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๑.  ข้อมูลทั่วไป 
    ๑.๑ ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑๑๖๐/๓ ซอยเพชรเกษม ๑๕  
          ถนน  เพชรเกษม      แขวง/ ต าบล  ท่าพระ เขต/อ าเภอ  บางกอกใหญ่     
            จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์   ๑๐๖๐๐    
            โทรศัพท์  ๐๒-๔๕๗-๙๘๓๐-๑  โทรสาร  ๐๒-๔๕๗-๔๔๓๗ 
                E-mail : pradoonai@hotmail.com    website : www.pradoonai.ac.th 
       สังกัด    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   ๑ 
 ๑.๒ เปิดสอนต้ังแต่ระดับ   ม.๑    ถึงระดับ     ม.๖ 
 ๑.๓ เนื้อที่ของสถานศึกษา      ๖      ไร่      ๒       งาน   ๕๓      ตารางวา        
 ๑.๔ มีเขตพื้นท่ีบริการ    ๕    เขต   ได้แก่ 
     ๑. เขตภาษีเจริญ  แขวงปากคลอง  แขวงคูหาสวรรค์ 
      ๒. เขตธนบุร ี แขวงหิรัญรูจี  แขวงตลาดพลู 
     ๓. เขตคลองสาน  แขวงทุกแขวง  
     ๔. เขตบางกอกน้อย  แขวงบ้านช่างหล่อ 
     ๕. เขตบางแค  แขวงบางแค 
  ๑.๕ ประวัติโดยย่อ  ค าขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
 โรงเรียน  วัดประดู่ในทรงธรรม  ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑๑๖๐/๓  ซอยเพชรเกษม ๑๕ ถนนเพชรเกษม  
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนสหศึ กษา เปิดท าการสอนครั้งแรก 
เมื่อวันท่ี ๑๗  พฤษภาคม ๒๔๙๗ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มี ท่ีเรียน โดยมีพลอากาศเอกหลวงเชิด วุฒากาศ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้อนุมั ติให้ ต้ังโรงเรียนตามค าขอร้องของชาวบ้าน   
แขวงวัดท่าพระ  โดยพระอธิการบุญส่ง บุญรักโต เจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม แบ่งเนื้อท่ีของวัดจ านวน ๖ ไร่ 
๒ งาน ๕๓ ตารางวา  ให้เป็นท่ีต้ังของโรงเรียน  โดยเสียค่าเช่าให้กับวัดมาจนถึงทุกวันนี้ และให้ช่ือว่า โรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม ตามช่ือของวัดท่ีให้ใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้าง ใช้อักษรย่อว่า ป.ธ. ในขั้นแรก  และเปล่ียนมา
เป็น ป.ท. ในอีก ๒ ปีต่อมา 
 คร้ังแรก  เปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมปี ท่ี   ๑  (ประถมปี ท่ี ๕ ในปัจจุบัน ) จ านวน ๒ ห้องเรียน 
มีนักเรียน  ๘๗  คน  ครู  ๖ คน ภารโรง ๑ คน มีนายทรงยศ พงษ์พรต เป็นครูคนแรก  เนื่องจากโรงเรียนยัง
สร้างไม่เสร็จ  จึงต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดประดู่ในทรงธรรมเป็นท่ีเรียนและได้เรียนในอาคารไม้ ๒  ช้ัน 
ขนาด ๘ ห้อง เรียนท่ีสร้างเสร็จในอีกเกือบ  ๑  ปีต่อมา 
 การเรียน  ในระยะแรก รับนักเรียนเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก จนถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๐๒ โรงเรียนมี
อาคารเพิ่มขึ้นอีก  ๑ หลัง จ านวน  ๑๒   ห้องเรียน  จึงมีห้องเรียนครบตามโครงการท่ีวางไว้  คือ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปี  ๖  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกเป็น ๑,๘๐๐  คน  ครู-อาจารย์เพิ่มข้ึนเป็น ๕๗ 
คน  ภารโรง  ๓  คน  และเปิดสอน  ๒  รอบ  คือ  รอบเช้าและรอบบ่าย  ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา  
โดยใช้เครื่องหมาย ป.ท. กลมส าหรับนักเรียนรอบเช้า และเครื่องหมาย  ป.ท. เหล่ียม  ส าหรับนักเรียน 
รอบบ่าย 
 โรงเรียน  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาจนถึง  พ.ศ.  ๒๕๑๒   นายเทพ  เท่ียงตรง   ซึ่งเป็น
อาจารย์ใหญ่ขณะนั้น  ได้ขออนุญาตเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๓  โดยเปิดสอนในแผนกวิทยาศาสตร์  ๒ ห้อง 

ตอนท่ี ๑  ข้อมูลพ้ืนฐาน 
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และต่อมาปี  พ.ศ.  ๒๕๑๔ เปิด แผนกศิลปะอีกจ านวน  ๒ ห้อง  ผลการสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายติดบอร์ด (คะแนนสูงสุด)  ติดต่อกันถึง  ๓ ปี  ท้ัง  ๒ แผนก 
 โรงเรียน  ได้เปิดสอนรอบเช้าและรอบบ่าย  มาจนถึงปี   พ.ศ.  ๒๕๒๗  นายส ารอง  เพ็งหนู  
ผู้อ านวยการโรงเรียนในขณะนั้นเห็นว่าเปิดสอน  ๒  รอบ  มีปัญหาต่างๆ  มากมาย  จึงท าการปรับปรุงห้องเรียน
เพิ่มขึ้น  และให้รวมนักเรียนในขณะนั้นเป็นรอบเดียว  ต้ังแต่  พ.ศ.  ๒๕๒๘  เป็นต้นมา  โดยมีห้องเรียนท้ังหมด 
๕๔ ห้องเรียน เป็นช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ๓๖  ห้องเรียน  และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๑๘  ห้องเรียน 
 ปัจจุบัน  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเปิดท าการสอนมาแล้วถึง ๖๒ ปี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นนักเรียนแบบสหศึกษา มีท้ังนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง    
 

 
 
 
 
 
 
 
       พระพุทธรัตนมณีศรีประดู่ 
 

 
                                  

“  นตถิ   ปญญา  สมาอาภา  ” 
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 

 

 
 

ความรู้คู่คุณธรรม 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
                                                    เขียว  -  เหลือง 
                               เขียว     หมายถึง   ความเข้มแข็ง  ความอดทน 

เหลือง   หมายถึง   ความพร้อมเพรียง  ความสามัคคี 
 

คติธรรมของโรงเรียน 

สีประจ าโรงเรียน 

ปรัชญาของโรงเรียน 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
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“  ดอกประดู่  ” 
 
 ดอกประดู่  เป็นสัญลักษณ์ของความพร้อมเพรียงในยามบานดอกประดู่จะบานพร้อมกันชูช่อ
เหลืองอร่ามสดใสสะพรั่ง    และยามโรย ก็จะโรยพร้อมกันเสมือนการร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 
เกียรติประวัติ  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

๑. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบ
สองจาก สมศ. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ในระดับ ดี 

๒. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
   ๑.๖ แผนท่ีโรงเรียน 
แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 
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แผนผังอาคารเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
๒.๑   ช่ือ-สกุลผู้บริหาร 
 ๒.๑.๑  นางมนัสดากาณฑ์  รักษ์พงศ์สถิต  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  :  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ( ศษ.ม )     สาขาการบริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่   ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  ๗  เดือน 
๒.๒   รองฯ ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ท่ีได้รับแต่งต้ัง) จ านวน  ๑ คน 
 ๒.๒.๑  นายมงคล  อรุณฉาย  ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  :  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  ( ค.ม )  สาขาบริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่   ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  ๑ ปี ๑  เดือน           
E-mail  Eaksiri.9171@gmail.com 

รับผิดชอบกลุ่มฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
๓.  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
๓.๑ นางสาวสุดารัตน์    สัจจวิโส         วุฒิการศึกษาสูงสุด : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)   
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       โทรศัพท์  ๐๙๗ – ๐๑๕-๘๘๒๗   
E-mail : krupu.2011@gmail.com        (หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา)                              
๓.๒ นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค์    วุฒิการศึกษาสูงสุด กศม. (บริหารการศึกษา) 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   โทรศัพท์  ๐๘๖-๕๕๗-๓๑๗๒ 
E-mail : geart_yod2528@hotmail.com  (หัวหน้างานแผนงาน) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:krupu.2011@gmail.com
mailto:geart_yod2528@hotmail.com
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 ๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ปีการศึกษา  ๒๕๕๘) 

                         ๔.๑  จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน ๕๓๗   คน 
๔.๒  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน   ๕๘๗ คน 

จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้น เพศ รวม 
 ชาย หญิง 

ม. ๑ ๔๕ ๓๐ ๗๕ 
ม. ๒ ๕๑ ๓๙ ๙๐ 
ม. ๓  ๕๙ ๓๗ ๙๖ 
รวม ๑๕๕ ๑๐๖ ๒๖๑ 
ม. ๔ ๔๕ ๓๒ ๗๗ 
ม. ๕ ๕๕ ๔๓ ๙๘ 
ม. ๖ ๗๒ ๗๙ ๑๕๑ 

รวม ๑๗๒ ๑๕๔ ๓๒๖ 
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๓๒๗ ๒๖๐ ๕๘๗ 

๔.๓ จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือส านักงาน 
 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๕๓๖   คน คิดเป็นร้อยละ    ๙๑.๓๑ 

๔.๔ จ านวนนักเรียนท่ีมนี้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๔๗๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๐๙ 

๔.๕ จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม ๐  คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
๔.๖ จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  ๑๔  คน คิดเป็นร้อยละ  ๒.๓๘ 
๔.๗ จ านวนนักเรียนท่ีมปีัญญาเลิศ   ๐  คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
๔.๘ จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ๐  คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
๔.๙ จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  ๑๐   คน คิดเป็นร้อยละ  ๑.๗๐ 
๔.๑๐ สถิติการขาดเรียนท้ังป ี ๑,๗๙๒   คน   

เฉล่ียต่อวัน ๑๑.๒  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑.๙๑ 
๔.๑๑ จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน  ๐  คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 

      ๔.๑๒  จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
    ๑)   ม.๓  จ านวน  ๗๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๗๗ 
    ๒)   ม.๖  จ านวน  ๑๓๑  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  ๙๗.๐๔ 

                         ๔.๑๓  อัตราส่วนครูประจ าการ : นักเรียน = ๑ :  ๑๘.๓๔ 
๔.๑๔  จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณคดี และ 

นันทนาการ  ๕๘๗  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
๔.๑๕  จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ๕๘๗  คน คิดเป็น 

ร้อยละ  ๑๐๐ 
๔.๑๖  จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  ๕๘๗  คน คิดเป็น 

ร้อยละ  ๑๐๐       
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๔.๑๗  จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ท้ังในและนอกสถานศึกษา
๕๘๗  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐       
๔.๑๘  จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี 

สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  ๕๘๗  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
๔.๑๙  จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดใน 

หลักสูตรสถานศึกษา  ๕๘๗  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
๔.๒๐  จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ 

สังคมตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  ๕๘๗  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๕. ข้อมูลครูและบุคลากร 
      ๕.๑ ครูประจ าการ ทั้งหมด   ๓๒   คน   โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
            ๕.๑.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ป ี

หมาย
เหต ุ

๑ น.ส.ชูศรี ทีปสร ๕๙ ๓๗ ครู 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๓ , ม.๖ 

๔๐ เกษียณ 
๓๐ก.ย.๕๘ 

๒ น.ส.บานชื่น สุนทรมาลัย ๕๙ ๓๘ ครู 
ช านาญการ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๑ , ม.๓ , ม.๕ 

๔๐ เกษียณ 
๓๐ก.ย.๕๘ 

๓ ว่าที่ ร.ต.หญิงสรารัตน์  ทังสี ๒๗ ๒ ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๑ , ม.๒ 

๙๖  

๔ น.ส.สุรีย์พร พันทวีศักด์ิ ๒๕ ๑ ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๓ , ม.๔ , ม.๖ 

๗๖  

     ๕.๑.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ป ี

หมาย
เหต ุ

๑ น.ส.สกาวรัตน์  ด าละเอียด ๔๘ ๒๒ ครู 
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.บ. การคลัง คณิตศาสตร์ 
ม.๑ , ม.๒ 

๔๐  

๒ น.ส.ดิสมัย  รัตนวรรณี ๓๖ ๕ ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.๓ , ม.๔ 

๖๔  

๓ น.ส.ปรีชาภรณ์  แย้มงาม ๓๔ ๕ ครู ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
ม.๕ , ม.๖ 

๔๐ ย้าย 

๔ น.ส.ทัศนีย์  กระแสสิงห์ ๒๘ ๒ ครู วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.๒ , ม.๔ , ม.๖ 

๔๐ ย้าย 

๕.๑.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ป ี

หมาย
เหต ุ

๑ น.ส.ณัฐกนา  จิตรแห่ง ๒๘ ๓ ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่ ว ไป แ ล ะ
ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร์ ม.๑ 
ชีววิทยา ม.๔ 

๖๔  

๒ นายเฉลิมศักด์ิ  ครุธเสม ๕๐ ๒๗ ครู 
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ. 
วท.ม. 

วิทย์-ฟิสิกส์ 
การสอน
ฟิสิกส์ 

วิทยาศาสตร์ ม.๓ 
ฟิสิกส์ ม.๔ - ม.๖ 

๙๗  

๓ น.ส.ขัติญา  เปรมปราโมทย์ ๓๑ ๗ ครู 
ช านาญการ 

วท.บ. 
ศษ.ม. 

