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ค ำน ำ 
  
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญท่ีสามารถขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา รวมท้ังคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ให้
ความส าคัญและมุ่งมั่นให้โรงเรียนเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีท่ีผ่านมาโรงเรียนวัด
ประดู่ในทรงธรรมได้จัดท าโครงการ กิจกรรม งาน เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ี
มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษา 
 ขอขอบพระคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีได้ร่วมกันจัดการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อไป 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำอยู่ในระดับใด 
 มาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับ ดี 
 มาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 
ข้อมูลหลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้ำง 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน 
 หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม PLC วิทยากรท้องถิ่น ครูพระสอน
ศีลธรรม การน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนภายนอกโรงเรียน บันทึกน้ าหนักส่วนสูงระดับชั้น ม.1 –   
ม.6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ผลการสอบ O-NET ม.3 และ 
ม.6 ปีการศึกษา 2563 ย้อนหลัง 3 ปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 
2563 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานการผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุม
ผู้ปกครอง สมุดนิเทศ เกียรติบัตรครู ค าสั่งประชุมอบรม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน 
 หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรม
การเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน เกียรติบัตร โล่รางวัล กิจกรรมทัศนศึกษาภายนอก การผลิตสื่อและใช้
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
 
แนวทำงพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพของสถำนศึกษำให้สูงข้ึนกว่ำเดิมเป็นอย่ำงไร 
 จุดเด่น 
 ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตาม
ศักยภาพและความต้องการพัฒนาของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ดีขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
 
 



ข 
 
 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม
และด าเนินงานตาม แผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐาน
ในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามกลยุทธ์ ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 จุดควรพัฒนำ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้
ครูเห็นความส าคัญการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 
 แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 พัฒนาให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ 
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้ใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค้า  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

ส่วนที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  ที่ต้ัง 
       โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  
 ต้ังอยู่เลขท่ี 158  ซอยเพชรเกษม 15 ถนน เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่    
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600  สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1   
โทรศัพท์: 0 - 245 - 79830 ถึง 1   โทรสาร: 0 – 2457 – 4437  
E-mail: pradoonai@hotmail.com Website: www.pradonai.ac.th 
เปิดท าการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เนื้อทีจ่ านวน 6 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ ส านักงานเขตพื้นท่ีบางกอกใหญ่ 
  

แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
                     ๑.๒  ประวัติโรงเรียน 

                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ต้ังอยู่เลขท่ี 158 ซอยเพชรเกษม 15 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2497 เพื่อแก้ปัญหานักเรียนท่ีไม่มีท่ีเรียน โดยพลอากาศเอกหลวงเชิด วุฒากาศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนัน้ได้อนุมัติให้ต้ังโรงเรียนตามค าขอร้องของชาวบ้าน แขวงวัดท่าพระ โดยพระ
อธิการบุญส่ง บุญรักโต เจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม แบ่งเนื้อที่ของวัดจ านวน 6 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา ให้
เป็นท่ีต้ังของโรงเรียน โดยเสียค่าเช่าให้กับวัดมาจนถึงทุกวันนี้ และให้ช่ือโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ตามช่ือ
ของวัดท่ีให้ใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้าง ใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้าง ใช้อักษรย่อว่า ป.ธ. ในขั้นแรก และเปล่ียนมาเป็น ป.ท. 
ในอีก 2 ปีต่อมา 
 
 คร้ังแรกเปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในปัจจุบัน) จ านวน 2 ห้องเรียน มี
นักเรียน 87 คน ครู 6 คน ภารโรง 1 คน มีนายทรงยศ พงษ์พรต เป็นครูคนแรก เนื่องจากโรงเรียนยังสร้างไม่
เสร็จ จึงต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดประดู่ในทรงธรรมเป็นท่ีเรียนและได้เรียนในอาคารไม้ 2 ช้ัน ขนาด 8 
ห้องเรียนท่ีสร้างเสร็จในอีกเกือบ 1 ปีต่อมา 

ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
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๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 การเรียนในระยะแรก รับนักเรียนเข้าเรียนโดยไมต้่องสอบคัดเลือก จนถึงปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนมี
อาคารเพิ่มขึ้นอีก 1 ห้อง จ านวน 12 ห้องเรียน จึงมีห้องเรียนตลบตามโครงการท่ีวางไว้ คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนเพิ่มข้ึนอีกเป็น 1,800 คน ครู-อาจารย์เพิ่มขึ้นเป็น 57 คน ภารโรง 3 คน 
และเปิดสอน 2 รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา โดยใช้เครื่องหมาย ป.ท. กลม 
ส าหรับนักเรียนรอบเช้า และเครื่องหมาย ป.ท. สามเหล่ียม ส าหรับนักเรียนรอบบ่าย 
 
 โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาจนถึง พ.ศ. 2515 นายเทพ เท่ียงตรง ซึ่งเป็นอาจารย์
ในขณะนั้น ได้ขออนุญาตเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ปีพ.ศ. 2513 โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดสอนในแผนกวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง และต่อมา
ปี พ.ศ. 2514 เปิดแผนกศิลปะอีกจ านวน 2 ห้อง ผลการสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายติดบอร์ด 
(คะแนนสูงสุด) ติดต่อกันถึง 3 ปี ท้ัง 2 แผนก 
 
 โรงเรียนได้เปิดสอนรอบเช้าและรอบบ่าย มาจนถึง พ.ศ. 2527 นายส ารอง เพ็งหนู ผุ้อ านวยการ
โรงเรียนในขณะนัน้เห็นว่าเปิดสอน 3 รอบ มีปัญหาต่างๆ มากมาย จึงท าการปรับปรุงห้องเรียนเพิ่มข้ึน และให้
รวมนักเรียนในขณะนั้นเห็นว่าเปิดรอบเดียว ต้ังแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา โดยมีห้องเรียนท้ังหมด 54 
ห้องเรียน เป็นช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 36 ห้อง และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ห้องเรียน 
 
 ปัจจุบันโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเปิดท าการสอนมาแล้ว 66 ปี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เป็นนักเรียนแบบสหศึกษา มีท้ังนักเรียนชายและ
หญิง 
 
 

 



 

 

๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

                   ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร  
                    ๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
 

                   ๑)  ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางสาวเอื้อมพร  วอนยิน 
วิทยฐานะ ช านาญการ   โทรศัพท ์08-4388-8773  E-mail: Awonyin@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา – ปี 3 เดือน 6 วัน 
            ๒)  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

              ๒.๑) ชื่อ-สกุล นางสาววาสนา  เปรมชื่น 
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ โทรศัพท ์06-4257-7888  E-mail wasanapremchuennatadee2@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด คม. สาขา บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา – ปี 6 เดือน 18 วัน 
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
                    ๑.๓.๒  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
                               ๑) หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา : ชื่อ-สกุล  นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ      
 โทรศัพท์  09-7232-7596 E-mail great_yod2528@hotmail.com 
                               ๒)  หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา : ชื่อ-สกลุ  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 2563   7 5 16 1 4 1 8 42 
 
                  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     1 1    1 
ภาษาไทย 1 1 2       2 
คณิตศาสตร์  2 2  1 1    3 
วิทยาศาสตร์ 1 3 4 1  1    5 

mailto:great_yod2528@hotmail.com
mailto:great_yod2528@hotmail.com


 

 

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 

2 2 4  1 1    5 

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          0 

รวม 10 13 24 2 5 7    30 
 
                 ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 
๑. ภาษาไทย 2 26 
๒. คณิตศาสตร์ 3 27 
๓. วิทยาศาสตร์ 5 19 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5 15 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 12 
๖. ศิลปะ 3 18 
๗. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

3 17 

๘. ภาษาต่างประเทศ 5 27 
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

รวม 30 161 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

1.4  ข้อมูลนักเรียน 
1.) จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้น เพศ รวม จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง 

 ชาย หญิง    
ม.1 38 21 59 3 20 : 1 
ม.2 44 21 65 3 22 : 1 
ม.3 62 20 82 3 27 : 1 
รวม 144 62 206 9  
ม.4 54 35 89 4 22 : 1 
ม.5 53 35 88 4 22 : 1 
ม.6 34 27 61 3 20 : 1 
รวม 141 97 238 11  

รวมจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

285 159 444 20  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
2.) จ านวนตามปีการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ม.1 72 63 59 
ม.2 78 70 65 
ม.3 104 82 82 
ม.4 65 81 89 
ม.5 68 63 88 
ม.6 61 66 61 
รวม 448 425 444 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                  ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่  ( 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 8,174,830.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 7,022,940.00 
เงินนอกงบประมาณ 918,242.73 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,949,178.54 
เงินอื่นๆ (บริจาค) 353,933.82 งบอื่นๆ (บริจาค) 884,750.00 

รวมรายรับ 9,447,006.55 รวมรายจ่าย 9,856,868.54 
 
       สรุป  งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ  96.25  ของรายรับ 
           สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ    3.75  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 โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 180,000 บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว 4 คนและแนวโน้มความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชนคือ ให้นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร 

   
 ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส 
1. โรงเรียนต้ังอยู่ระหว่างวัดจึงเป็นโอกาสท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้มแข็งท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 
3. มีองค์กรภายในท่ีสนับสนุนสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  เช่น สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า ฯ มูลนิธิโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม มูลนิธิหลวงปู่โต๊ะ(โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม) 
4. มีองค์กรภายนอกท่ีสนับสนุนสถานศึกษา เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. มีศิษย์เก่าท่ีสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษา 
6. มีนโยบายระบบการดูแลนักเรียนท่ีชัดเจน  
7. จ านวนนักเรียนต่อห้องไม่มากจนเกินไป 
 ข้อจ ากัด 
1. ท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ท้ายซอยซึง่เป็นซอยแคบ ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก  
2. สถานท่ีต้ังของโรงเรียน มีโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ท่ีเป็นโรงเรียนการแข่งขันสูงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กัน และพื้นท่ีบริการซ้ าซ้อน 
3. สภาพแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียนเป็นชุมชนแออัด  
4. นักเรียนส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก พ่อแม่แยกทางกัน 
5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และมีรายได้เฉล่ียค่อนข้างต่ า ท าให้นักเรียนจ าเป็นต้องออกไปท างานหา
รายได้ ช่วยผู้ปกครอง 



 

 

๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

6. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองค่อนข้างต่ า 
7. ผู้ปกครองท่ีมีฐานะดียังมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานให้เรียนในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง 
8. พื้นฐานความรู้ของนักเรียนค่อนข้างอ่อน 
9. ผู้ปกครองยังขาดความร่วมมือกับทางโรงเรียน 
10. การย้ายถ่ินฐานของผู้ปกครอง                  
 
 ๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
                       โครงสรา้งหลักสตูรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  (ห้อง ๑) 
 

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

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๓  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๑๑๐๔  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๑๑  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐) 

 
ว๒๑๑๑๒  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๑๑๑๔  ออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๒๑๑๑๓  วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ (๒๐) 
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) 
     
รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕(๑๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม 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  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ (๔๐)  ค๒๑๒๐๔  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 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-เนตรนารี ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ ๑๕  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ ๑๕ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๕ 
รวมเวลาเรียน ๖๔๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 

     

 



 

 

๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  (ห้อง ๑) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๓  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  ๑.๕ (๖๐)  ค๒๒๑๐๔  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๑๑  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  ๑.๕ (๖๐)  ว๒๒๑๑๒  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๑๔  ออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐) ว๒๒๑๑๓  วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๑๐๘  สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ (๔๐)  ส๒๒๑๑๑  สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๑๐๗  พระพุทธศาสนา ๓ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๑๐  พระพุทธศาสนา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๑๐๙  ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๑๒  ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ศ๒๒๑๐๓  ทัศนศิลป์ ๓ ๐.๕ (๒๐)  ศ๒๒๑๐๔  ทัศนศิลป์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๕  ดนตรี – นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๒๑๐๖  ดนตรี – นาฏศิลป์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๒๑๐๕ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๒๑๐๖  การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕ (๑๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕ (๑๔๐) 
จ๒๒๒๐๑  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐)  จ๒๒๒๐๒  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๐.๕ (๒๐)  อ๒๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๒๒๐๓  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ (๔๐)  ค๒๒๒๐๔  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๐๒๐๓  วิทยาศาสตร์กับความงาม ๑ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๐๒๐๔  วิทยาศาสตร์กับความงาม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

๑๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  (ห้อง ๑) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๓  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๓๑๐๔  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๑๑  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๕  ๑.๕ (๖๐)  ว๒๓๑๑๒  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๖  ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๑๔  ออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ (๒๐) ว๒๓๑๑๓  วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๓๑๐๘  สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ (๔๐)  ส๒๓๑๑๑  สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๓๑๐๗  พระพุทธศาสนา ๕ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๑๐  พระพุทธศาสนา ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๓๑๐๙  ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๑๒  ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ศ๒๓๑๐๓  ทัศนศิลป์ ๕ ๐.๕ (๒๐)  ศ๒๓๑๐๔  ทัศนศิลป์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๕  ดนตรี – นาฏศิลป์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๖  ดนตรี – นาฏศิลป์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๓๑๐๕ การงานอาชีพ ๕ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๓๑๐๖  การงานอาชีพ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕ (๑๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕ (๑๔๐) 
จ๒๓๒๐๑  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐)  จ๒๓๒๐๒  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๐.๕ (๒๐)  อ๒๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๓๒๐๓  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๐ (๔๐)  ค๒๓๒๐๔  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๐๒๐๕  เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์    ๑.๐ (๔๐)  ว๒๐๒๐๖  โครงงานวิทยาศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  (ห้อง ๒ และ ๓) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 

ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๓  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๑๑๐๔  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒  ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๑๑  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๒๑๑๑๒  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๒  ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๑๔  ออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๒๑๑๑๓  วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ (๒๐) 
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) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๐ (๑๒๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๐ (๑๒๐) 
จ๒๑๒๐๑  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐)  จ๒๑๒๐๒  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๐.๕ (๒๐)  อ๒๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๑๒๐๓  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๐.๕ (๒๐)  

 
อ๒๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๐.๕ (๒๐) 

วิชาเลือกเสรี 
ศ๒๑๒๐๕  ดนตรีไทย ๑ 
ศ๒๑๒๐๗  นาฏศิลป์ ๑ 

๑.๐ (๔๐) วิชาเลือกเสรี 
ศ๒๑๒๐๖  ดนตรีไทย ๒ 
ศ๒๑๒๐๘  นาฏศิลป์ ๒ 

 ๑.๐ (๔๐) 