เคมี 
บริหาร

วิทยาศาสตร์ ม.๒ 
เคมี ม.๔ – ม.๖ 

๔๐  
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ป ี

หมาย
เหต ุ

การศึกษา 
๔ น.ส.สุดารัตน์  สัจจวิโส ๒๘ ๒ ครู วท.บ. เทคโนโลยี 

ชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์ ม.๓ 
วิทย์กายภาพ ม.๕ 

๑๓๓  

      ๕.๑.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ป ี

หมาย
เหต ุ

๑ นายประดิษฐ์  วิจิตรวรรณา ๖๐ ๓๙ ครู 
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.๖ 
พระพุทธ ม.๕ 

๔๐ เกษียณ 
๓๐ก.ย.๕๘ 

๒ นางสุดารัตน์  ดารากร ณ อยุธยา ๕๙ ๓๖ ครู 
ช านาญการ 

ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.๓ 
พระพุทธ ม.๓ 
หน้าที่พลเมือง ม.๓ 

๔๐  

๓ นายกรรภิรมย์  นพรัตน์ ๕๖ ๓๒ ครู 
ช านาญการ 

ศษ.บ. บรรณารักษ์ พระพุทธ ม.๒ 
ประวัติศาสตร์ 
ม.๑ , ม.๒ , ม.๓ 

๔๐  

๔ นางจ าเนียร  สิทธิวิชชาภิญโญ ๕๓ ๓๓ ครู 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา พระพุทธ ม.๑ 
สังคมศึกษา  
ม.๑ , ม.๒ 

๔๐  

๕ น.ส.มนัสวัน  บุญประเสริฐ ๔๙ ๓ ครู ค.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
การบริหาร
การศึกษา 

พระพุทธ ม.๕ 
สังคมศึกษา ม.๕ 

๕๑  

๖ นายภูริวัจน์  รุณพันธ์ ๓๐ ๓ ครู ค.บ. สังคมศึกษา พระพุทธ ม.๔ 
ภูมิศาสตร์ ม.๖ 
หน้าที่พลเมือง 
ม.๑ , ม.๒ 

๖๐  

๗ น.ส.เตือนใจ  พงศ์จิระชาคร ๕๒ ๒ ครู ค.บ. สังคมศึกษา พระพุทธ ม.๖ 
สังคมศึกษา ม.๔ 

๔๐ ย้าย 

   ๕.๑.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ป ี

หมาย
เหต ุ

๑ นายสราวุธ  เชาวน์ไว ๕๒ ๒๓ ครู 
ช านาญการ 

กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา  
ม.๓ , ม.๕ 
สุขศึกษา 
ม.๓ , ม.๕ 

๕๔  

๒ น.ส.รุ่งทิพย์  ดิษฐใจ ๔๐ ๕ ครู ค.บ. สุขศึกษา พลศึกษา  
ม.๒ , ม.๖ 
สุขศึกษา 
ม.๒ , ม.๖ 

๕๔  

๓ น.ส.ปภัส  ศึกษาสุวรรณ ๒๙ ๒ ครู ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา  
ม.๑ , ม.๔ 
สุขศึกษา 
ม.๑ , ม.๔ 

๑๑๑  
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๕.๑.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  

 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ป ี

หมาย
เหต ุ

๑ นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ์ ๕๗ ๓๓ ครู 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. นาฏศิลป์ไทย ศิลปศึกษา 
ม.๑ , ม.๓ 
นาฏศิลป์ 
ม.๑ , ม.๖ 

๔๐  

๒ นายอภิรัตน์  นาครัตน์ ๕๑ ๒๑ ครู 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ 
 

ดนตรีไทย ศิลปศึกษา 
ม.๑ , ม.๓ 
ดนตรีไทย 
ม.๒ , ม.๕ 

๔๐  

๓ นายอนุรักษ์  เขียวนอก ๓๓ ๖ ครู 
ช านาญการ 

ค.บ. 
ค.ม. 

ดนตรีศึกษา 
เท ค โน โล ยี
การศึกษา 

ศิลปศึกษา 
ม.๒ , ม.๔ 
ดนตรีศึกษา 
ม.๑ 

๔๐  

 

           ๕.๑.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ป ี

หมาย
เหต ุ

๑ นายสมชาย  เต็มประสิทธิ์ศักด์ิ ๕๘ ๓๘ ครู 
ช านาญการ 

กศ.บ. โลหะ การงานอาชีพ 
ม.๑ , ม.๒ 
งานช่าง 
ม.๒ 

๓๖  

๒ นางฐิติกานต์  ชัยวรวิทย์กุล ๕๙ ๓๔ ครู 
ช านาญการพิเศษ 

บธ.บ. ธุรกิจศึกษา การงานอาชีพฯ 
ม.๕ , ม.๖ 

๗๒  

๓ นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข ๓๑ ๘ ครู 
ช านาญการ 

ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.๑ , ม.๔ , ม.๕ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
ม.๕ 
การเขียนโปรแกรม 
ม.๖ 

๔๐  

๔ น.ส.จุฑารัสส์  วีระประภพ ๔๓ ๑๐ ครู 
ช านาญการ 

ค.บ. 
กศ.ม. 

เกษตร 
บ ริ ห า ร
การศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
ม.๓ , ม.๔ 
งานเกษตร 
ม.๓ 

๓๖  

 

           ๕.๑.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ป ี

หมาย
เหต ุ

๑ น.ส.อรุณรัตน์  พ่วงทิพากร ๖๐ ๓๘ ครู 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๒ , ม.๔ , ม.๕ 

๘๐ เกษียณ 
๓๐ก.ย.๕๘ 

๒ นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค์ ๒๙ ๓ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๔ , ม.๕ , ม.๖ 

๔๒  

๓ น.ส.น้ าฝน  สมสาร ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๓ , ม.๔ , ม.๖ 

๖๔  
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๕.๑.๙  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชกา

ร 
(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง

ที่รับ 
การพัฒนา/

ปี 

หมาย
เหต ุ

๑ น.ส.ดิสมัย  รัตนวรรณี ๓๖ ๕ ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ แนะแนว ๖๔  
๒ น.ส.รุ่งทิพย์  ดิษฐใจ ๔๐ ๕ ครู ค.บ. สุขศึกษา ลูกเสือและ 

เนตรนารี ม.ต้น 
๕๔  

 

   สรุป  จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก  ๓๐  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๗๕ 
   สรุป  จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด  ๓๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
         ๕.๒  ครูอัตราจ้าง  ทั้งหมด  ๑๐  คน   โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
   ๕.๒.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย   
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหต ุ

๑ น.ส.นิตยา  ทองแดง ๒๗ ๑ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๒,๕ 

รายได้
สถานศึกษา 

จ้าง  
๑ พ.ย. ๕๘ ถึง 
๓๑ มี.ค.๕๙ 

๒ น.ส.เสาวภา  กระสังข์ ๒๓ - ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๑,๓ 

รายได้
สถานศึกษา 

จ้าง  
๑ พ.ย. ๕๘ ถึง 
๓๑ มี.ค.๕๙ 

           ๕.๒.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ป)ี วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหต ุ

๓ นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจ าเนียร ๒๙ ๓ วท.บ. วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี
การอาหาร 

คณิตศาสตร์ 
ม.๒,๕,๖ 

รายได้
สถานศึกษา 

จ้าง 
๑ พ.ย. ๕๘ ถึง 
๓๑ มี.ค.๕๙ 

๔ นายเกรียงไกร  มณีวงษ์ ๒๗ - ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.๒,๕,๖ 

รายได้
สถานศึกษา 

จ้าง 
๑ พ.ย. ๕๘ ถึง 
๓๑ มี.ค.๕๙ 

๕.๒.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหต ุ

๕ นายธนาคม  ไอทา ๒๖ 1 กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 
ม.2 

ชีววิทยา 
ม.4 – ม.6 

รายได้
สถานศึกษา 

จ้าง 
๑ พ.ย. ๕๘ ถึง 
๓๑ มี.ค.๕๙ 

           ๕.๒.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหต ุ

 ไม่ม ี        
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              ๕.๒.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหต ุ

 ไม่ม ี        
 

             ๕.๒.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหต ุ

 ไม่ม ี        
 

            ๕.๒.๗   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหต ุ

๖ น.ส.ชุตินันท์  พ่วงขาว ๒๕ ๓ ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์ รายได้
สถานศึกษา 

จ้าง 
๑ เม.ย. ๕๘ ถึง 
๓๑ มี.ค.๕๙ 

 

             ๕.๒.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหต ุ

๗ น.ส.ศิริญามล ดวงจันทรนี ๒๕ ๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ รายได้
สถานศึกษา 

จ้าง 
๒๐ พ.ค. ๕๘ ถึง 

๓๑ มี.ค.๕๙ 
๘ น.ส.อรอนงค์ สินจัตุรัส ๒๓ - ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ รายได้

สถานศึกษา 
จ้าง 

๑ พ.ย. ๕๘ ถึง 
๓๑ มี.ค.๕๙ 

๙ Miss.Aimee A. 
Gonzales 

๓๗ ๗ B.S.ED ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ รายได้
สถานศึกษา 

จ้าง 
๑ พ.ย. ๕๘ ถึง 
๓๑ มี.ค.๕๙ 

๑๐ นางจิ ตต า นัน ท์    ภาค
ภากร 

๔๕ ๑๐ ม.๖ - ภาษาจีน เงินบริจาค จ้าง 
เป็นรายชั่วโมง 

 

           ๕.๒.๙  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน หมายเหต ุ

 ไม่ม ี        
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      ๕.๓  ลูกจ้าง / ลูกจ้างประจ า 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ ์
(ปี) 

ต าแหน่ง วุฒิ จ้างด้วยเงิน 
หมาย
เหต ุ

๑ นายสูงเกียรติ  ด้วงกิ่ม ๕๗ ๒๒ ช่างไม้ ช ๓ ป.๗ งบประมาณ  
๒ นายวณิชย์  พงษ์สวัสด์ิ ๕๒ ๒๙ ช่างไม้ ช ๓ ม.๓ งบประมาณ  
๓ นางทัศพร  มะสีพันธ์ ๕๒ ๒๕ ช่างสี ช ๓ ปกศ.สูง งบประมาณ  
๔ นางประไพ  จักรกระโทก ๕๒ ๒๔ ช่างสี ช ๓ ป.๔ งบประมาณ  
๕ นายจิรเพ็ชร  หุ้นเลิศสกุล ๕๑ ๒๖ ช่างไฟฟ้า ช ๓ ปวส. งบประมาณ  
๖ นางอรทัย  กะถิน ๔๙ ๒๗ พนักงานธุรการ ส 3 ปวช. งบประมาณ  
๗ นางสุนีย์  ไทยใหม่ ๓๘ - ท าความสะอาด ม.๓ รายได้สถานศึกษา  
๘ นายสันติ อัครหิรัญกิจ ๓๘ ๗ ครูธุรการ ปริญญาตรี งบประมาณ  

 

๖. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

    สถานที่ภายในโรงเรียนประกอบด้วย  

 ๑.  อาคารถาวร  ๕  หลัง 
          อาคาร ๑  มี  ๔   ช้ัน  จ านวน  ๒๔  ห้องเรียน  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๔ 
          อาคารเช่ือมต่ออาคาร  ๑ (อาคาร  ๗)  มี  ๔  ช้ัน จ านวน ๘  ห้องเรียน สร้างเมื่อ  พ.ศ.๒๕๓๗ 
         อาคาร ๒  มี  ๔ ช้ัน   จ านวน  ๑๘  ห้องเรียน  สร้างเมื่อ   พ.ศ.๒๕๑๘ 
         อาคาร ๓ มี  ๖ ช้ัน   จ านวน  ๓๔  ห้องเรียน    ใต้ถุนโล่ง  ( ปัจจุบันปรับเป็นห้องสมุด ) 
         อาคาร ๗  มี ๔  ช้ัน    จ านวน  ๘    ห้องเรียน    สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
         อาคาร ๘  มี  ๔  ช้ัน   จ านวน   ๙  ห้องเรียน  สร้างเมื่อ   พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 ๒.  อาคารหอประชุม  (อาคาร ๔)  เป็นอาคารแบบพิเศษ มี   ๒  ช้ัน  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ๓.  อาคารฝึกงาน   (อาคาร ๕)  ๔  ช้ัน  จ านวน  ๘  ห้องเรียน  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
 ๔.  แฟลตท่ีพักนักการ-ภารโรง  มี  ๔  ช้ัน  จ าวน  ๑๐  หน่วย  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
 ๕.  อาคารประชาสัมพันธ์และหอประชุมเอนกประสงค์ (อาคาร  ๖)  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
 ๖.  อาคารห้องสุขา  จ านวน  ๔  หลัง 
 หลังท่ี  ๑   เป็นห้องน้ าชาย  จ านวน  ๖ ห้อง  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 หลังท่ี  ๒ เป็นห้องน้ าชาย  ๖  ห้อง  และห้องน้ าหญิง  ๖  ห้อง  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 หลังท่ี  ๓ เป็นห้องน้ าหญิง  จ านวน  ๖  ห้อง  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 หลังท่ี  ๔ เป็นห้องน้ าหญิง  จ านวน  ๖  ห้อง  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
 อาคาร ๓ ช้ัน ๕  ห้องน้ าชาย-หญิง  จ านวน ๖  ห้อง  ปรับปรุงเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                     อาคาร  ๒  ช้ัน ๒  ห้องน้ าชาย-หญิง  จ านวน ๓  ห้อง  ปรับปรุงเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
                     อาคาร  ๒  ช้ัน  ๓  ห้องน้ าชาย-หญิง  จ านวน  ๓  ห้อง  ปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗. สนามกีฬา  ประกอบด้วย  สนามฟุตซอล  ๑  สนาม สนามบาสเก็ตบอล  ๑ สนาม  สนาม
วอลเล่ย์บอล  ๒  สนาม   
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 ๗. ข้อมูลงบประมาณ 
         งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๒๕,๖๓๒,๐๘๑.๓๒ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑๙,๘๐๔,๕๔๘.๐๗ 
เงินนอกงบประมาณ ๙,๓๓๗,๓๓๗.๖ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๗,๖๐๐,๒๗๐.๖๓ 
เงินอื่น ๆ (ระบุ)  งบอื่น ๆ   
  งบลงทุน ๓,๕๖๑,๓๙๕ 
รวมรายรับ ๓๑,๙๑๐,๒๗๕.๑๒ 

 
รวมรายจ่าย ๓๐,๙๖๖,๒๑๓.๗๐ 

 
 
    สรุป  งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๐๖  ของรายรับ 
        สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๘๒  ของรายรับ 
 