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๕ 
รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  (ห้อง ๒ และ ๓) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๓  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๒๑๐๔  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔  ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๑๑  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  ๑.๕ (๖๐)  ว๒๒๑๑๒  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๑๔  ออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐) ว๒๒๑๑๓  วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๑๐๘  สังคมศึกษา ๓  ๑.๐ (๔๐)  ส๒๒๑๑๑  สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๑๐๗  พระพุทธศาสนา ๓ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๑๐  พระพุทธศาสนา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๑๐๙  ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๑๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ศ๒๒๑๐๓  ทัศนศิลป์ ๓ ๐.๕ (๒๐)  ศ๒๒๑๐๔  ทัศนศิลป์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๕  ดนตรี – นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ (๒๐)  

 
ศ๒๒๑๐๖  ดนตรี – นาฏศิลป์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 

ง๒๒๑๐๕ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ (๒๐) ง๒๒๑๐๖  การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 
     
รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๐ (๑๒๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๐ (๑๒๐) 
จ๒๒๒๐๑  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐)  จ๒๒๒๐๒  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๐.๕ (๒๐)  อ๒๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๐.๕ (๒๐)  

 
อ๒๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๐.๕ (๒๐) 

              วิชาเลือกเสรี 
ศ๒๒๒๐๓   ดนตรีศึกษา ๑ 
ศ๒๒๒๐๕   นาฏศิลป์ ๑ 

๑.๐ (๔๐)               วิชาเลือกเสรี 
ศ๒๒๒๐๔   ดนตรีศึกษา ๒ 
ศ๒๒๒๐๖   นาฏศิลป์ ๒ 

๑.๐ (๔๐) 

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๕ 
รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  (ห้อง ๒ และ ๓) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 

ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๓  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๓๑๐๔  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๑๑  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐)  ว๒๓๑๑๒  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๑๔  ออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ (๒๐) ว๒๓๑๑๓  วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๓๑๐๘  สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ (๔๐)  ส๒๓๑๑๑  สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๓๑๐๗  พระพุทธศาสนา ๕ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๑๐  พระพุทธศาสนา ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๓๑๐๙  ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๑๒  ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ศ๒๓๑๐๓  ทัศนศิลป์ ๕ ๐.๕ (๒๐)  ศ๒๓๑๐๔  ทัศนศิลป์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๕  ดนตรี – นาฏศิลป์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๓๑๐๖  ดนตรี – นาฏศิลป์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๓๑๐๕  การงานอาชีพ ๕ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๓๑๐๖  การงานอาชีพ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๐ (๑๒๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๐ (๑๒๐) 
จ๒๓๒๐๑  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐)  จ๒๓๒๐๒  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๐.๕ (๒๐)  อ๒๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๓๒๐๓  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๐.๕ (๒๐) อ๒๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๐.๕ (๒๐ 

              วิชาเลือกเสรี 
ศ๒๓๒๐๑   ดนตรีไทย ๑ 
ศ๒๓๒๐๓   ดนตรีศึกษา ๑ 

๑.๐ (๔๐)                วิชาเลือกเสรี 
ศ๒๓๒๐๒   ดนตรีไทย ๒ 
ศ๒๓๒๐๔   ดนตรีศึกษา ๒ 

๑.๐ (๔๐) 

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 

 
 

 
 
 



 

 

๑๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๖.๐ (๒๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) 

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๙  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๑๑๑๐  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒  ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๕  สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ (๔๐)  ว๓๑๑๐๙  วิทยาการค านวณ 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  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐)  อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๐ (๔๐) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐) 
ค๓๑๒๐๙  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๒.๐ (๘๐)  ค๓๑๒๑๐  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒  ๒.๐ (๘๐) 
พ๓๑๒๐๑  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๒๐๒  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๐.๕ (๒๐)   อ๓๑๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  
ว๓๐๒๐๑  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๐๒๐๒  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๐๒๒๑  เคมีเพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๐๒๒๒  เคมีเพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๐๒๔๑  ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๐๒๔๒  ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๑๒๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๑๒๐๖  ศิลปประดิษฐส์ร้างอาชีพ ๐.๕ (๒๐) 
     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

๑๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๖.๐ (๒๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) 

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐)  
ค๓๒๑๐๙  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๒๑๑๐  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๕  สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ (๔๐) ว๓๒๑๐๙  วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๒๑๐๖  พระพุทธศาสนา ๓ ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๗  สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ (๔๐)  
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๘  พระพุทธศาสนา ๔ ๐.๕ (๒๐)  
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  
ง๓๒๑๐๕  การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๒๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐)  อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๐ (๔๐) 
     
รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐) 
ค๓๒๒๐๙  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๒.๐ (๘๐)  ค๓๒๒๑๐  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๒.๐ (๘๐) 
ว๓๐๒๐๓  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๐๒๐๔  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๔  ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๐๒๒๓  เคมีเพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๐๒๒๔  เคมีเพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๐๒๔๓  ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๐๒๔๔  ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๒๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๒๒๐๗  หัตถศิลป์ท้องถ่ินไทย ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๒๐๑  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๒๐๒  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)   อ๓๒๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  
     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๑๐.๐(๔๐๐) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐)  
ค๓๓๑๐๙  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๑๑๐  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๐๑๑๐  โลกและอวกาศ ๑.๕ (๖๐) ว๓๓๑๐๑  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน  ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๓๑๐๕  ประวัติศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๓๓๑๐๒  เคมีพ้ืนฐาน ๑.๕ (๖๐) 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา ๐.๕ (๒๐) ว๓๓๑๐๓  ชีววิทยาพ้ืนฐาน ๑.๕ (๖๐) 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) ว๓๓๑๐๙  วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๕  การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๓๑๐๘  ประวัติศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐)  
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๐ (๔๐) พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  
   ศ๓๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
   อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๐ (๔๐) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐ (๓๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๔.๕ (๑๘๐) 
ท๓๓๒๐๑  การใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ ๐.๕ (๒๐)  ท๓๓๒๐๔  การใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๓๒๐๙  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๒.๐ (๘๐)  ค๓๓๒๑๐  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๒.๐ (๘๐) 
ว๓๐๒๐๕  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐)  พ๓๓๒๐๒  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
ว๓๐๒๒๕  เคมีเพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐)  ง๓๓๒๐๖  ศิลปะการผูกพับจับจีบผ้า ๐.๕ (๒๐) 
ว๓๐๒๔๕  ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๕ ๑.๕ (๖๐)  อ๓๓๒๑๐  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  
ว๓๓๒๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ (๒๐)  

 
ส๓๓๑๐๖  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  

พ๓๓๒๐๑  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)   
อ๓๓๒๐๙  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)     
ส๓๓๑๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)    
     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๗๐๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐  

 
 
 
 
 

 



 

 

๑๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๙  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑  ๑.๐ (๔๐)  ค๓๑๑๑๐  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๘  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๑๑๑๐  โลกและอวกาศ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๑๑๐๕  สังคมศึกษา ๑  ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๑๐๙  วิทยาการค านวณ 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  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๖๐)  อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๖๐) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐) 
ค๓๑๒๐๙  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๒.๐ (๘๐)  ค๓๑๒๑๐  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๒.๐ (๘๐) 
พ๓๑๒๐๑  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๒๐๒  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  อ๓๑๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๐๗  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐ (๔๐)  อ๓๑๒๐๘  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๒๐๑  กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ ๑.๐ (๔๐)  ส๓๑๒๑๐  เอเซียศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๒๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) 