      ๘. ข้อมูลสภาพชุมชน 

    ๑.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  บ้านพักอาศัย  ร้านค้า และ โรงงานอุตสาหกรรม 
ขนาดเล็ก    มีประชากรประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  คน   บริเวณใกล้เคียง โดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  วัดประดู่ในทรง
ธรรมและวัดประดู่ฉิมพลี       อาชีพหลักของชุมชน  คือ  ค้าขาย     ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไปคือ  ประเพณีชักพระของวัดนางชี 
 ๒.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับ  ม.๖ ประกอบอาชีพค้าขายประมาณ ร้อยละ ๙๕ ท่ีเหลือ
รับจ้าง รับราชการและ อาชีพอิสระ  นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ  ๙๐  ท่ีเหลือนับถือ คริสต์  อิสลาม  
และ  ฮินดู-ซิกซ์   จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  ๙  คน 
 ๓.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  อยู่ในบริเวณวัดประดู่ในทรงธรรม  ได้รับ
การสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรมและวัดประดู่ฉิมพลี อย่างดียิ่ง  ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในการดูแลช่วยนักเรียน  ข้อจ ากัดของโรงเรียน   โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมต้ังอยู่ใน ซอยเพชร
เกษม ๑๕  ซึ่งมีลักษณะแคบ  ลึก  และโรงเรียนต้ังอยู่่ท้ายซอย  ท าให้การประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นไปได้ยาก
และบริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งท่ีมีความเส่ียงต่อยาเสพติด  คือ ชุมชนแออัดบริเวณหน้าโรงเรียนวัดประดู่ในทรง
ธรรมและวัดประดู่ฉิมพลี 
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                    ๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
       โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  โรงเรียนได้จัด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ช่วงชั้นที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

 
รวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และ 

วัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

ม. ๑ ๑๑.๗๖ ๑๔.๗๐ ๑๔.๗๐ ๑๑.๗๐ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๑๔.๗๐ ๑๔.๗๐ ๑๐๐ 
ม. ๒ ๑๑.๗๖ ๑๔.๗๐ ๑๔.๗๐ ๑๑.๗๐ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๘.๘๒ ๑๑.๗๖ ๑๔.๗๐ ๑๐๐ 
ม. ๓ ๑๑.๗๖ ๑๔.๗๐ ๑๔.๗๐ ๑๑.๗๐ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๘.๘๒ ๑๑.๗๖ ๑๔.๗๐ ๑๐๐ 
รวม ๑๑.๗๖ ๑๔.๗๐ ๑๔.๗๐ ๑๑.๗๐ ๕.๘๘ ๕.๘๘ ๗.๒๒ ๑๒.๗๔ ๑๔.๗๐ ๑๐๐ 
 

  จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๒๘๐ ชั่วโมง (ห้องเรียน พิเศษ ๑,๔๐๐)  
  แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ การสอนซ่อมเสริม 

ช่วงชั้นที่ ๔ (ม. ๔ – ม. ๖) 

 
ระดับช้ัน 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  
รวม  

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

และ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

ม. ๔ ๘.๕๔ ๑๓.๓๓ ๑๗.๑๔ ๑๒.๓๘ ๕.๔๓ ๘.๕๔ ๑๐.๘๖ ๑๕.๒๔ ๘.๕๔ ๑๐๐ 
ม. ๕ ๘.๕๔ ๑๓.๓๓ ๑๗.๑๔ ๑๒.๓๘ ๕.๔๓ ๘.๕๔ ๑๐.๘๖ ๑๕.๒๔ ๘.๕๔ ๑๐๐ 
ม. ๖ ๘.๕๔ ๑๓.๓๓ ๑๗.๑๔ ๑๒.๓๘ ๕.๔๓ ๘.๕๔ ๑๐.๘๖ ๑๕.๒๔ ๘.๕๔ ๑๐๐ 
รวม ๘.๕๔ ๑๓.๓๓ ๑๗.๑๔ ๑๒.๓๘ ๕.๔๓ ๘.๕๔ ๑๐.๘๖ ๑๕.๒๔ ๘.๕๔ ๑๐๐ 
 
       จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งป ีเท่ากับ ๑,๓๖๐ ชั่วโมง 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    ๑๐.๑) ห้องสมุดมีขนาด ๗๘๒  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๔๘,๓๒๙ เล่ม  

         การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบบริหารงานห้องสมุดอัตโนมัติ  จ านวน                        
นักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย ๔๑๒ คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๘  ของนักเรียน
ท้ังหมด 

    ๑๐.๒) ห้องปฏิบัติการ 
           ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน  ๕  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๒  ห้อง   

   ห้องโสตทัศนศึกษา     จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์      จ านวน  ๑  ห้อง 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๔ 

 
ห้องดนตรีไทย      จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องศูนย์ส่ือภาษาไทย     จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องคลินิกภาษาไทย     จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้อง E-Classroom     จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องเรียนสีเขียว     จ านวน  ๑  ห้อง 

                               ห้อง ASEAN                                     จ านวน  ๑  ห้อง 
                               ห้องชุมนุมปิงปอง                               จ านวน  ๑  ห้อง 
      ๑๐.๓) คอมพิวเตอร์         จ านวน ๑๕๐  เครื่อง 
                               ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  ๗๒ เครื่อง 
                                ใช้สืบค้นขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต    จ านวน  ๓๒  เครื่อง 
                          ๑๐.๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคน/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.  ห้องสมุดโรงเรียน ๑,๕๐๔ 
๒.  ห้องเรียนสีเขียว ๓๒ 
๓.  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ๔,๐๐๐ 
๔.  ห้องโสตและส่ือภาษาไทย ๑,๒๖๐ 
๕.  ห้องจริยธรรม ๘๕๐ 
๖.  ห้อง ERIC ๕๙๐ 
๗.  ห้องสมุดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕๐๐ 
๘.  ห้องสมุดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ๓๘๕ 
๙.  ห้องปฏิบัติการเคมี ๓๐๐ 
๑๐.  ห้องปฏิบัติการชีวะ ๖๗๕ 
๑๑.  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑๐๐ 
๑๒.  ห้องโสตทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๕๓๐ 
๑๓.  ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ๑๓๐ 
๑๔.  ห้องคลีนิคภาษาไทย ๙๘ 

            ๑๐.๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.  วัดประดู่ฉิมพลี ๑๐ 
๒.  วัดปากน้ าภาษีเจริญ ๔ 
๓.  วัดประดู่ในทรงธรรม ๑๐ 
๔.  มหาวิทยาลัยสยาม ๕ 
๕.  วิทยาลัยสยามเทคโนโลยี (สยามเทค) ๓ 

 ๑๐.๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
   ๑๐.๖.๑) นายลักษ์  ยังบ้านห้วย ให้ความรู้เรื่อง  สอนกลองยาว  จ านวน ๑๐ ครั้ง/ปี 
   ๑๐.๖.๒)  ครูพระสอนศีลธรรม  จ านวน  ๕  รูป  สอนพระพุทธศาสนา  ๑๕  ครั้ง/ปี 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๕ 

 
 ๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา 
 ๑๑.๑ ผลงานดีเด่น  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
สถานศึกษา - - 
ผู้บริหาร  - - 
คร ู   
๑.นายอนุรักษ์  เขียวนอก หน่ึงแสนครูดี ครุสภา 
๒.นางอมร ภัทรวัฒนาภรณ์ Season 1  Award สพม.๑ 
นักเรียน    
๑. เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลไทย เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 
๒. เด็กชายเริงชัย  ชุณหะโสภา เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย  ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 
๓. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์ เหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพระบายสี  

ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๔. นางสาวภัทราภรณ์  วันอุทา เห รี ยญ เงิ น ก าร แ ข่ ง ขั น วาดภ าพ ล าย เส้ น 
(Drawing) ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๕ .นางสาวจิฑ าภ รณ์   ระวางจันท ร์ 
 

เหรียญเงินการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย  
ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๖. นายฐิติ  เลิศสันติกุล เหรียญเงินการประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๗. นายทศวรรษ  เปรมใจชน เหรียญเงินการประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๘. นายธนากร  จันทร์ค าเรือง เหรียญเงินการประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๙. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์ เหรียญเงินการประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๑๐. นายพิชิตชัย  สุวรรณไขศรี เหรียญเงินการประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๑๑. นายพิพัฒพงษ์  มุติพันดา เหรียญเงินการประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๑๒. เด็กหญิงธนธรณ์  เหมมณี เหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.๑ – ม.๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๑๓. นายทศวรรษ  เปรมใจชน เหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๑๔. นายทศวรรษ  เปรมใจชน เหรียญทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๑๕. เด็กหญิงธนธรณ์  เหมมณี เหรียญทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๑๖. นายสยาม  เนียมเล็ก เข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๑๗. นายอธิวัฒน์  แจ่มใส เข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๖ 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

๑๘. นายจักรรัฐ  สิริโรจนากร เหรียญเงินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๑๙. นางสาวณัฐทิชา  จันทร์สอน เหรียญเงินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๒๐. นางสาวปรียานุช  ศาสตร์สุภาพ เหรียญเงินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๒๑. นางสาววนิดา  สีรังสิน เหรียญเงินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๒๒. นางสาววิชุดา  แจทอง เหรียญเงินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๒๓. นางสาวศศินิภา  บุญวิเศษ เหรียญเงินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๒๔. นางสาวศิริพร  มั่นเหมาะ เหรียญเงินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๒๕. นางสาวสุภาภรณ์  อินทร์ตา เหรียญเงินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๒๖. นางสาวโสรยา  ราชวงศ์ เหรียญเงินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๒๗. นางสาวจิณนิภา  นาทกร เหรียญเงินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-
ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๒๘. นายวุฒิชัย  มุขขันธ์ เหรียญเงินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๒๙. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คงไกร เหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
ม.๑-ม.๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๓๐. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  กนกพัฒน์ เหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
ม.๑-ม.๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๓๑. เด็กหญิงโซบา  ชาตรี เหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
ม.๑-ม.๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๓๒. นางสาวกนกกร  หลงมัจฉา เหรียญเงินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๓๓. นางสาวสาธิดา  พัฒนาลัย เหรียญเงินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๓๔. นางสาวสุฑาทิพย์  กองตองกาย เหรียญเงินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๓๕. นางสาวกนกอร  บัวแดง เหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหาร  ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๓๖. นางสาวกมลชนก  สามสุวรรณ เหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 

๓๗. นางสาวศิริแก้ว  ผกาแดง เหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ สพม.๑ 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๗ 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

๓๘. นางสาวพรพรรณ  บุญโต    
 

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองใน 
วันรพี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน 

๓๙.นางสาวนันทิชา  บุญจันทร์ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองใน 
วันรพี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน 

๔๐.นางสาวกนกวรรณ  แสนอุบล รองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองใน 
วันรพี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน 

๔๑.นายปุณณวิช  ท้วมสุข 
 

รองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองใน 
วันรพี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน 

๔๒.นางสาวนันทิชา  บุญจันทร์ 
 

ชนะเลิศกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางด้าน
กฎหมาย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โครงการเทิดพระเกียรติ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธ์ิ 
(พระบิดาแห่ งกฎหมายไทย) ประจ าปี  พ .ศ . 
๒๕๕๘ 

ศาลแขวงพระนครใต้ 

๔๓.นางสาวกนกวรรณ  แสนอุบล 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ชนะเลิศกิจกรรม
แข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
เทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ราชบุรี ดิเรกฤทธ์ิ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ศาลแขวงพระนครใต้ 

๔๔.นายปุณณวิช  ท้วมสุข 
 

ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โครงการ 
“วันรพี ประจ าปี ๒๕๕๘” 

ศาลแขวงดุสิต 
 ณ  มห า วิท ยาลั ยก รุ ง เท พ
ธนบุรี 

๔๕. นางสาวพรพรรณ  บุญโต ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โครงการ 
“วันรพี ประจ าปี ๒๕๕๘” 

ศาลแขวงดุสิต 
 ณ  มห า วิท ยาลั ยก รุ ง เท พ
ธนบุรี 

๔๖. นางสาวนันทิชา  บุญจันทร์ 
 

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัล
ประธานศาลฎีกา เน่ืองในโอกาสการจัดโครงการ
สัปดาห์รพี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 

๔๗.นายปุณณวิช  ท้วมสุข ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัล
ประธานศาลฎีกา เน่ืองในโอกาสการจัดโครงการ
สัปดาห์รพี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 

๔๘.นางสาวพรพรรณ  บุญโต    
 

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัล
ประธานศาลฎีกา เน่ืองในโอกาสการจัดโครงการ
สัปดาห์รพี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 
 

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๘ 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

๔๙.นายปุณณวิช  ท้วมสุข ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและชมนิทรรศการ 
เก่ียวกับกฎหมายทั่วไป เน่ืองในสัปดาห์ 
วันรพี ประจ าพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียว 
 เฉลิมพระเกียรติ 

๕๐.นางสาวพรพรรณ  บุญโต ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและชมนิทรรศการ 
เก่ียวกับกฎหมายทั่วไป เน่ืองในสัปดาห์ 
วันรพี ประจ าพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียว 
 เฉลิมพระเกียรติ 

๕๑.นางสาวนันทิชา  บุญจันทร์ ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและชมนิทรรศการ 
เก่ียวกับกฎหมายทั่วไป เน่ืองในสัปดาห์ 
วันรพี ประจ าพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียว 
 เฉลิมพระเกียรติ 

๕๒. นางสาวกนกวรรณ   แสนอุบล 
 

ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและชมนิทรรศการ 
เก่ียวกับกฎหมายทั่วไป เน่ืองในสัปดาห์ 
วันรพี ประจ าพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียว 
 เฉลิมพระเกียรติ 

๕๓. นายปุณณวิช  ท้วมสุข 
 

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เน่ืองใน
วันรพี’ ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
รังสิต 

๕๔. นางสาวนันทิชา  บุญจันทร์ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เน่ืองใน
วันรพี’ ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
รังสิต 

๕๕. นางสาวกนกวรรณ  แสนอุบล ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เน่ืองใน
วันรพี’ ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
รังสิต 

๕๖. นางสาวพรพรรณ  บุญโต ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เน่ืองใน
วันรพี’ ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
รังสิต 

๕๗. นายปุณณวิช  ท้วมสุข 
 

ชนะเลิศอัน ดับที่  ๒ การแข่งขันตอบปัญหา
ก ฎ ห ม าย  ร ะ ดั บ มั ธย ม ศึ ก ษ าต อ น ป ล าย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจ าพุทธศักราช ๒๕๕๘  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ศรีปทุม 

๕๘. นางสาวพรพรรณ  บุญโต 
 

ชนะเลิศอัน ดับที่  ๒ การแข่งขันตอบปัญหา
ก ฎ ห ม าย  ร ะ ดั บ มั ธย ม ศึ ก ษ าต อ น ป ล าย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจ าพุทธศักราช ๒๕๕๘  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ศรีปทุม 