  
เลือกเสร ี

ศ๓๑๒๐๑  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๑ 
ศ๓๑๒๐๓  ดนตรีสากล ๑ 
ศ๓๑๒๐๕  นาฏศิลป์ไทย ๑ 

๑.๐ (๔๐) เลือกเสร ี
ศ๓๑๒๐๒  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๒ 
ศ๓๑๒๐๔  ดนตรีสากล ๒ 
ศ๓๑๒๐๖  นาฏศิลป์ไทย ๒ 
ง๓๑๒๑๗  เครื่องประดับไทย 

๑.๐ (๔๐) 

    
กรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 

 
 
 
 
 



 

 

๑๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๙  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  ๑.๐ (๔๐)  ค๓๒๑๑๐  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๐๘  วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๑๑๐  วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๒๑๐๕  สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ (๔๐) ว๓๒๑๐๙  วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๒๑๐๖  พระพุทธศาสนา ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๗  สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๘  พระพุทธศาสนา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๒๑๐๕  การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๒๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐)  อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐) 
ค๓๒๒๐๙  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๒.๐ (๘๐)  ค๓๒๒๑๐  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๒.๐ (๘๐) 
พ๓๒๒๐๑  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๒๐๒  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  อ๓๒๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๐๗  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐ (๔๐)  อ๓๒๒๐๘  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๒๐๑  อาเซียนศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ส๓๒๒๐๔  การเมืองการปกครอง ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๒๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐)  

  
เลือกเสร ี

ศ๓๒๒๐๑  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๓ 
ศ๓๒๒๐๓  ดนตรีสากล ๓ 
ศ๓๒๒๐๕  นาฏศิลป์ไทย ๓ 

๑.๐ (๔๐) เลือกเสร ี
ศ๓๒๒๐๒  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๔ 
ศ๓๒๒๐๔  ดนตรีสากล ๔ 
ศ๓๒๒๐๖  นาฏศิลป์ไทย ๔ 
ง๓๑๒๑๘  งานประดิษฐ์สร้างสรรค ์

๑.๐ (๔๐) 

    
กรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐ แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๒๐ รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๙  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๑๑๐  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๑๐๕  ประวัติศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐)  ว๓๓๑๐๙  วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๑๐๘  ประวัติศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๕  การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐) 
     
รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕ (๓๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕ (๓๐๐) 
ท๓๓๒๐๑  การใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ ๐.๕ (๒๐)  ท๓๓๒๐๔  การใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๓๒๐๙  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๒.๐ (๘๐)  ค๓๓๒๑๐  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๒.๐ (๘๐) 
พ๓๓๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ว๓๐๒๐๗  ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ ๑.๐ (๔๐)  ว๓๐๒๐๘  ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ (๒๐)  อ๓๓๒๐๖  ภาษาอังกฤษฟัง -พูด ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๓๒๐๕  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๒๑๐  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๒๐๙  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) ส๓๓๒๐๒  โลกศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๒๐๑  ภูมิศาสตร์กายภาพ ๑.๐ (๔๐) ส๓๓๒๐๖  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๓๒๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ง๓๓๒๑๗  ศิลปะการผูกพับจับจีบผ้า ๐.๕ (๒๐) 
     
กรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐ แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๕๘๐ รวมเวลาเรียน ๕๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  (ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๙  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑  ๑.๐ (๔๐)  ค๓๑๑๑๐  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๘  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๑๑๑๐  โลกและอวกาศ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๑๑๐๕  สังคมศึกษา ๑  ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๑๐๙  วิทยาการค านวณ 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  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐)  อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕ (๓๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕ (๓๐๐) 
พ๓๑๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 

ง๓๑๒๐๓  โปรแกรมส านักงานเพ่ืออาชีพ ๒.๐ (๘๐) 
 ง๓๑๒๐๔  การสร้างเว็บเพจเพ่ืองาน

อาชีพ 
๒.๐ (๘๐) 

ว๓๑๒๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐)  ว๓๑๒๙๒  เทคโนโลยีและการออกแบบ ๒.๐ (๘๐) 
ว๓๑๒๙๑   เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ๒.๐ (๘๐)  อ๓๑๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  อ๓๑๒๐๘  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๑๒๐๗  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐ (๔๐)    

เลือกเสร ี
ศ๓๑๒๐๑  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๑ 
ศ๓๑๒๐๓  ดนตรีสากล ๑ 
ศ๓๑๒๐๕  นาฏศิลป์ไทย ๑ 

๑.๐ (๔๐)  เลือกเสร ี
ศ๓๑๒๐๒  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๒ 
ศ๓๑๒๐๔  ดนตรีสากล ๒ 
ศ๓๑๒๐๖  นาฏศิลป์ไทย ๒ 
ง๓๑๒๑๙  เครื่องประดับไทย 

๑.๐ (๔๐) 

     
กรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๖๐  รวมเวลาเรียน ๖๖๐ 

 
 
 



 

 

๒๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  (ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๙  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  ๑.๐ (๔๐)  ค๓๒๑๑๐  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๐๘  วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๑๑๐  วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๒๑๐๕  สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ (๔๐) ว๓๒๑๐๙  วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๒๑๐๖  พระพุทธศาสนา ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๗  สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๘  พระพุทธศาสนา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๒๑๐๕  การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๒๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๐ (๔๐)  อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๐ (๒๘๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๐ (๒๘๐) 
พ๓๒๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๒๒๐๕   การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานธุรกิจ ๒.๐ (๘๐)  ง๓๒๒๐๔   โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ ๒.๐ (๘๐) 
ง๓๒๒๐๓   โปรแกรมกราฟิกเพ่ืองานธุรกิจ ๑.๕ (๖๐)  ง๓๒๒๐๖   การสร้างอนิเมชั่นเพื่องานธุรกิจ ๑.๕ (๖๐) 
อ๓๒๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  อ๓๒๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๐๗  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐ (๔๐)  อ๓๒๒๐๘  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๒๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐)    

เลือกเสร ี
ศ๓๒๒๐๑  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๓ 
ศ๓๒๒๐๓  ดนตรีสากล ๓ 
ศ๓๒๒๐๕  นาฏศิลป์ไทย ๓ 

๑.๐ (๔๐)  
 

เลือกเสร ี
ศ๓๒๒๐๒  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๔ 
ศ๓๒๒๐๔  ดนตรีสากล ๔ 
ศ๓๒๒๐๖  นาฏศิลป์ไทย ๔ 

๑.๐ (๔๐) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  

 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๔๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

๒๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  (ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๙  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๑๑๐  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๑๐๕  ประวัติศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐)  ว๓๓๑๐๙  วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๑๐๗  ประวัติศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๕  การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๐ (๒๔๐) 
ท๓๓๒๐๑  การใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ ๐.๕ (๒๐)  ท๓๓๒๐๔  การใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๓๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๒๐๔  โปรแกรมกราฟิกแบบเวกเตอร์ฯ ๒.๐ (๘๐)  ว๓๐๒๐๘  ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๙๓  เขียนโปรแกรมด้วย VB ๑.๕ (๖๐)  ว๓๓๒๙๔   โครงงานคอมพิวเตอร์ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๐๒๐๗  ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ ๑.๐ (๔๐) ง๓๓๒๐๖   ศิลปะการผูกพับจับจีบผ้า ๐.๕ (๒๐) 
ว๓๓๒๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ (๒๐) อ๓๓๒๑๐  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๒๐๙  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  อ๓๓๒๐๖  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๓๒๐๕  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๒๐๖  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๓๒๐๕  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐)    
     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐ แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๐๐ รวมเวลาเรียน ๕๒๐ 