๕๙. นางสาวนันทิชา  บุญจันทร์ ชนะเลิศอัน ดับที่  ๒ การแข่งขันตอบปัญหา
ก ฎ ห ม าย  ร ะ ดั บ มั ธย ม ศึ ก ษ าต อ น ป ล าย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจ าพุทธศักราช ๒๕๕๘  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ศรีปทุม 

๖๐. นางสาวกนกวรรณ   แสนอุบล 
 

ชนะเลิศอัน ดับที่  ๒ การแข่งขันตอบปัญหา
ก ฎ ห ม าย  ร ะ ดั บ มั ธย ม ศึ ก ษ าต อ น ป ล าย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจ าพุทธศักราช ๒๕๕๘  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ศรีปทุม 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๙ 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

๖๑. นางสาวพรพรรณ   บุญโต    ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับ
มัธยมศึกษาเน่ืองในวันรัฐธรรมนูญ ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ 

๖๒. นางสาวนันทิชา  บุญจันทร์ 
 

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับ
มัธยมศึกษาเน่ืองในวันรัฐธรรมนูญ ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ 

๖๓. นายปุณณวิช  ท้วมสุข 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  การแข่งขันตอบปัญหา
กฎ ห มายในระ ดับ มั ธยมศึ กษ า เน่ื อง ใน วัน
รัฐธรรมนูญ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ 

๖๔. นางสาวกนกวรรณ  แสนอุบล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  การแข่งขันตอบปัญหา
กฎ ห มายในระ ดับ มั ธยมศึ กษ า เน่ื อง ใน วัน
รัฐธรรมนูญ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ 

๖๕. นายปุณณวิช  ท้วมสุข 
 

รองชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๑ 

ช ม ร ม ก ฎ ห ม า ย น่ า รู้       
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

๖๖. นางสาวนันทิชา  บุญจันทร์ รองชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๑ 

ช ม ร ม ก ฎ ห ม า ย น่ า รู้       
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

๖๗. นางสาวกนกวรรณ  แสนอุบล 
 

รองชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๑ 

ช ม ร ม ก ฎ ห ม า ย น่ า รู้       
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

๖๘. นางสาวพรพรรณ  บุญโต รองชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๑ 

ช ม ร ม ก ฎ ห ม า ย น่ า รู้       
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

๖๙. นายปุณณวิช  ท้วมสุข 
 

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองใน
โอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 
๑๒๕ ปี 

กระทรวงยุติธรรม 

๗๐. นางสาวนันทิชา  บุญจันทร์ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองใน
โอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 
๑๒๕ ปี 

กระทรวงยุติธรรม 

๗๓. นางสาวกนกวรรณ  แสนอุบล ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองใน
โอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 
๑๒๕ ปี 

กระทรวงยุติธรรม 

๗๒. นางสาวพรพรรณ  บุญโต ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองใน
โอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 
๑๒๕ ปี 

กระทรวงยุติธรรม 

๗๓  เด็กชายพีระพงษ์  หลอดทอง ชนะเลิศกีฬ าวูซู   ประเภทยุทธลี ลาราชสีห์  
ภาคพ้ืนโบราณ  การแข่งขันเยาวชนแห่งชาติครั้ง
ที่ ๓๒  “สุพรรณบุรีเกมส์”  ระหว่างวันที่ ๙-๑๙  
มีนาคม  ๒๕๕๙ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา  แห่งประเทศไทย 

๗๓  เด็กชายพีระพงษ์  หลอดทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาวูซู  ประเภทยุทธลีลา
ราชสีห์   Racing  Speed  การแข่งขันเยาวชน
แห่งชาติครั้งที่ ๓๗  “นครศรีธรรมราชเกมส์”   

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา  แห่งประเทศไทย 
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                       ๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ (เลือก ๓-๕ โครงการ) 
 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ(ย่อ ๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ 

 โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน   

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ 
คน มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมอย่างหลากหลาย
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอเช่น 
-  กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ 
-กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
-ครูพระสอนศีลธรรม 
-สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ฯลฯ 
๒.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียน
ประพฤติตนเป็นคนดี 

นักเรียนมีความ
ประพฤติตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 
“กล้าน า  ท าดี  
เทคโนโลยีเป็นเลิศ” 

๒ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน  
    - ทีมกฎหมาย
โรงเรียนวัดประดู่ใน
ทรงธรรม 
    - กิจกรรมหนังสือ
เล่มเล็ก 

๑.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
กฎหมายและการ
ปฏิบัติตนตามกฏ
ระเบียบ 
๒.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
สิทธิและหน้าท่ีของตน 

๑. การรับนักเรียนท่ีมีความ
สนใจด้านกฎหมาย 
๒. การให้ความรู้ ติวนักเรียนใน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์   
๓. วิธีการติว  ให้ความรู้คู่กับ
การคิดหาอย่างมีเหตุผล   

๑.นักเรียนชนะเลิศการ
ตอบปัญหาด้าน
กฏหมาย 

๓ 

โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ 
คน มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

๑.  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
๒.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม
ความถนัดจากผลการสแกน
ลายนิ้วมือ 
๓.  จัดกิจกรรมทบทวนความรู้
ก่อนสอบ O-NET  โดยครู
ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
วิทยากรภายนอก 

๑.  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสูงขึ้น 
๒.ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(O-
NET)  เฉล่ีย ๕  กลุ่ม
สาระสูงขึ้นมากกว่าร้อย
ละ ๓ โรงเรียนได้รับ
เกียรติบัตรยกย่องจาก
สพม.๑ 
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 ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดในรอบที่ผ่านมา 
                          ๑๒.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา / ต้นสังกัด 

โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ เมื่อวันท่ี ๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ สรุป
ผลได้ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  

(ปี๒๕๕๘) 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ด้านที่  ๑   มาตรฐาน ด้านคุณภาพ   
ผู้เรียน 

๓๐.๐๐ ๒๗.๙๑ ๓๐.๐๐ ๒๗.๙๑ 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะ              
ท่ีดี  และมีสุนทรียภาพ 

๕.๐๐ ๔.๘๔ ๕.๐๐ ๔.๘๔ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๕.๐๐ ๔.๙๑ ๕.๐๐ ๔.๙๑ 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕.๐๐ ๔.๙๒ ๕.๐๐ ๔.๙๒ 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

๕.๐๐ ๔.๔๘ ๕.๐๐ ๔.๔๘ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

๕.๐๐ ๓.๘๗ ๕.๐๐ ๓.๘๗ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

๕.๐๐ ๔.๘๙ ๕.๐๐ ๔.๘๙ 

ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัด
การศึกษา 

๕๐.๐๐ ๔๙.๖๓ ๕๐.๐๐ ๔๙.๖๓ 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบติังานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 
 

๑๐.๐๐ ๑๐ ๑๐.๐๐ ๑๐ 
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มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  

(ปี๒๕๕๘) 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๔.๙๐ ๕.๐๐ ๔.๙๐ 

ด้านที่ ๓  มาตรฐานด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ 
 

๑๐.๐๐ ๑๐ ๑๐.๐๐ ๑๐ 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถาน 
ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาด าเนินการ
พัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 
(รักความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล) 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ 

ด้านที่ ๕  มาตรฐานด้านมาตรการ
ส่งเสริม 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ / กิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๕๔ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๕๔ 
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๑๒.๒  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสพม. ๑ 
 
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๒. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 

๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๑๐ ๑๐ 
๔. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๗. การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๑๐ ๙ 
๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๑๐ ๑๐ 
 รวมทั้งสิ้น  (ข้อ ๑ – ๘) ๘๐ ๗๙ 
 สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ๔ 
 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
      ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม เมื่อวันท่ี ๒๖-๒๘ 

เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สรุปผลได้ดังนี้ 
    ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม    

  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๖ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๓๖ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓    ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๓ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔    ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๒๕ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๕.๘๓ 

ต้อง
ปรับปรุง 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ี ท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑   ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๓.๘๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
                  และต้นสังกัด   

๕.๐๐ ๓.๖๖ พอใช้ 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๗๔.๒๙ พอใช ้
                   ๑๔.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

  ๑๔.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

                                    ๑๔.๑.๑  จุดเด่น           
โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตาม Didactic strategies ซึ่งเป็นการ

พัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียน ถือเป็นการพัฒนาตามแนวนโยบายของส านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครูให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ควรเพิ่มเติมการ
ประเมินตามสภาพจริง ของตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
๑.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนมีหลักฐานในการดูแลสุขภาพโดยมีการตรวจสุขภาพของนักเรียนจากศูนย์ตรวจ
สุขภาพท่ีรับรองได้ มีกิจกรรมเต้นแอโรบิคในตอนเช้า มีผลการรักษาสุขภาพของนักเรียน มีกิจกรรม
ฟุตซอล   มีผลงานการส่งนักเรียนออกไปแข่งขัน เรื่องดนตรี กีฬา วาดภาพ มีหลักฐานการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมท่ีชัดเจน โดยมีส่ิงยึดเหนี่ยวของสถานศึกษา คือ หลวงปู่โต๊ะ มีการท ากิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง มีการท างานช้ินงานกลุ่ม พัฒนาการตัดสินใจในการแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบของผู้เรียนได้อย่างมีความสุข ภูมิใจในผลงานของตนเอง มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ศึกษาโดยมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน มีหลักสูตร
แกนกลาง หลักสูตรโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน 
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๒.  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

โรงเรียนมีโครงการอัจฉริยะจรรยา  ซึ่งเป็นโครงการท่ีพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ ควรม ีการต่อยอดโครงการโดยวิจัย ผลลัพธ์เป็นแบบเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน เพื่อ
เสนอผลของการวิจัยท่ีได้ท ายุทธศาสตร์การสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียน
อัจฉริยะจรรยาโรงเรียนควรสังเคราะห์ Best Practice ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดเป็นระบบ
สารสนเทศให้มีคุณภาพ  ควรสรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีได้จากการ
นิเทศภายใน 

๓.  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา บรรยากาศร่มรื่น  
ห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสะอาด มีห้องเรียน Didactic 
strategies มีบันทึกการใช้อาคารสถานท่ี และมีหลักฐานการเรียนเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
๔.  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ 
       โรงเรียนมีโครงการรองรับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและพัฒนาตนเองให้มี
ภาวะผู้น ารวมถึงโรงเรียนได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเป็นผู้น าด้าน ICT 

๕.  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
โรงเรียนส่งเสริมด้านการต้านยาเสพติด และได้เป็นโรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติด (TRC) 

ของสภากาชาดไทย และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นสากลและก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่นการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

๑๔.๑.๒  จุดที่ควรพัฒนา                                       
 -  
๑๔.๑.๓ ข้อเสนอแนะ 
๑.   การใช้แหล่งเรียนรู้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ควรมีบันทึกการน านักเรียนไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาหรือเพิ่มเติมจากโครงการบูรณาการ  ขยายผลการเรียนรู้ต่อไป 
๒.  ควรมีการพัฒนาความพร้อม เพื่อยกระดับผลการสอบ O-NET อย่างเข้มข้น 

๑๔.๒  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ.2554-2558) 

                         ๑๔.๒.๑  จุดเด่น 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติตน

ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยดีมาก  สถานศึกษาเห็นความส าคัญในการจัดโครงการส่งเสริม / แก้ไขการ
พัฒนาการศึกษาเป็นแบบอย่างและเป็นท่ียอมรับ  ส่งเสริมการรับความรู้จากประสบการณ์จริงท้ังภายใน
และภายนอก  ผู้เรียนจึงมีความรู้ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างดี  มีคุณธรรมตามวิถี
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  การออมทรัพย์ตามวิสัยทัศน์และจุดเด่นของสถานศึกษา 
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการท้ังในด้านงบประมาณ  และบุคลากรได้ถูกหลักระบบการ
บริหารแบบการมีส่วนร่วม  เห็นความส าคัญในการพัฒนาการศึกษามีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
จากการประเมินรอบสองทุกประการ 
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ครูได้รับการอบรมวิชาการ  ศึกษาดูงานสมารถจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ใช้พัฒนาผู้เรียน โดย

ความเห็นชอบของผู้บริหารพร้อมรับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามการสอนและการวัดประเมินผล 
    ๑๔.๒.๒  จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเชิงวิจารณญาณยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ ในระดับต้องปรับปรุงและการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ยังไม่เป็นท่ียอมรับจากภายนอก 
การบริหารด้านวิชาการวัดผลประเมินผล  การจัดท าและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการของ
ผู้เรียนของครู  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับกิจกรรมขาดการด าเนินการไม่เป็นระบบและปฏิบัติ
ไม่ต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานและความพร้อมของผู้เรียน 
ถึงแม้ว่าครูได้รับการพัฒนามีประสิทธิผลพร้อมรับการนิเทศการจัดการเรียนรู้สามารพน าผลจากการ
นิเทศการเรียนการสอนแต่ไม่ได้น าผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนให้เป็นระบบและต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุก 
ๆ ด้าน  การด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ เก็บรวบรวมไม่เป็นระบบ  ขาดความชัดเจน  ครอบคลุม
และไม่สอดคล้องกับแฟนพัฒนาการศึกษาระยะ  ๔  ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๑๔.๒.๓ ข้อเสนอแนะ 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาบูรณาการ  การคิดหาเหตุผลและความตระหนักในการแสวงหา
ความรู้อย่างมี คุณค่า  เห็นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้อย่างมี เป้าหมาย การติดตาม
ความก้าวหน้าของส่ิงเรียนรู้ด้วยการตรวจสอบ  ทดสอบ  การท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง  รับการ
ทดสอบจากครู  จากโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอกท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  โดยครูร่วมกันก าหนดองค์ความรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  จัดท าเครื่องมือเก็บข้อมูลตรวจติดตามผลพัฒนาการของผู้เรียนทุกคน   
ทุกระดับช้ันเรียนอย่างเป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการคิดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากโครงการ / กิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีสถานศึกษา
จะส่งเสริมอย่างหลากกลายโดยการให้รางวัล  การยกย่องชมเชยเป็นแรงจูงใจ 