 
  
 

 
 
 
 



 

 

๒๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  (ศิลป์ – กีฬา) 
 

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

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕(๓๐๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕(๓๐๐) 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๙  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑  ๑.๐ (๔๐)  ค๓๑๑๑๐  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๑๐๘  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๑๑๐๙  วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๑๑๐๕  สังคมศึกษา ๑  ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๑๑๐  โลกและอวกาศ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๑๑๐๖  พระพุทธศาสนา ๑ ๐.๕ (๒๐)  ส๓๑๑๐๗  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  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐)  อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐) 
พ๓๑๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๒๐๓  พลศึกษา ๑.๐ (๔๐)  พ๓๑๒๐๕  พลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๑๒๐๔  พลศึกษา ๑.๐ (๔๐)  พ๓๑๒๐๖  พลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๑๒๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐)  ว๓๐๒๘๒  วิทยาศาสตร์กับกีฬา ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๐๒๘๑  วิทยาศาสตร์กับกีฬา ๑ ๑.๐ (๔๐)  อ๓๑๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  อ๓๑๒๐๘  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๑๒๐๗  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐ (๔๐)   

เลือกเสร ี
ศ๓๑๒๐๑  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๑ 
ศ๓๑๒๐๓  ดนตรีสากล ๑ 
ศ๓๑๒๐๕  นาฏศิลป์ไทย ๑ 

๑.๐ (๔๐)  เลือกเสร ี
ศ๓๑๒๐๒  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๒ 
ศ๓๑๒๐๔  ดนตรีสากล ๒ 
ศ๓๑๒๐๖  นาฏศิลป์ไทย ๒ 
ง๓๑๒๑๙  เครื่องประดับไทย 

๑.๐ (๔๐) 

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐ แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 

 
 
 

 



 

 

๒๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  (ศิลป์ – กีฬา) 
 

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

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) 
ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๙  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  ๑.๐ (๔๐)  ค๓๒๑๑๐  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๑๐๘  วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๑๐๙  วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๒๑๐๕  สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ (๔๐) ว๓๒๑๑๐  วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๒๑๐๖  พระพุทธศาสนา ๓ ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๗  สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๘  พระพุทธศาสนา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๒๑๐๕  การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๒๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐)  อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐) 
พ๓๒๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๒๐๓  พลศึกษา ๑.๐ (๔๐)  พ๓๒๒๐๕  พลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๒๒๐๔  พลศึกษา ๑.๐ (๔๐)  พ๓๒๒๐๖  พลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๒๒๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ (๒๐)  ว๓๐๒๘๔  วิทยาศาสตร์กับกีฬา ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๐๒๘๓  วิทยาศาสตร์กับกีฬา ๓ ๑.๐ (๔๐)  อ๓๒๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  อ๓๒๒๐๘  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๒๒๐๗  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑.๐ (๔๐)   

เลือกเสร ี
ศ๓๑๒๐๑  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๓ 
ศ๓๒๒๐๓  ดนตรีสากล ๓ 
ศ๓๒๒๐๕  นาฏศิลป์ไทย ๓ 

๑.๐ (๔๐)  เลือกเสร ี
ศ๓๒๒๐๒  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๔ 
ศ๓๒๒๐๔  ดนตรีสากล ๔ 
ศ๓๒๒๐๖  นาฏศิลป์ไทย ๔ 

๑.๐ (๔๐) 

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๖๐ 
 

 
 
 



 

 

๒๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  (ศิลป์ – กีฬา) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๑๐๙  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๑๑๐  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๑๐๕  ประวัติศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐)  ว๓๓๑๐๙  วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๑๐๗  ประวัติศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๕  การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐) 
     

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ (๓๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ (๓๔๐) 
ท๓๓๒๐๑  การใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ ๐.๕ (๒๐)  ท๓๓๒๐๔  การใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๓๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๓๒๐๓  พลศึกษา ๑.๐ (๔๐) พ๓๓๒๐๕  พลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๒๐๔  พลศึกษา ๑.๐ (๔๐)  พ๓๓๒๐๖  พลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๐๒๐๗  ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ ๑.๐ (๔๐)  ว๓๐๒๐๘  ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์ ๑.๐ (๔๐) 
ว๓๓๒๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๓๒๐๖  ศิลปะการผูกพับจับจีบผ้า ๐.๕ (๒๐) 
ว๓๐๒๘๕  วิทยาศาสตร์กับกีฬา ๕ ๑.๐ (๔๐)  ว๓๐๒๘๖  วิทยาศาสตร์กับกีฬา ๖ ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๓๒๐๙  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  อ๓๓๒๑๐  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๒๐๕  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๒๐๖  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๒๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) ส๓๓๑๐๖  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 

เลือกเสร ี
ศ๓๓๒๐๑  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๕ 
ศ๓๓๒๐๓  ดนตรีสากล ๕ 
ศ๓๓๒๐๕  นาฏศิลป์ไทย ๕ 

๑.๐ (๔๐)  เลือกเสร ี
ศ๓๓๒๐๒  ดนตรีไทยปฏิบัติ ๖ 
ศ๓๓๒๐๔  ดนตรีสากล ๖ 
ศ๓๓๒๐๖  นาฏศิลป์ไทย ๖ 

๑.๐ (๔๐) 

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนุมวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๒๐ 
รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 
 
 

 
 
 

 



 

 

๒๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 1.9 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

1.10 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.10.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
  - ระดับช้ันเรียน 

 
  - ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 
 



 

 

๒๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

1.10.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 
                     ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖1 – 2563 

 

 

 



 

 

๒๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                              ๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ปี ๓
การศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.42 19.81 26.55 30.72 
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.1 61.11 34.13 34.16 44.91 
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 59.51 31.61 33.02 43.87 
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.
ทั้งหมด 

55.18 25.82 30.17 34.14 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
 
                              ๓)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 34.28 17.54 25.64 31.40 23.02 
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.1 53.03 36.68 39.70 40.67 41.94 
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 51.46 34.35 37.94 39.36 40.97 
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.
ทั้งหมด 

45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

1.10.3 ผลการประเมินต่างๆ 
ประเด็น ผลการประเมิน 

การอ่าน คิด 
วิเคราะห์และ
เขียน 

 

คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

 

สมรรถนะ
ส าคัญของ
ผู้เรียน 5 
ด้าน 

 



 

 

๓๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเด็น ผลการประเมิน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

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

                       สถานศึกษา โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ได้รับการประเมนิคุณภาพภายนอก 
รอบสาม กรณีการประเมินซ้ า จาก สมศ. เมื่อวันท่ี 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559  

        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   ดังตารางต่อไปนี้ 
  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที ่๑    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ 9.46 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ 9.36 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓    ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ 8.93 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔    ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ 8.25 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ 9.48 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที ่๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑   ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที ่ ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ 4.30 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏริูปการศึกษา   
๕.๐๐ 4.00 ดี 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที ่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ๑๐.๐๐ 8.00 ดี 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
                  และต้นสังกัด   

๕.๐๐ 4.94 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐   
 

 
 
 
 
 



 

 

๓๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                        ๑.๑๑.๒  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
                                     ๑) จุดเด่น 
                ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต มี คุณธรรม 
จริยธรรม ประพฤติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยดีมาก สถานศึกษาเห็นความส าคัญในการจัดโครงการส่งเสริม
แก้ไขพัฒนาการศึกษาเป็นแบอย่างและเป็นท่ียอมรับ ส่งเสริมการรับความรู้จากประสบการณ์จริงท้ังภายในและ
ภายนอก ผู้เรียนจึงมีความความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างดี มีคุณธรรมตามวิถีแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การออมทรัพย์ตามวิสัยทัศน์และจุดเด่นของสถานศึกษา 
      ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      ผู้บริหารมีความสามรถในการบริหารจัดการท้ังในด้านงบประมาณ และ
บุคลากรได้ถูกหลักระบบการบริหารแบบการมีส่วนร่วม เห็นความส าคัญในการพัฒนาการศึกษา จึงด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสองทุกประการ 
      ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ครูได้รับการอบรมวิชาการ ศึกษาดูงานสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ใช้พัฒนาผู้เรียนโดยความเห็นชอบของผู้บริหารพร้อมรับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การสอนและการวัด
ประเมินผล 
      ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      ไม่มี 

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

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



 

 

๓๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ติดตามความก้าวหน้าของส่ิงเรียนรู้ด้วยการตรวจสอบ ทดสอบ การท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง รับการทดสอบ
จากครู จากโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอกท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
ครูร่วมกันก าหนดองค์ความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
จัดท าเครื่องมือเก็บข้อมูลตรวจติดตามผลพัฒนาการของผู้เรียนทุกคน ทุกระดับช้ันอย่างเป็นระบบและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา เพื่อยกระดับความสามารถในการคิดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษาจะส่งเสริมอย่างหลากหลายโดยการให้รางวัล การยกย่องชมเชย
เป็นแรงจูงใจ 
        2. สถานศึกษาควรจัดประชุมผู้เรียน ช้ีแจงให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของ
การทดสอบระดับชาติ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบ มีความสนใจ ต้ังใจและเตรียมความพร้อม
ในการเข้าทดสอบระดับชาติ ประชุมช้ีแจงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการส่งเสริมสนับสนุน กวดขันให้
ผู้เรียนเข้าการติวเสริมหลังเลิกเรียนอย่างสม่ าเสมอตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และครูควรน าผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) มาวิเคราะห์วางแผน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยวิเคราะห์เช่ือมโยงไปสู่การวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การวัดผลประเมินผล ตลอดจนข้อสอบของครูว่าควรพัฒนาอย่างไร 
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ บรรลุมาตรฐานตัวช้ีวัดตามหลักสูตร โดยควรด าเนินการให้เสร็จภายใน
ระยะ 2 ปีการศึกษา 
        3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ท่ีครบถ้วนตามก าหนดโดยเน้นกระบวนการติดตาม ประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและได้มีส่วนร่วมในการออม สนับสนุน “โครงการธนาคารโรงเรียน” 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมท้ังขยายผลให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการออมกับธนาคารโรงเรียน 
      ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบและเครื่องมือนิเทศการสอนของครูทุก
คนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสอน ก ากับ ติดตาม การใช้เครื่องมือแบบบันทึกติดตามผลพัฒนาการของ
ผู้เรียน ก ากับติดตาม การวัดผลประเมินผลท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด ตระหนัก รู้คุณค่าและเห็นความส าคัญใน
การทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอย่างมีเป้าหมายท้ังในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ (O-NET) เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่เกณฑ์มาตรฐานพัฒนาสารสนเทศเชิงคุณภาพโดยการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบถ้วนหมวดหมู่ให้มีความถูกต้องสอดคล้องเช่ือถือได้ 
         2. คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าสาระการเรียนรู้หรือหลักสูตรท้องถิ่น พร้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการน าไปใช้ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินไปแล้วบางส่วน และจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในชุมชนเชิงบูรณาการ คณะกรรมการสถานศึกษาควรจัดประชุมให้
เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง พร้อมบันทึกรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายใน 
15 วัน นับต้ังแต่วันท่ีการประชุม 
      ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        1. สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร ครู ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองให้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้การส่งเสริมสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อีกท้ังในการด าเนินงานสถานศึกษาควรน าผลการ
ด าเนินงานตามระบบครบวงจรคุณภาพมาสรุปผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อน ามาปรบปรุงและพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย 
ท าให้เกิดผลกระทบท่ีดีต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 



 

 

๓๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

        2. ผู้บริหารหรือคณะกรรมการท่ีได้รับการมอบหมาย ควรตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างจริงจังและเป็นระบบด าเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ครูสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
        3. ครูควรน าผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท้ังในระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีและระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นการจัดท าเครื่องมือบันทึกผลพัฒนาปัญหา
อุปสรรคข้อจ ากัดน ามาส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงแก้ปัญหาให้มีความต่อเนื่องท้ังในระดับโครงการ/กิจกรรม การ
สอนซ่อมเสริมตามตารางเรียนซ่อมเสริมพิเศษ การติวเข้มในเวลาราชการหรือการก าหนดเวลาพิเศษในวันหยุด
โดยผู้ปกครองและทุกฝ่ายให้ความร่วมมือระดมทรัพยากรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานและเป้าหมายแผนงานท่ีสถานศึกษาก าหนด 
      ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
        1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน โดยเน้นการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศเชิงคุณภาพ ในขั้นตอนการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห์ประเมินผล กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ให้ควบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดท้ังในระ ดับกิจกรรม โครงการย่อยและ
โครงการหลักท่ีก าหนดไว้ในกลยุทธ์ของแผน ให้สามารถยกระดับคุณภาพกระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยด าเนินการภายใน 2 ปีการศึกษา 
        2. สถานศึกษาควรปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศโครงการต่างๆ ตามแผนให้มี
ความสอดคล้องกันตลอดแนว ก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายท่ี
สามารถพัฒนาได้เป็นผลส าเร็จแต่ละด้านท้ังในระดับกลยุทธ์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ 4 ปี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี และการสรุปรายงานผล ควรด าเนินงานตามแผนใช้ง่ายต่อการ
ประเมินผลความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นข้อจ ากัดในระดับโครงการหลักท่ีสามารถน ามาวางแผน
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้านให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเน้นขั้นการก ากับ 
ติดตาม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลและน ามาวางแผนพัฒนาให้ต่อเนื่อง 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
                       
      
 

       ๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                                    โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่ม  ได้แก่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้บริหาร ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