๒)  สถานศึกษาควรจัดประชุมผู้เรียน  ช้ีแจงให้ ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการทดสอบ
ระดับชาติ  ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก  มีความรับผิดชอบ  มีความสนใจ  ต้ังใจและเตรียมความพร้อม
ในการเข้าทดสอบระดับชาติ  ประชุมช้ีแจงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการส่งเสริมสนับสนุน  
กวดขันให้ผู้เรียนเข้ารับการติดเสริมหลังเลิกเรียนอย่างสม่ าเสมอตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  และครูควร
น าผลของการทดสอบระดับขาติ  (O – NET)  มาวิเคราะห์วางแผน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง  
โดยวิเคราะห์เช่ือมโยงไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม  การวัดผลประเมินผล  
ตลอดจนข้อสอบของครูว่าควรพัฒนาอย่างไร  เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  บรรลุมาตรฐาน
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร  โดยควรด าเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลา  ๒  ปีการศึกษา 

๓)  ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครองควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์  และอัตลักษณ์ท่ีครบถ้วนตามก าหนดโดยเน้นกระบวนการติดตาม  ประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและได้มีส่วนร่วมในการออม  สนับสนุน  “โครงการธนาคารโรงเรียน”  
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมท้ังขยายผลให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามี ส่วนร่วมในการออมกับธนาคาร
โรงเรียน 
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ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

๑)   สถานศึกษาควรพัฒนาระบบและเครื่องมือนิเทศการสอนของครูทุกคนท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการสอน  ก ากับ  ติดตาม  การใช้เครื่องมือแบบบันทึกติดตามผลพัฒนาการของผู้เรียน  
ก ากับติดตาม  การวัดผลประเมินผลท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด  ตระหนัก  รู้คุณค่าและเห็นความส าคัญ
ในการทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองอย่างมีเป้าหมายท้ังในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ  
(O – NET)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่เกณฑ์มาตรฐานพัฒนา
สารสนเทศเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบถ้วนจัดหมวดหมู่ให้มีความถูกต้อง
สอดคล้องเช่ือถือได้ 

๒)  คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาแนะนะในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดท าสาระการเรียนรู้หรือหลักสูตรท้องถิ่น  พร้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
น าไปใช้ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินไปแล้วบางส่วน  และ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในชุมชนเชิงบูรณาการ  คณะกรรมการสถานศึกษาควร
จัดประชุมให้เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง  พร้อมบันทึกรายงาผลต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดภายใน  ๑๕  วัน  นับต้ังแต่วันท่ีมีการประชุม 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑)  สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร  ครู  ผู้เรียนและผู้ปกครองให้มีบทบาท

ในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยให้การส่งเสริมสนับสนุน  เข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ  เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  อีกท้ังในการด าเนินงานสถานศึกษาควรน าผลการด าเนินงาน
ตามระบบครบวงจรคุณภาพมาสรุปผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย  
ท าให้เกิดผลกระทบท่ีดีต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒)  ผู้บริหารหรือคณะกรรมการท่ีได้รับการมอบหมาย  ควรตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างจริงจังและเป็นระบบด าเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อครูสามารถ
น าไปปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓)  ครูควนน าผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรุ้มุ่ง
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท้ังในระดับสถานศึกษา  ระดับ
เขตพื้นท่ีและระดับชาติ  (O – NET)  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นการจัดท าเครื่องมือบันทึกผลกพัฒนา
ปัญหาอุปสรรคข้อจ ากัดน ามาส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงแก้ปัญหาให้มีความต่อเนื่องท้ังในรับโครงการ
กิจกรรม  การสอนซ่อมเสริมตามตารางเรียนการสอนซ่อมเสริมพิเศษ  การติวเข้มในเวลาราชการหรือ
การก าหนดเวลาพิเศษในวันหยุดโดยผู้ปกครองและทุกฝ่ายให้ความร่วมมือระดมทรัพยากรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานและเป้าหมายแผนงานท่ีสถานศึกษาก าหนด   

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
๑)  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน  โดยเน้นการปรับปรุงพัฒนา

ระบบบริหารและสารสนเทศเชิงคุณภาพ  ในขั้นตอนการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห์ประเมินผล  กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดท้ังในระดับกิจกรรม  
โครงการย่อยและโครงการหลักท่ีก าหนดไว้ในกลยุทธ์ของแผน  ให้สามารถยกระดับคุณภาพ
กระบวนการเรียนรุ้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน  โดยด าเนินการภายใน  ๒  
ปีการศึกษา 
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๒)  สถานศึกษาควรปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศโครงการต่าง ๆ ตามแผนให้มีความสอดคล้องกัน

ตลอดแนว  ก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถพัฒนาได้
เป็นผลส าเร็จแต่ละด้านท้ังในระดับกลยุทธ์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ  ๔  ปี  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  และการสรุปรายงานผล  ควรด าเนินงานตามแผนให้ง่ายต่อการ
ประเมินผลความส าเร็จ  และปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นข้อจ ากัดในระดับโครงการหลักท่ีสามารถน ามา
วางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้านให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องเน้น
ขั้นการก ากับ  ติดตาม  เก็บข้อมูล  วิเคราะห์ประเมินผลและน ามาวางแผนพัฒนาให้ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม  ๑  ป ี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Good Practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๑)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมติวเข้มด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องได้รับ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ปีพุทธศักราช  
๒๕๓๙  และฝึกซ้อมเรื่อยมาจนปัจจุบันได้รับรางวัลชนะเลิศ  (อันดับ ๑ ของประเทศ)  รวมต่อเนื่องมา  
๕  สมัย  ได้รับสมญาว่า  “บราซิล” 

๒)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ท้ังในสถานศึกษา  ในชุมชน  ให้มีความรู้
ร่วมมือกันป้องกันมิให้เกิดกับบุคคลในชุมชนหรือบุตรหลาน  มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ได้รับ
การติดป้ายหน้าสถานศึกษาประกาศรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด  จากสภากาชาดไทย  
(QAD)                            

 

  ๑๕. สรุปสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                            ๑๕.๑  สภาพปัญหา  

                                 จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมพบว่า  
โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนน้อยลง  ขาดแคลนครูผู้สอนเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงทางด้านบุคลากร
อย่างรวดเร็วจากการเกษียณราชการ  ลาออกจากราชการและการย้ายต าแหน่ง  ส่งผลให้โรงเรียนขาด
แคลนในวิชาหลัก  ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและผล O-NET   

                            ๑๕.๒  แนวทางการพัฒนา  
๑. เร่งประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับโรงเรียน  เพื่อเพิ่มจ านวนนักเรียน

ในปีการศึกษาต่อไป 
๒. จัดจ้างครูหรือผู้เช่ียวชาญ  ในรายวิชาและสาขาท่ีขาดแคลน 
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๑. การบริหารจัดการศึกษา 
        โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่มบริหาร  ได้แก่กลุ่ม
บริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารท่ัวไปโดยยึดหลักการการ
บริหารแบบ PDCA  ดังแสดงในแผนภาพ 

แผนภาพวงจรคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 
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ขั้นตอนการด าเนินงานมีดังนี้ 

๑. P (Plan) เป็นการก าหนดกรอบงานท่ีต้องการแก้ปัญหา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงพัฒนาส่ิง
ใหม่ๆ โดยน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์แล้วก าหนดวิธีการในการด าเนินงานโดยมีบุคลากรทุกคน 
ทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมาย 

๒. D (Do)  เป็นการลงมือแก้ปัญหา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนาตามท่ีก าหนดไว้ในแผนท่ีวางไว้  
ในขณะเดียวกันมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าด าเนินไปในทิศทางท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

๓. C (Check) เป็นการการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลท่ีได้รับจากการแก้ปัญหา 
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนาซึ่งท าให้ทราบว่าการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ี
ก าหนดหรือไม่ มีการก าหนดความถ่ีของการตรวจสอบ   

๔. A (Action) เป็นการพิจารณาผลการตรวจสอบมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้ มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น ถ้าผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ ก็น ากระบวนการท างานมาจัดท าเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน  ถ้าผลงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ก็น าผลการประเมินมาพิจารณาว่าควร
ด าเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

เมื่อน าวงจร PDCA มาใช้ในการท างานอย่างต่อเนื่อง จะท าให้การท างานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน ดังแผนภาพ 

 
 

                                                                                            
 
 
 
               มาตรฐาน 

                
     

                      
  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
 

ปรับปรุงและยกระดับ
มาตรฐานให้สูงขึ้น 

 

ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 
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แผนภาพ  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
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ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

มูลนิธิโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มูลนิธิหลวงปู่โต๊ะ 
 

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า 
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 

กลุ่มบรหิารวิชาการ  
๑. งานบรหิารกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
๒. งานพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 
๓. งานวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนรู ้
๔. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๕. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖. งานพัฒนาแหลง่เรยีนรู ้
๗. งานนิเทศการศึกษา 
๘. งานแนะแนวการศึกษา 
๙. งานประสาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
ครอบครัว ชุมชน องค์กร  
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
๑๐. งานการรับนักเรียน 
๑๑. งานทะเบียนนักเรียน
และจัดท า    ส ามะโน
นักเรียน 
๑๒. งานพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมลสารสนเทศ 
๑๓. งานห้องสมุดโรงเรยีน 
๑๔. งานอ่ืนๆ 

 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ  
๑. งานวิเคราะห์และจัดท า
แผนของสถานศึกษา 
๒. งานจัดตั้ง เสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ 
๓. งานตรวจสอบ ตดิตาม 
ประเมินผลและรายงานผล
การใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
๔. งานระดมทรพัยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
๕. งานบรหิารการเงิน 
๖. งานบรหิารบัญช ี
๗. งานบรหิารพัสดุและ
สินทรัพย ์
๘. งานจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบตัิราชการ 
๙. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. งานตรวจสอบภายใน 
๑๑. งานจัดระบบการควบคุม
ภายใน 
    หน่วยงาน 
๑๒. งานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๑๓. งานอ่ืนๆ 

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล  
๑. งานวางแผนอัตราก าลัง
และการก าหนดต าแหน่ง 
๒. งานสรรหา บรรจุ แต่งตัง้ 
ย้าย ลาและการออกจาก
ราชการ 
๓. งานทะเบียนประวัติและ
บ าเหน็จ 
ความชอบ 
๔. งานวินัยและการรักษา
วินัย 
๕. งานพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร้าง 
ประสทิธิภาพการปฏบิัติ
ราชการ 
๖. งานส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
๗. งานระบบดแูลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๘. งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
๙. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑๐. งานระดับชั้นและครูที่
ปรึกษา 
๑๑. งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหา         สิ่งเสพตดิ 
เอดส์และอบายมุข 
๑๒. งานวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน 
๑๓. งานประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
๑๔. งานอ่ืนๆ 

 

กลุ่มบรหิารทัว่ไป  
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 
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา      

๒.๑ วิสัยทัศน์ 
คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

๒.๒ พันธกิจ 
  ๑. พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

      การศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพร้อมเป็น 

      พลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเป็นไทย 

  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น 

      ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 

๒.๓ เป้าประสงค์ 
  ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
        ๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมีศักยภาพในการเป็นพลเมือง 

      ของประชาคมอาเซียน  
  ๓. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะตามสายงานและมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๔. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

๒.๔ อัตลักษณ์ 
กล้าน า  ท าดี  เทคโนโลยีเป็นเลิศ 

๒.๕ เอกลักษณ์ 
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ระบุจุดเน้น /นโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา หรือทิศทางการบริหารจัดการ / การจัดการ
เรียนการสอน) 
                  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล  จัดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ศึกษา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จากผลการสแกนลายผิว และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความถนัด 
จุดเน้น  “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม” 
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          กลยุทธ์ท่ี ๑. พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพ
ในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 
 
   
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๓๔ 

 
 
 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑.๑  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
 กลยุทธ์ท่ี  ๑. พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.๑ โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน   

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

ผลส าเร็จเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

 มฐ. ๒.๑-๒.๔ 

            กลยุทธ์ที่ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมี
ศักยภาพในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเป็นไทย 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้) 

๒.๑ โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

ผลส าเร็จเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

มฐ. ๒.๑-๒.๔ 

๒.๒ โครงการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ   

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

ผลส าเร็จเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

มฐ.๕.๑-๕.๔ 

ตอนท่ี ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้) 
หลักสูตร 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

หลักสูตร 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

๒.๓ โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตและการ
ท างาน 

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน 
ผู้เรียนที่มีทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ๘๐ ของผู้เรียนที่มี
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ   

ผลส าเร็จเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน 
ผู้เรียนที่มีทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนที่มี
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ   

มฐ. ๔.๑-๔.๔ 
มฐ.๕.๔-๕.๕ 

๒.๔โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้   

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน 
ผู้เรียนที่มีทักษะชีวิตและการ
ท างานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิต
และการท างานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลส าเร็จเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน 
ผู้เรียนที่มีทักษะชีวิตและการ
ท างานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมี
ทักษะชีวิตและการท างานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ.๖.๑-๖.๓ 
มฐ.๕.๓ 

๒.๕ โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดีและมี
สุนทรียภาพด้านดนตรี 
กีฬาและศิลปะ 

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน 
ผู้เรียนที่มีการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
การเรียนรู้และการแสวงหาความรู ้

ผลส าเร็จเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน 
ผู้เรียนที่มีการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มี
ทักษะการเรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้ 

มฐ.๓.๑-๓.๓ 

๒.๖โครงการสง่เสริม
ความเป็นไทย 

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน 
ผู้เรียนที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ดีและมีสุนทรียภาพด้านดนตรี 
กีฬาและศิลปะ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ผลส าเร็จเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน 
ผู้เรียนที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ดีและมีสุนทรียภาพด้านดนตรี 
กีฬาและศิลปะ 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 

มฐ.๑.๑-๑.๕ 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดีและมี
สุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬาและ
ศิลปะ 

๑. รอ้ยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมี
สุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬาและ
ศิลปะ 

๒.๗ โครงการเปิดประตูสู่
อาเซียน 

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน 
ผู้เรียนที่รักความเป็นไทย 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่รักความ
เป็นไทย 

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน 
ผู้เรียนที่รักความเป็นไทย 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่รัก
ความเป็นไทย 

มฐ.๑๑.๑-๑๑.๓ 

 
เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน 
ผู้เรียนที่พร้อมเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่พร้อมเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน 

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๕๘๙ คน 
ผู้เรียนที่พร้อมเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
ผู้เรียนที่พร้อมเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 