ส่วนท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

มูลนิธิโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มูลนิธิหลวงปู่โต๊ะ 
 

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า 
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
๑. งานบริหารกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
๒. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
๓. งานวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนรู ้
๔. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๕. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
๖. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๗. งานนิเทศการศึกษา 
๘. งานแนะแนวการศึกษา 
๙. งานประสาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
ครอบครัว ชุมชน องค์กร  
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
๑๐. งานการรับนักเรียน 
๑๑. งานทะเบยีนนักเรียน
และจัดท าส ามะโนนักเรียน 
๑๒. งานพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมลสารสนเทศ 
๑๓. งานห้องสมุดโรงเรียน 
๑๔. งานอ่ืนๆ 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ  
๑. งานวิเคราะห์และจัดท า
แผนของสถานศึกษา 
๒. งานจัดตั้ง เสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ 
๓. งานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล
การใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
๔. งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
๕. งานบริหารการเงิน 
๖. งานบริหารบัญชี 
๗. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย ์
๘. งานจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
๙. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. งานตรวจสอบภายใน 
๑๑. งานจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
๑๒. งานพฒันาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๑๓. งานอ่ืนๆ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
๑. งานวางแผนอัตราก าลังและ
การก าหนดต าแหน่ง 
๒. งานสรรหา บรรจุ แตง่ตัง้ 
ย้าย ลาและการออกจาก
ราชการ 
๓. งานทะเบียนประวัติและ
บ าเหน็จความชอบ 
๔. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๕. งานพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร้างประสิทธภิาพการ
ปฏบิัติราชการ 
๖. งานส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
๗. งานระบบดแูลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๘. งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
๙. งานส่งเสริมประชาธปิไตย 
๑๐. งานระดับชั้นและครทูี่
ปรึกษา 
๑๑. งานปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาส่ิงเสพตดิ เอดส์และ
อบายมุข 
๑๒. งานวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน 
๑๓. งานประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
๑๔. งานอื่นๆ 

 

กลุ่มบริหารท่ัวไป  
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. งานอ่ืนๆ 

 



 

 

๓๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  ๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

 วิสัยทัศน์ คุณธรรม  น าความรู้  มุ่งสู่สากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
 พันธกิจ  1.  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม 
   หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและ 
   พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเป็นไทย 
   3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานและ 
   การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   4.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 
 
 เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมีศักยภาพในการเป็น 
   พลเมืองของประชาคมอาเซียน 
   3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  มีสมรรถนะตามสายงานและมาตรฐานวิชาชีพ 
   4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
     

กลยุทธ์โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

          ๓. โครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(ระบุช่ือโครงการส าคัญท่ีใช้ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา) 
                                  

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

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

๒ - โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น  
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓ - โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลนักเรียน 
- โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดี      

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
ศักยภาพผู้เรียน ซึ่งในปีการศึกษาท่ีผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดจากเช้ือไวรัส Covid – 19 ท า
ให้การจัดการเรียนการสอนตามปกติไม่สามารถด าเนินการได้ ทางโรงเรียนได้มีการปรับเปล่ียนแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของนักเรียนโดยจัดการเรียนการสอนออกเป็น การเรียนแบบ Online, On-
demand, On-Air, On-hand และ On-site จากการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ นั้น ท าให้
โรงเรียนจ าเป็นต้องด าเนินการติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการออกแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตามวัยให้เต็มศักยภาพรายบุคคล มีการวัด
และประเมินผลท่ีตรงตามสภาพจริง พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตรงตามความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียน  ท้ังในส่วนท่ีเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่วนท่ีเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตาม
บริบทของชุมชนและสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเป็นหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน รวมท้ังสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนโดยเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถสร้างความส าเร็จทางการศึกษาและการด ารงชีวิตในอนาคตของผู้เรียน นอกจากนี้สนับสนุนให้
ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทางโรงเรียนได้น าผลการประเมินระดับห้องเรียน ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ
โรงเรียน และระดับชาติมาเป็นข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วน ามาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีกระบวนการ
คิด กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
รวมท้ังสามารถน าไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรม วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาโดยการน านักเรียนในแต่ละระดับช้ันเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในรูปแบบ Social Distancing  
และกิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท้ังการคัดกรองโดยร่วมมือกับผู้ปกครองของนักเรียนผ่านสมุดประจ าตัว
นักเรียนท่ีผู้ปกครองจะต้องด าเนินการตรวจสอบกิจกรรมในแต่ละวันของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนระบุกิจกรรมใน
แต่ละสัปดาห์ให้ทางผู้ปกครองได้ทราบ และผู้ปกครองต้องด าเนินการลงลายมือช่ือเพื่อเป็นการยืนยันความ
ถูกต้อง และป้องกันในพฤติกรรมเส่ียง นอกจากนี้ทางผู้ปกครองสามารถให้ข้อเสนอแนะกับทางโรงเรียนในการ
ปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในกลุ่มท่ีขาดแคลน การจัดการศึกษา
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการให้ความรู้แก่นักเรียน ได้แก่ การสนับสนุนครูผู้สอนภาษาจีน เป็น
ต้น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนโดยรอบ สถานศึกษา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เช่น นาฎศิลป์ไทย, เทควันโด, 
นวดแผนโบราณ เป็นต้น 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 



 

 

๔๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒.  ผลการด าเนินงาน 
 ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านวิชาการ อยู่ในระดับ ดี  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ 
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนรู้เท่าทันส่ือสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และตระหนักถึงโทษและพิษภัย
จากส่ิงเสพติด ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย 1 ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม มีทัศนคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต มีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.185 
 
๓.  จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการเทคโนโลยีส าหรับสืบค้นข้อมูล กล้าแสดงออกในทางท่ีดี มีจิตอาสา จิต
สาธารณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “กล้าน า ท าดี เทคโนโลยีเป็นเลิศ” ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง มี
สมรรถนภาพตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย เคารพกติกามารยาททางสังคม และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
และวัฒนธรรม 
 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 เร่งพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้ มีคุณภาพและเทียบมาตรฐานกับการทดสอบ
ระดับชาติได้ 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและ
โอกาส (S WOT) ขององค์กร เพื่อร่วมกันก าหนด เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร  
อาทิเช่น ระบบเครือข่าย Internet ภายในสถานศึกษา ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ให้
เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและนักเรียน, จัดสรรงบประมาณและระดมทุนจากผู้สนับสนุนได้แก่ 
สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม และองค์กรภายนอกท่ีเห็นความส าคัญของการ
จัดการศึกษา โดยมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานด้วยวงจรของเดมมิ่ง 
(PDCA) 
 
๒.  ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและ



 

 

๔๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ท่ีให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ให้มีสอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา นอกจากนี้บุคลากรของ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการศึกษาโดยมีการจัดประชุมปีละ 2 ครั้ ง สถานศึกษามีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายบริหารร่วมกัน สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์ เช่น ศิษย์เก่า ผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประดู่ในทรง
ธรรม เป็นต้น ส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
๓.  จุดเด่น 
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม
ท่ีหลากหลายวิธี เช่น การระดมความคิดจากฝ่ายบริหารเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการ โดยให้ทุกฝ่ายได้แสดง
ความคิดเห็นของตนเอง แล้วน าเอาแนวคิดไปเสนอต่อท่ีประชุมครู ซึ่งให้คุณครูร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนิน เป็นการหาข้อสรุปและแนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินงาน นอกจากนี้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
การศึกษา 
 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
ให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นท่ีปรึกษา ให้ความร่วมมือในด้านท่ี
ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยได้รับค าแนะน า
จากผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของ



 

 