มฐ.๒.๔ 
มฐ.๔.๑-๔.๓ 
มฐ.๕.๓ 

              กลยุทธ์ท่ี ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้) 
๓ .๑  โค รงก าร พั ฒ นา
บุคลากรสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. บุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาสู่
ความเป็นมืออาชีพตามสายงาน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

ผลส าเร็จเชิงประมาณ 
๑. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
สู่ความเป็นมืออาชีพตามสายงาน 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ เรียนที่มี
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
คุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ตาม
หลักสูตร 

มฐ.๗.๑-๗.๒ 

    
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๓๗ 

 
        กลยุทธ์ที่ ๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้) 
๔.๑ โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ และการ
บริการที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ๘๐ ของนักเรียน ครู  
ผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการ
บริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ผลส าเร็จเชิงประมาณ 
๑. จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเพียบพอ 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

มฐ.๓.๑-๓.๓ 

๔.๒ โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. เอกสารและหลักฐานที่
เก่ียวข้องกับงานระบบประกัน
คุณภาพ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เก่ียวข้องมี
ความพึงพอใจต่อระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ผลส าเร็จเชิงประมาณ 
๑. เอกสารและหลักฐานที่
เก่ียวข้องกับงานระบบประกัน
คุณภาพ 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เก่ียวข้องมี
ความพึงพอใจต่อระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

มฐ.๑๐.๑-๑๐.๘ 
มฐ.๙.๑-๙.๓ 

๔.๓ โครงการสง่เสริม
ความร่วมมือกับชุมชน 

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. จ านวนครั้งที่โรงเรียนและ
ชุมชนร่วมมือ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของผู้เก่ียวข้องมีความ
พึงพอใจต่อความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

ผลส าเร็จเชิงประมาณ 
๑. จ านวนครั้งที่โรงเรียนและ
ชุมชนร่วมมือ 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๙๕ ของผู้เก่ียวข้องมี
ความพึงพอใจต่อความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

มฐ.๑๒.๑-๑๒.๓ 

๔.๔ โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. จ านวนครูที่มีการจัดการเรียน
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของครูที่จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลส าเร็จเชิงประมาณ 
๑. จ านวนครูที่มีการจัดการเรียน
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูที่จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

มฐ.๕.๑-๕.๕ 
 

๔.๕ โครงการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของผู้เรียน 

เป้าหมายเชิงประมาณ 
๑. จ านวนนักเรียนที่มีอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ตามปณิธานของ
โรงเรียน 

ผลส าเร็จเชิงประมาณ 
๑. จ านวนนักเรียนที่มีอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ตามปณิธานของ
โรงเรียน 

มฐ.๑๑.๑-๑๑.๓ 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๓๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่/ตัวบ่งชี้) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของผู้เก่ียวข้องมีความ
พึงพอใจต่อเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของผู้เรียน 

 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของผู้เก่ียวข้องมีความ
พึงพอใจต่อเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของผู้เรียน 

๔.๖ โครงการจัดหา
บุคลากร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. จ านวนครูและบุคลากรมี
เพียงพอต่อความต้องการ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องพึง
พอใจต่อจ านวนครูที่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
๑. จ านวนครูและบุคลากรมี
เพียงพอต่อความต้องการ 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
พึงพอใจต่อจ านวนครูที่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

มฐ.๗.๑-๗.๒ 

๔.๗ โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. จ านวนผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมา
ขอรับบริการที่ได้คุณภาพ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของผู้เก่ียวข้องมีความ
พึงพอใจต่อพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา 

ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
๑. จ านวนผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมา
ขอรับบริการที่ได้คุณภาพ 
 
ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เก่ียวข้องมี
ความพึงพอใจต่อพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา 

มฐ.๙.๑-๙.๓ 
 

 
          ๑.๒  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ   (นอกเหนือ 

              จากโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือโครงการท่ีสะท้อนบทบาทเด่นของสถานศึกษาในการ 
ดูแลรับผิดชอบชุมชนและสังคม) 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 

โครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมภาวะความ
เป็นผู้น าเด็กเป็น
รายบุคคลในศตวรรษที่ 
๒๑ 
(โครงการอัจฉริยะ
จรรยา) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
(มาตรฐานที่ ๕ ของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา) 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่ค้นพบ
ศักยภาพความสามารถ

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
(มาตรฐานที่ ๕ ของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา) 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่ค้นพบ
ศักยภาพความสามารถ

มฐ. ๒.๑-๒.๔ 
มฐ.๕.๑-๕.๕ 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๓๙ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
(อัจฉริยภาพ)ของตน และมีแผน
หรือแนวทางการพัฒนาตน เพ่ือ
ความส าเร็จ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
๓. นักเรียนค้นพบศักยภาพ
ความสามารถ(อัจฉริยภาพ)ของตน 
และได้รับการพัฒนาความสามารถ 
เต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมใน
การเรียนและการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ 

(อัจฉริยภาพ)ของตน และมีแผน
หรือแนวทางการพัฒนาตน เพ่ือ
ความส าเร็จ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
๓. นักเรียนค้นพบศักยภาพ
ความสามารถ(อัจฉริยภาพ)ของตน 
และได้รับการพัฒนาความสามารถ 
เต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมใน
การเรียนและการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๔๐ 

 
                ๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  
                    ๒.๑  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  จ าแนกเป็นรายด้าน รายมาตรฐานและ 

รายตัวบ่งชี้                               
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ด้านที่ ๑ 
มาตรฐานด้านผู้เรียน 

๕๘๗ ๕๓๖ ๙๑.๓๑ ๕๐.๐๐ ๔๕.๔๖ ๔ ดีมาก 

 

มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมี
สุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ  

 

๕๘๗ 
 

๕๒๖ 
 

๙๑.๓๑ 
 

๑๐.๐๐ 
 

๙.๖๙ 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 

 

๑.๑ มีสุขภาพกายท่ีดี  
๑.๒ มีสุขภาพจิตท่ีดี  
๑.๓ มีสุขนิสัยท่ีดี  
๑.๔ ป้องกันตนเองจากส่ิง
เสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียง                 
๑.๕ มีสุนทรียภาพท่ีดี  

 
 

๕๘๗ 
๕๘๗ 
๕๘๗ 
๕๘๗ 

 
 
 

๕๘๗ 

 
 

๕๓๖ 
๕๘๗ 
๕๘๗ 
๕๔๖ 

 
 
 
 
 
 

๕๘๗ 

 

 
 
 

๙.๓๑ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

๙๓.๐๒ 
 
 
 
 

 

๑๐๐ 

 
 
 

๒.๐๐ 
๒.๐๐ 
๒.๐๐ 
๒.๐๐ 

 
 
 
 
 

๒.๐๐ 

 
 

๑.๘๓ 
๒.๐๐ 
๒.๐๐ 
๑.๘๖ 

 
 
 
 

๒.๐๐ 

 
 
 

๔ 
๕ 
๕ 
๔ 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 

ดีมาก 
ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 
ดีมาก 

 
 
 
 

ดีเย่ียม 

  วิธีการพัฒนา 
๑)  ศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๗ , สารสนเทศโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีของการประเมิน
การศึกษาภายนอก  กลยุทธ์นโยบายการศึกษาของสพฐ.  และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
๒)  ศึกษาจุดเด่น  จุดด้อยของกิจกรรมและโครงการของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 ๓)  ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔)  เสนอโครงการดังต่อไปนี้ 
- การตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี   
- อบรมและปลูกจิตส านึกด้านการรักษาสุขภาพ  มีสุขนิสัยท่ีถูกต้องในการบริโภคอาหาร  
- กิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะตามพหุปัญญา ๘ ด้าน  สู่การเป็นผู้น าในศตวรรษท่ี ๒๑   
- จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย   กิจกรรมลานกีฬา  กีฬาสี   การเล่นกีฬาในเวลาว่าง 
- ตรวจสอบคุณภาพอาหารจากร้านค้าในโรงเรียน  ตรวจสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาหารและ

สถานประกอบอาหาร 
- ป้ายนิเทศด้านโภชนาการ  โรคติดต่อ  ความรู้เรื่องสุขภาพและส่ิงเสพติด   
- กิจกรรมเสียงตามสายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ 
- จัดท าแฟ้มประวัติสุขภาพนักเรียน  ดูแลด้านสุขภาพ  ช่ังน้ าหนัก  วัดส่วนสูง 
- จัดกิจกรรมตามโครงการ “ ป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ” 
- ตรวจสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้เรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย เต้นแอโรบิคตอนเช้าทุกวันทุกคน   
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- ควบคุมการจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมท่ีท าให้นักเรียนเกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ 
- จัดทุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนท่ีมีฐานะขาดแคลน   
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  จัดป้ายนิเทศเผยแพร่  ความรู้ในทุกๆด้านประชาสัมพันธ์ถึงโทษของ ส่ิงเสพติด  ส่ิงมอมเมา  

โรคภัยและอุบัติเหตุ  รวมทั้งปัญหาทางเพศ 
- การประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนทุกคน 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตร   
- กิจกรรมร้องเล่น  เต้น  วาด  
- โครงการอบรมนักเรียนผู้น า (นักเรียนแกนน า) 
- กีฬาสีภายในโรงเรียน  ฯลฯ 

๕)   ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีวางแผนไว้ 
ผลการพัฒนา 

 จากการท่ีโรงเรียนได้จัดโครงการ / กิจกรรม อย่างหลากหลายดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีมีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ ดังนี้ 

๑. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน ้าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๕๓๖   คน คิด
เป็นร้อยละ  ๙๑.๓๑ นักเรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๔๗๖ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๐๙  
และนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  ๑๔  คน คิดเป็นร้อยละ  ๒.๓๘ 

๒. รู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ ความรุนแรง   
    โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  ๕๔๖  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๒ 
๓. เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น  
๕. แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ 

              น่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน  
๖. สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป ์กีฬา/ นันทนาการตาม  
    จินตนาการได้ตามวัย 

ร่องรอยการพัฒนา  
- สรุปการวัดน้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกาย 
- รายงานการประเมินสุขภาพจิตของนักเรียน (SDQ) 
- รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สรุปการประเมินพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน 
- สรุปผลการประเมินสุขบัญญัติ 
- สถิติการใช้ห้องพยาบาล 
- สถิติการมาโรงเรียน (ขาด  ลา  มาสายของผู้เรียน) 
- สรุปกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น  กิจกรรมค่ายผู้น านักเรียน , กิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดสากล , กิจกรรมร้องเล่นเต้นวาด 
- รูปภาพประกอบกิจกรรม 
- ผลงานนักเรียนในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๕ 
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 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ๑.  จัดกิจกรรมและติดตามผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วน   
 ๒.  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศ 
 ๓.  ด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมากเป็นโครงการต่อเนื่อง 
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มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 

 

๕๘๗ 
 

๕๘๗ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐.๐๐ 
 

๑๐.๐๐ 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 

 

๒.๑ มีความเป็นลูกท่ีดี
ของพ่อแม่ เป็นศิษย์ท่ีดี
ของครู และเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม           
๒.๒ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  
๒.๓ เป็นคนดีและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมทาง
ศาสนา  
๒.๔ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างและ
สามารถปรับตัวได้  
๒.๕ รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
พลังงานและส่ิงแวดล้อม  

 

๕๘๗ 
 
 
 

๕๘๗ 
 

๕๘๗ 
 
 

๕๘๗ 
 
 

๕๘๗ 

 

๕๘๗ 
 
 
 

๕๘๗ 
 

๕๘๗ 
 
 

๕๘๗ 
 
 

๕๘๗ 
 
 
 

 

 

๑๐๐ 
 
 

 
 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

 
๒.๐๐ 

 
 
 

๒.๐๐ 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

 
๒.๐๐ 

 
 
 

๒.๐๐ 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 
 

 

 
 
 

๕ 
 
 
 

๕ 
 

 

 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 

 
 

ดีเย่ียม 
 
 
 

 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

วิธีการพัฒนา 
๑)  ศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๗ , สารสนเทศโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีของการประเมิน
การศึกษาภายนอก  กลยุทธ์นโยบายการศึกษาของสพฐ.  และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
๒)  ศึกษาจุดเด่น  จุดด้อยของกิจกรรมและโครงการของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 ๓)  ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔)  เสนอโครงการตามกลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  โดยมีโครงการ/กิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

โครงการหลัก  ๑. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมวันส าคัญของชาติได้แก่ เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค. , ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
๕ ธ.ค.(บวชเนกขัมมะ), บรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธ.ค. 
-  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  เวียนเทียนวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันวิสาขบูชา, แห่เทียนพรรษา 
, ถวายผ้าอาบน้ าฝน บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ,วันกตัญญูหลวงปู่โต๊ะ,ทอดกฐินวัดในชุมชน,
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ม.๑ , ม.๔  
-   สอบธรรมศึกษา 
-   วันงดสูบบุหรี่โลก ,กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล       
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-  วันสุนทรภู่ 
-  กิจกรรมไหว้ครู 
-  บันทึกความดี 
-  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  เช่น  ทบทวนค าปฏิญาณตน  (๑  กรกฎาคม) , 
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า, ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
-  วันอาเซียน  (อาเซียน)  
-  กีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด  “ประดู่ในอินวิเตช่ัน” 
-  ครูพระสอนศีลธรรม       
-  กิจกรรมรักการอ่าน 
-  ใส่บาตรวันศุกร์/ใส่บาตรวันส าคัญ 
-  ธนาคารโรงเรียน 
-  แข่งตอบปัญหากฎหมาย     
-  วงโยธวาทิต 
-  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์        
-  สร้างสรรค์ความดีแก่วัดในชุมชน 
-  ค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ม.๑, ม.๔       
-  ติวกฎหมาย 
-  มุทิตาจิตเกษียณอายุ       
-  วันเกียรติยศ  “วันวานท่ีพากเพียร จากโรงเรียนอย่างภาคภูมิ” 
-  กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว       
-  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
-  ปัจฉิมนิเทศ ม.๓ , ม.๖ 
-  กิจกรรมกีฬาสี 
-  กิจกรรมเปิดบ้านประดู่สู่อาเซียน  
-  ค่ายวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

๕)   ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีวางแผนไว้ 
ผลการพัฒนา 

 จากการท่ีโรงเรียนได้จัดโครงการ / กิจกรรม อย่างหลากหลายดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ดังนี้ 