๔๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยค านึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน เน้นย้ าให้มีการพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตร ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ ปรับโครงสร้างรายวิชาเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการทดลอง การท าโครงงาน บทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่ม  การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนได้ลงมือกระท า 
และได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบท่ีเน้นการปฏิบัติจริง (active learning) มีการบูรณาการหลักปรัญชา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทุกระดับช้ัน ก าหนดสัดส่วนคะแนนและมีการวัดผลด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพจริงของผู้เรียน ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ครูใช้
ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยมีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนมีงานวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ ๒ เรื่อง ครูมีการ
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ Online มีการแสดงผลงานนักเรียนใน กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ กิจกรรมนิทรรศการและการเผยแพร่ความรู้เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจ กรรมสัปดาห์
คณิตศาสตร์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวัน
คริสต์มาส กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล 
 ๓.๒ ใช้ส่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ครูมีการพัฒนาตนเองในการใช้
ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือมัลติมีเดียซึ่งท าให้ผู้เรียนเห็น ท้ังภาพเคล่ือนไหวและเสียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
สืบค้นวิทยาการใหม่ ๆ จากอินเทอร์เน็ต และใช้ Application ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนาน 
สามารถทบทวนบทเรียนท่ีจะท าให้เกิดความรู้และความเข้าใจท่ียั่งยืน นอกจากนี้ครูยังส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องจริยธรรม ห้องส่ือภาษาไทย 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Classroom) เป็นต้น 
รวมทั้งการจัดการศึกษา ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ และครูยังออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการก าหนดให้
ผู้เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง    
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่าง บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังเน้นให้ครูผู้สอน
บริหารจัดการช้ันเรียนด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอย่างเหมาะสม เช่น การช่ืนชม ยินดี การให้รางวัล การเสริมแรง
ทางบวก  การตั้งค าถามหรือการจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นความคิดของผู้เรียน กระตุ้นการเรียนรู้  การใช้ค าพูด การ
ส่ือสาร ท่าทาง ท่ีเหมาะสมเม่ือผู้เรียนตอบผิด หรือมีพฤติกรรม ท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนมีการประเมิน
ตามตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ตัวช้ีวัด และสมรรถนะ ส าคัญของผู้เรียน โดยค านึงถึงศักยภาพของ
ผู้เรียน และเลือกวิธีและเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย เช่น การประเมินจากการปฏิบัติงาน 
ช้ินงาน ใบงาน ประเมินตามสภาพจริง แบ่งเกณฑ์การประเมินตามธรรมชาติของแต่ละวิชา มีการก าหนดขั้นตอน
การวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อรับทราบและการพัฒนาการเรียนรู้ให้ดีมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 



 

 

๔๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้     
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมก าหนดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) เพื่อให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง จัดให้มีการนิเทศการสอนภายในและ
ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อน าผลการจัดการเรียนการสอนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
วิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสมอ  เช่น การจัดประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การ
รายงานผลการเรียนแต่ละรายวิชา การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาระงานและการเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ 
application Facebook (โรงเรียน), Line (เครือข่ายผู้ปกครอง) เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากท่ีสุด 
 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/ โครงงาน/ กิจกรรมท่ีหลากหลาย ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน      
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการแก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน มีการ
วัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ตามสภาพจริง จัดการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนสามารถคิดเป็น ลงมือปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ และผู้ปกครองของนักเรียนได้ให้
การยอมรับต่อโรงเรียน  
    
จุดเด่น 
 ๑. ฝ่ายบริหารของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน และมีกระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
และได้น าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน    
 ๓. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือท า (Active Learning) เน้นบทบาท
และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น ฝึกการท างานเป็นทีม    
 ๔. มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือมัลติมีเดีย Application เพื่อการศึกษา มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ คิดได้ ปฏิบัติเป็น และส่งเสริมให้นักเรียนใช้
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
 ๖. ครูมีการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ แล้วน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  มีการบันทึกและรายงานผลการด าเนินงาน       
ต่อผู้บังคับบัญชา และน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง พัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี 
คุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 



 

 

๔๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาจัดท าแผนการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรม การเรียน
การสอนสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ตลอดจน การส่งเสริมให้
ครูพัฒนาส่ือการเรียนการสอน, Website และส่ือออนไลน์ของครูผู้สอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย   
ทุกท่ี ทุกเวลา เป็นช่องทางการเรียนรู้และการติดต่อส่ือสารกับครูผู้สอนได้ง่ายและสะดวก    
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมี           
ความต้องการพิเศษ หรือมีความผิดปกติทางร่างกาย สติปัญญา และทางจิตใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 
๑.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จ าแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย ผลประเมิน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดี ก าลังพัฒนา 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี ดี 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดี ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ปานกลาง 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี ยอดเย่ียม 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ ดี 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดี ยอดเย่ียม 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ดี ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี ยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ดี ยอดเย่ียม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี ยอดเย่ียม 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี ดีเลิศ 



 

 

๔๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

               ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินโดยภาพรวมสรุป
ได้ว่าอยู่ใน ระดับ ดีเลิศ ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 ท้ังนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติดีขึ้น แต่
ยังคงต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ส่วนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร
ได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
ปรากฏอย่างชัดเจน ดังปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑  
 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินรายมาตรฐานอยู่
ในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตาม แผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามกลยุทธ์ 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการ
ของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้แต่เนื่องจากจ านวนนักเรียน
ลดลงท าให้ได้รับงบประมาณส าหรับการจัดท าส่ือเทคโนโลยีส าหรับเน้นการเรียนการสอนนั้นไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเท่าท่ีควร แต่การติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลโดยใช้
เทคโนโลยีนั้น อาศัยความพร้อมของท่ีปรึกษาและคุณครูแต่ละบุคคลเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน  
นอกจากนี้การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อ
เกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง  
               ๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป   
 ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
จัดท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ติดตามผลการน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 5. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
 
 

ส่วนท่ี ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 



 

 

๔๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
               ๔.๓  ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
 2. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 3. ส่ือเทคโนโลยีท่ีสามารถช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
 
 

  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ได้พิจารณา 
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เรียบร้อยแล้ว 
 
  จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563  ตามที่โรงเรียนเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 

(นายอรัญ  ศรีว่องไทย) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

  31  พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 
ที ่ ผูบ้รหิาร ปกีารศึกษา 
1. นายทรงยศ  พงษ์พรต 2497 – 2509  
2. นายแดง  สุขกุล 2509 – 2510 
3. นายเทพ  เที่ยงตรง 2510 – 2518 
4. นายสุชาติ  ไชยมะโน 2518 – 2527  
5. ดร.ส ารอง  เพ็งหนู 2527 – 2541 
6. นายนิพนธ์  โห้งาม 2541 – 2543  
7. นายสมเกียรติ  เจริญฉิม 2543 – 2544  
8. นายบรรเจิด  ภิรมย์ 2544 – 2546  
9. นางธารทิพย์  ธาวรชัยสิทธิ์ 2546 – 2550  

10. ดร.นิพนธ์  เสือก้อน 2550 – 2550  
11. นายสง่า  บูรณรักษ์ 2550 – 2552  
12. นายประจักษ์  มนต์ประเสริฐ 2552 – 2556  
13. ดร.สมมาตร  สนทมิโน 2556 – 2558  
14. นางมนัสดากาณฑ์  รักษ์พงศ์สถิต 2558 - 2561 
15. นายสมเด็จ  เจริญผล 2562 – 2564 
16. นางสาวเอื้อมพร  วอนยิน 2564 ถึงปัจจุบัน 

 















โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
กระทรวงศึกษำธิกำร