๑. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น  
๓. กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  เป็นศิษย์ท่ีดีของครูและเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม  ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
๕. มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
๖. เป็นคนดีของสังคมและปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา 
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ร่องรอยการพัฒนา  

- สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
- รายงานการผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
- รายงานผลกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
- สมุดบันทึกการเข้าค่ายวิทยาศาสตร ์
- สมุดบันทึกการทัศนศึกษา 
- สมุดบันทึกรักการอ่าน 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ๑.  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศ 
 ๒.  ด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมากเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๔๖ 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ง  

 

๕๘๗ 
 

๕๔๖ 
 

๙๓.๐๑ 
 

๕.๐๐ 
 

๔.๖๕ 
 

4 
 

ดีมาก 

 

๓.๑ มีนิ สัยรักการอ่าน 
๓.๒ มีความสามารถใน
การเรียนรู้  
๓.๓ มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  
 

 
 

๕๘๗ 

๕๘๗ 
 

๕๘๗ 
 
 
 

 
 

๔๘๗ 
 

๕๘๗ 
 

๕๘๗ 
 
 
 

 
 

๘๒.๙๖ 

 

๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 
 
 

 
 

๒.๐๐ 
๒.๐๐ 

 

 
 

๑.๐๐ 
 
 

 
 

๑.๖๕ 

 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

 
 

๓ 

 

๕ 
 

๕ 
 
 
 

 
 

ดี 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 
 
 

                          

                      วิธีการพัฒนา 
๑)  ศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๗ , สารสนเทศโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีของการประเมิน
การศึกษาภายนอก  กลยุทธ์นโยบายการศึกษาของ สพฐ.  และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
๒)  ศึกษาจุดเด่น  จุดด้อยของกิจกรรมและโครงการของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 ๓)  ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔)  เสนอโครงการตามกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

  -  โครงการหลัก ๑. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   -  กิจกรรมรักการอ่าน 
   -  ค่ายรักการอ่าน 
   -  คลินิกภาษา 
   -  หมอภาษา 
  -  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   -  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
   -  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ๘  กลุ่มสาระ 
ร่องรอยการพัฒนา  

- สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- สมุดบันทึกรักการอ่าน 
- สถิติการใช้ห้องแหล่งเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ 
- สมุดบันทึกแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
- รายงานสรุปกิจกรรมรักการอ่าน 
- สรุปผลกิจกรรมประเมินบุคคลแห่งการเรียนรู้ 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๔๗ 

 
- สรุปรายงานผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ๑.  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศเก็บสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 ๒.  ด าเนินการวัดและประเมินผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  
โดยการใช้เครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน  มากกว่าการสังเกต 

 ๓.  ด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมากเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๔๘ 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด 
 

 

๕๒๑ 
 

๔๘๗ 
 

๙๓.๖ 
 

๕.๐๐ 
 

๔.๖๘ 
 

๔ 
 

ดีมาก 

 

๔.๑ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์  
๔.๒ มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา  
๔.๓ มีความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์  
 

 

๕๒๑ 
 

 
 

๕๒๑ 
 
 

๕๒๑ 
 

 

๕๒๑ 
 
 
 

๔๘๗ 
 
 

๔๕๖ 

 

 

๑๐๐ 
 
 
 

๙๓.๔๗ 
 
 

๘๗.๕๒ 

 
 

 

 

๒.๐๐ 

 
 

๑.๐๐ 
 

 

๒.๐๐ 

 

๒.๐๐ 
 
 
 

๐.๙๓ 
 
 

๑.๗๕ 
 

 

๕ 
 
 
 

๔ 
 
 

๓ 

 

 

ดีเย่ียม 
 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดี 

 

                          
        วิธีการพัฒนา 

๑)  ศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๗ , สารสนเทศโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีของการประเมิน
การศึกษาภายนอก  กลยุทธ์นโยบายการศึกษาของสพฐ.  และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
๒)  ศึกษาจุดเด่น  จุดด้อยของกิจกรรมและโครงการของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 ๓)  ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔)  เสนอโครงการตามกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

  -  โครงการพัฒนาทักษะความคิด 
   -  ชุมนุม  ตามความถนัดและความสนใจ 
   -  กิจกรรมพี่สอนน้อง 
      - วันภาษาไทย 
   -  วันสุนทรภู่ 
   -  โครงงานคณิตศาสตร์ 
       - เกม 24 
       - A-MATH 
       - Soduku 
       - แข่งขันทักษะ 
       - แข่งขันภายนอกโรงเรียน 
       - แข่งขันชิงความเป็นเลิศภายในโรงเรียน 
   - วิเคราะห์ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
      - รักษ์โลก 
   - จัดสวนในภาชนะ 
       - ขนมไทย 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๔๙ 

 
       - เถ้าแก่น้อย 
       - คอมพิวเตอร์ 
   - วงดนตรีสตริง/ ลูกทุ่ง 
       - วงโยธวาทิต 
      - นาฏศิลป์ 
       - กลองยาว 
   - อ่านข่าวยามเช้า 
        - อ่านหนังสือนอกเวลา 
       - ค้นคว้าจาก Internet 
        - วิเคราะห์ สรุปความรู้ 
        - ประกวดบอร์ดนิทรรศการ 
        - ส่งเสริมการอ่าน 
   - ตลาดนัดอาชีพ 
   -  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (8 กลุ่มสาระฯ) ฯลฯ 
ร่องรอยการพัฒนา  

- สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
- รายงานผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน 
- รายงานผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ๑.  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศเก็บสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 ๒.  ด าเนินการวัดและประเมินผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  
โดยการใช้เครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน  มากกว่าการสังเกต 
 ๓.  ออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผลในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์  การคิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 

 ๔.  ด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมากเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

 
                               
                           
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๕๐ 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ
ตามหลักสูตร   

 

๕๒๑ 
 

๕๒๑ 
 

๓.๙๘ 
 

๑๕.๐๐ 
 

๑๑.๔๔ 
 

๓ 
 

ดี 

 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
๕.๒ ผลทดสอบทางการ
ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ ขั้ น
พื้นฐาน (O-NET)  
๕ .๓  ผลก ารป ระ เมิ น
สม รรถน ะส า คัญ ต าม
หลักสูตร  
๕.๔ ผลการประเมินการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และ
เขียน 
๕ .๕   ผ ลก ารทดสอ บ
ความสามารถด้านภาษา 
ก า ร คิ ด ค า น ว ณ แ ล ะ
ความสามารถในการใช้
เหตุผล 

 

๑๗,๑๒๑ 
 
 

๕๒๑ 
 
 

๕๒๑ 
 
 

๕๒๑ 
 
 

๕๒๑ 
 
 
 

 

๘,๔๔๑ 
 
 

๔๖๑ 
 
 

๔๘๗ 
 
 

๕๒๑ 
 
 

๓๕๒ 
 

 

๕๐.๕๔ 
 
 

๘๘.๔๘ 
 
 

๙๓.๔๗ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๖๗.๕๖ 
 

 

๔.๐๐ 
 
 

๔.๐๐ 
 
 
 
 

๒.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๓.๐๐ 
 

 

๒.๐๒ 
 
 

๓.๕๔ 
 
 
 
 

๑.๘๖ 
 

 
 

๒ 
 
 
 

 

๒.๐๒ 

 

๑ 
 
 

๔ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

๓ 

 

ปรับปรุง 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 
ดี 
 

                    
วิธีการพัฒนา 

๑)  ศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๗ , สารสนเทศโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีของการประเมิน
การศึกษาภายนอก  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ( O-NET)  กลยุทธ์นโยบายการศึกษาของสพฐ.  
และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
๒)  ศึกษาจุดเด่น  จุดด้อยของกิจกรรมและโครงการของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 ๓)  ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔)  เสนอโครงการตามกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

  -  โครงการพัฒนาทักษะความคิด 
   - พัฒนาหลักสูตร 
       - นิเทศในกลุ่มสาระฯ 
       - วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
       - ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๕๑ 

 
      - พัฒนาทักษะการอ่านออก – เขียนได้ 

- คลินิกคณิตศาสตร์ 
       - ติว O – NET  ช้ัน ม.3 และ ม.6 
       - ซ่อมเสริมทุกระดับช้ัน 

- ความเป็นเลิศทุกกลุ่มสาระ 
        - วันอาเซียน 
       - ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
     - ส่งเสริมสุขภาพกาย 
   -  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
   -  วิจัยในช้ันเรียน 
ร่องรอยการพัฒนา  

- รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
- รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
- รายงานผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน 
- รายงานผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
- รายงานผลการด าเนินงาน/กิจกรรม 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ๑.  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศเก็บสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 ๒.  ควรด าเนินการทดสอบความสามารถทางด้านภาษา  การคิดค านวณและความสามารถในการใช้
เหตุผล 

 ๓.  ด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมากเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๕๒ 

 
   

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี
ทั กษ ะ ใน ก ารท า งาน  
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

 

๕๒๑ 
 

๕๒๑ 
 

๑๐๐ 
 

๕.๐๐ 
 

๕ 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 

 

๖.๑ มีความสามารถใน
การวางแผนท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
๖ .๒  มี ค ว าม ส าม ารถ
ท างานเป็นทีม  
๖.๓ มีความรู้ 
ความสามารถและเจตคติ
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

 

๕๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕๒๑ 

 
 

๕๒๑ 

 

 

๕๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕๒๑ 

 
 

๕๒๑ 

 

 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 

 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 

 

 

๒.๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

 
๒.๐๐ 

 
 

๑.๐๐ 
 

 

 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒ 

 
 

๑ 
 

 

 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕ 

 
 

๕ 
 

 

 

ดีเย่ียม 

 
 

 
ดีเย่ียม 

 
 
 

ดีเย่ียม 

 

                  
วิธีการพัฒนา 

๑)  ศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๗ , สารสนเทศโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีของการประเมิน
การศึกษาภายนอก  กลยุทธ์นโยบายการศึกษาของ สพฐ.  และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
๒)  ศึกษาจุดเด่น  จุดด้อยของกิจกรรมและโครงการของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 ๓)  ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔)  เสนอโครงการ 

  โครงการหลัก ๑. โครงการตลาดนัดอาชีพ 
    ๒. โครงการประดู่นิทรรศน์ 
ร่องรอยการพัฒนา  

- รายงานสรุปผลรายงานสรุปโครงการตลาดนัดอาชีพ 
- รายงานสรุปผลรายงานสรุปโครงการประดู่นิทรรศน์ 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ๑.  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศเก็บสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 ๒.  ควรด าเนินส่งเสริมกิจกรรมตลาดนัดอาชีพอย่างสม่ าเสมอเพื่อปลูกฝังการท างานเป็นทีมและ 
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 ๓.  ด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมากเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 
                           
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๕๓ 

 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนครู 
ทั้งหมด 

จ านวนครู 
 ที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

ด้านที่ ๒ 
มาตรฐานด้านครู 

 
๓๒ 

 
๓๒ 

 
๑๐๐ 

 
๑๕.๐๐ 

 
๑๕ 

 
๕ 

 
ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานที่ ๗  ครูมี
คุณลักษณะที่ดีและมี
ความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน  
๗.๑ ครูมีคุณลักษณะท่ีดี 
๗.๒ ครูมีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และเป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลงสู่สถานศึกษา  

 

๓๒ 
 
 
 

๓๒ 
๓๒ 

 

๓๒ 
 
 
 

๓๒ 
๓๒ 

 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

๑๕.๐๐ 
 
 
 

๕.๐๐ 
๑๐.๐๐ 

 

๑๕ 
 
 
 

๕ 
๑๐ 

 

๕ 
 
 
 

๕ 
๕ 
 

 

ดีเย่ียม 

 
 
 

ดีเย่ียม 

ดีเย่ียม 

 

 
 วิธีการพัฒนา 

๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ๒. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
  ๓. ออกแบบการจัดการเรียนรู้และเทคนิควิธีสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  ๔. การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  
  ๕. การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 
  ๖. การจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
  ๗. การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘. จัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
 ๙. จัดกิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยหรือการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ Best Practice ของครู 
  ๑๐. ส่งครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในรายวิชาท่ีสอนและการผลิตส่ือการสอน 
  ๑๑. ครูสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนนอกเวลาเรียน 
  ๑๒. จัดหาเอกสาร ส่ือเทคโนโลยีให้ครูได้ศึกษาและน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  ๑๓. ครูจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนใหม่ ๆ 
 ๑๔  ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๑๕  เสนอโครงการตามกลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  โครงการพัฒนาบุคลากร 

   - การอบรม BooK  Mark 
   - การศึกษาดูงานด้านงานวิชาการและสารสนเทศ 
   -  การศึกษาดูงาน ณ  จังหวัดสตูล 
   -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง  โดยการฝึกอบรม 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๕๔ 

 
ร่องรอยการพัฒนา  
 -  วิเคราะห์หลักสูตร  
  -  ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีชัดเจน  
  -   ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  -  น าข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
  -   ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
  -  ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
  -  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างท่ัวถึง  
  -  พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยการกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานผลการปฏิบัติงานของครูรายบุคคล 
- รายงานสรุปผลตามกิจกรรม/โครงการ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- วิจัย 
- การนิเทศการสอน 
- วิเคราะห์ข้อสอบ 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ๑.  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศเก็บสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 ๒.  ควรด าเนินจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของครู 
 ๓.  ด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมากเป็นโครงการต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๕๕ 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

 

ด้านที่ ๓ 
มาตรฐานด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 
 
 

๒๕.๐๐ 

 
 

๒๔.๑๕ 

 
 

๕ 

 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดีและ
มีความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา       

 

๑๐.๐๐ 
 

 

๑๐.๐๐ 
 

 

๕ 
 

 

ดีเย่ียม 

 

๘.๑ ผู้บริหารมีคุณลักษณะท่ีดี 
๘.๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
และเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงสู่สถานศึกษา 

 

๕.๐๐ 
๕.๐๐ 

 
 
 

 

๕.๐๐ 
๕.๐๐ 

 

 

๕ 
๕ 
 
 

 

ดีเย่ียม 

ดีเย่ียม 

 

วิธีการพัฒนา 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน มีภาวะผู้น า มี

ความสามารถบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจท้ัง ๔  งาน ได้แก่  
1. งานบริหารวิชาการ  
2. งานบริหารงบประมาณ  
3. งานบริหารบุคคล  
4. งานบริหารท่ัวไป  

ร่องรอยการพัฒนา 
 จากการท่ีผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาและมี
ความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ท าให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

1. ครูปฏิบัติปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง  ด้วยความมุ่งมั่น 
ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร 

2. ใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
3. ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. บุคลากรมีศักยภาพพร้อมรับการกระจายอ านาจ 
5. งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไปบรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
6. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
7. รายงานประจ าปี   
8. หลักสูตรสถานศึกษา   
9. สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  บุคลากรและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๕๖ 

 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่  ๙ การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

 

๑๐.๐๐ 
 

 

๙.๔๐ 
 

 

๔ 
 

 

ดีมาก 
 

 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๙.๒ พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญานโยบายและจุดเน้น 
๙.๓ พัฒนาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน
และสังคม  

 

๓.๐๐ 
 

๕.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

 
 

๓.๐๐ 
 

๔.๐๐ 
 

๐.๙๔ 

 

๕ 
 

๔ 
 

๓ 
 
 

 

ดีเย่ียม 
 

ดีมาก 
 
ดี 
 
 

วิธีการพัฒนา 
๑ . โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ และระเบียบอื่นๆ 

 ๒.  คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษา  
๓. ผู้ปกครอง ชุมชนศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการก าหนดเอกลักษณ์  นโยบายและแผนพัฒนาของ
สถานศึกษาและให้ความเห็นชอบในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา  โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาและ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษาปีละ ๔ ครั้ง  และรายงานผลการประชุมต่อเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 
ร่องรอยการพัฒนา 
 ๑.  บันทึกการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน/ภาพถ่าย 
 ๒.  การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ๓.  การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๔.  การให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี 
 ๕   การให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ๑.คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี  มีการประชุมอย่างสม่ าเสมออย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อรับทราบ การด าเนินงานของสถานศึกษา มีการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันให้
ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาเพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

๕.๐๐ 
 

 

๔.๗๕ 

 

๕ 
 

 

ดีเย่ียม 

 

๑๐ .๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษ าของ
สถานศึกษา  
๑๐.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ งเน้นพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
๑๐.๓ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
๑๐.๔  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  
๑๐.๕ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
๑๐.๖ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๐.๗    จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

๑๐.๘ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 
 

๐.๕๐ 
๐.๕๐ 

 
๐.๕๐ 

 
๑.๐๐ 

 
๑.๐๐ 

 
๐.๕๐ 

 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 
 

๐.๕๐ 
๐.๕๐ 

 
๐.๔๕ 

 
๐.๙๐ 

 
๐.๙๐ 

 
๐.๕๐ 

 
 

 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
๕ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๕ 

 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
ดีเย่ียม 

การด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยด าเนินการดังนี้ 

๑.  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑.๑ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.๒ มีการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งช้ีของมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน    
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   ๑.๓ มีการก าหนดมาตรฐานท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   ๑.๔ มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
   ๑.๕ มีการก าหนดมาตรฐานครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ 

๑.๖ มีการก าหนดมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ชุมชนและ   
ท้องถิ่น 

   ๑.๗ มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
   ๑.๘ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 

          พื้นฐาน 
   ๑.๙ มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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   ๑.๑๐ มีการส่ือสารมาตรฐานการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาทราบ 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ๒.๑ มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
 ๒.๒ มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ๒.๓ ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษา 
 ๒.๔ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
๓. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความทันสมัย ตามความต้องการของผู้รับบริการ 

 ๓.๑ มีการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดท าข้อมูลการประเมินคุณภาพตนเอง (SAR) 
 ๓.๒ มีการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ 

ผลการพัฒนา 
 จากการท่ีโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ส่งผลดังนี้ 

๑.  โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  
๒.  การด าเนินงานของโรงเรียนครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งช้ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

ร่องรอยการพัฒนา 
 ๑.  โครงสร้างงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 ๒.  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔.  รายงานประจ าปี 
  แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ๑.  ให้ความรู้และความเข้าใจ  สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทางการศึกษาในการประกันคุณภาพ 
 การศึกษา 
 ๒.  จัดกระท าข้อมูลเป็นสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 ๓.  จัดกระบวนการก ากับติดตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  จัดเผยแพร่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

 

ด้านที่ ๔ 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
 

 

๕.๐๐ 
 

๔.๘๐ 
 
 

 
๕ 
 

 

 
ดีเย่ียม 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์  รวมทั้งการส่งเสริมเอกลักษณ์
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑  
 

 

๕.๐๐ 
 

 

๔.๘๐ 
 

 

๕ 
 

 

ดีเย่ียม 
 

 

๑๑.๑ อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
๑๑.๒ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
๑๑.๓ ส่งเสริมเอกลักษณ์ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑           
(รักความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล) 

 

๒.๐๐ 
๒.๐๐ 

๑.๐๐ 
 
 

 

๒.๐๐ 

๒.๐๐ 
๐.๘๐ 

 

 

๕ 
๕ 
๓ 
 
 

 

 

ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 

ดี 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ี
ก าหนดขึ้น  ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
๑. อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา 
๒. สแกนลายนิ้วมือ 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารจัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินโครงการอัจฉริยะจรรยา 
๔. อบรมผู้รับผิดชอบการวิจัยในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะจรรยา 
๕. อบรมครู คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม เข้ารับการอบรม ณ ประเทศ

เนเธอร์แลนด์  
๖. อบรมครูภาษาไทย  
๗. อบรมครูศิลปะ  
๘. อบรมครูสังคมศึกษา 
๙. อบรมครูการงานอาชีพ 
๑๐. อบรมครูสุขศึกษา พลศึกษา 
๑๑. อบรมครูภาษาอังกฤษ  
๑๒. ค่ายเยาวชนผู้น าเด็กอัจฉริยะจรรยา  
๑๓. อบรมผู้บริหาร 
๑๔. อบรมการจัดท า Best Practice แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการอัจฉริยะจรรยา 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
๑๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ  
๑๖ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อความเป็นผู้น าในศตวรรษท่ี ๒๑  
๑๗. โครงการพัฒนาห้องเรียน แบบ Didactic  Strategy 
                              
ผลการพัฒนา 

จากการท่ีโรงเรียนด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 
๑.  สถานศึกษาจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมายกล
ยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
๒.  วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมายกลยุทธ์เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรใน
ชุมชนและองค์กรภายนอก  
๓.  มีผลการด าเนินงานสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ร่องรอยการพัฒนา 
๑.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม  
๒.  เกียรติบัตร 
๓. ภาพถ่าย 
๔.  ผลงานนักเรียน 
๕. ค าส่ังปฏิบัติงาน 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
๑. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
๒. ควรให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
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มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

ด้านที่ ๕ 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   
 

 
 

๕.๐๐ 

 
 

๔.๘๐ 

 
 

๕ 

 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีศักยภาพในการ
พัฒนาผู้ เรียนในโลกยุคปัจจุบันและการ
พัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอื่น  หรือชุมชน  
สังคม  

 

๕.๐๐ 
 

 

๔.๘๐ 

 

๕ 

 

ดีเย่ียม 

 

๑๒.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและ
ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน 
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑๒.๒ โครงการพิเศษเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา/สร้าง
ความโดดเด่นให้สถานศึกษา 
๑๒.๓ พัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอื่น หรือ
ชุมชน  สังคม  

 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 
 
 

 

๑.๘๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 
 

 

ดีมาก 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 
 
 

 
วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย และพัฒนา 
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีและพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและเวทีโลก  ดังนี้ 
 ๑. พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
 ๒. พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย/ท้องถิ่น 
 ๓. พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ความมีอัธยาศัย ไมตรีและมารยาทอันดีงาม 
 ๔. พัฒนา ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
 ๕. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 

๖. สร้างความตระหนักและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๗. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก 
๘. พัฒนาผู้เรียนให้ในการเรียนรู้โลกไร้พรมแดนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
๙. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะทางอาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก 
๑๐. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ผลการพัฒนา 
 จากการท่ีโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนรักความ  
เป็นไทย และพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีและพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก  ท าให้เกิดผลดังนี้ 

๑. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
 ๒. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย/ท้องถิ่น 
 ๓. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ความมีอัธยาศัย ไมตรีและมารยาทอันดีงาม 
 ๔. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
 ๕. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. มีกิจกรรมการสร้างความตระหนักและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 ๗. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ 
 ๘. มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 ๙. มีกิจกรรม/โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางอาชีพ 
 ๑๐. ผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  
 ๑๑. ผลงานการด าเนินงานเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
ร่องรอยการพัฒนา 

๑. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
๒. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย/ท้องถิ่น 
๓. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ความมีอัธยาศัย ไมตรีและมารยาทอันดีงาม 
๔. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
๕. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
๖. มีกิจกรรมการสร้างความตระหนักและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
๗. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ 
๘. มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
๙. มีกิจกรรม/โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางอาชีพ 
๑๐. ผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  
๑๑. ผลงานการด าเนินงานเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
  ๑. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 

๒. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย/ท้องถิ่น 
๓. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ความมีอัธยาศัย ไมตรีและมารยาทอันดีงาม 
๔. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
๕. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
๖. มีกิจกรรมการสร้างความตระหนักและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
๗. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ 
๘. มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
๙. มีกิจกรรม/โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางอาชีพ 
๑๐. ผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  
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๑๑. ผลงานการด าเนินงานเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

               
                  ๒.๒ สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 

 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ   
 

 

๑๐.๐๐ 
 

๙.๖๙ 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 

 

ม าต รฐาน ท่ี  ๒  ผู้ เรี ย น มี คุณ ธร รม  
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 

 

๑๐.๐๐ 
 

๑๐.๐๐ 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีความสามารถใน
การเรียนรู้ และพัฒ นาตน เองอย่ าง
ต่อเนื่อง  
 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๖๕ 

 
๔ 

 
ดีมาก 

 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด  
 

 

๕.๐๐ 
 

๔.๖๘ 
 

๔ 
 

ดีมาก 

 

ม าต ร ฐ าน ท่ี  ๕  ผู้ เรี ย น มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถตามหลักสูตร   
 

 
๑๕.๐๐ 

 
๑๑.๔๔ 

 
๓ 

 
ดี 

 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
๕ 

 
ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูมีคุณลักษณะท่ีดีและมี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน  
 

 
๑๕.๐๐ 

 
๑๕.๐๐ 

 
๕ 

 
ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี ๘  ผู้บริหารมีคุณลักษณะท่ี
ดีและมีความรู้  ความสามารถในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา       

 
๑๐.๐๐ 

 
๑๐.๐๐ 

 
๕ 

 
ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

 

มาตรฐาน ท่ี  ๙  ก ารพั ฒ น าคุณ ภ าพ
สถานศึกษา  
 

 

๑๐.๐๐ 
 

๙.๔๐ 
 

๔ 
 

ดีมาก 

 

มาตรฐานท่ี ๑๐  การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง  
 

 
๕.๐๐ 

 

๔.๗๕ 
 

๕ 
 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์   รวมท้ังการส่งเสริม
เอก ลักษ ณ์ ของส านั ก งาน เขตพื้ น ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๘๐ 

 
๕ 

 
ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีศักยภาพใน
การพัฒนาผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบันและ
การพัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอื่น  
หรือชุมชน  สังคม  
 

 
๕.๐๐ 

 
๔.๘๐ 

 
๕ 

 
ดีเย่ียม 

 
รวมทุกมาตรฐาน 
 

 
๑๐๐ 

 
๙๔.๒๑ 

 
๔ 

 
ดีมาก 
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                    ๓. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                        ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  
                              

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ระดบัช้ัน ม.1 
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศกึษา 2558 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
ที่เข้า 
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียน 
ที่ไดร้ะดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 73 3 21 21 5 12 7 1 3 11 15.07 
คณิตศาสตร ์ 73 2 18 8 13 11 13 4 4 21 28.77 
วิทยาศาสตร์ 73 0 4 3 7 18 12 9 20 41 56.16 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

219 0 11 35 60 52 35 20 6 61 27.85 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

71 0 2 4 8 23 14 18 2 34 47.89 

ศิลปะ 73 0 0 0 1 9 21 28 14 63 86.30 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

146 0 12 12 14 11 17 13 67 97 66.44 

ภาษาต่างประเทศ 73 2 8 24 12 15 3 4 5 12 16.44 
รายวิชาเพ่ิมเติม 354 3 27 39 74 56 64 54 37 155 43.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๖๖ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ระดบัช้ัน ม.1 
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศกึษา 2558 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
ที่เข้า 
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 71 9 8 10 16 12 3 8 5 16 22.54 
คณิตศาสตร์ 71 6 26 9 11 7 6 2 4 12 16.90 
วิทยาศาสตร์ 71 0 5 12 17 10 6 12 9 27 38.03 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
213 5 16 40 49 37 29 19 18 66 30.99 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

71 0 4 1 6 9 11 11 29 51 71.83 

ศิลปะ 71 0 0 2 16 25 17 5 6 28 39.44 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

142 4 9 3 17 5 6 15 83 104 73.24 

ภาษาต่างประเทศ 48 3 3 11 11 9 2 2 7 11 22.92 
รายวิชาเพิ่มเติม 426 30 44 37 56 72 58 68 61 187 43.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๖๗ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ระดบัช้ัน ม.2 
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศกึษา 2558 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ที่เข้า 
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 70 7 11 12 13 11 7 6 3 16 22.86 
คณิตศาสตร์ 73 10 12 7 9 8 10 10 7 27 36.99 
วิทยาศาสตร์ 71 0 1 8 8 20 22 8 4 34 47.89 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
221 0 6 39 54 52 52 13 5 70 31.67 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

75 0 0 3 7 15 27 17 6 50 66.67 

ศิลปะ 75 3 0 1 19 21 23 4 4 31 41.33 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

150 2 9 8 16 16 16 11 72 99 66.00 

ภาษาต่างประเทศ 66 0 17 14 7 8 8 5 7 20 30.30 
รายวิชาเพิ่มเติม 466 6 64 52 59 83 59 31 112 202 43.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

     
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๖๘ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ระดบัช้ัน ม.2 
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศกึษา 2558 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ที่เข้า 
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 76 12 8 6 12 9 11 8 10 29 38.16 
คณิตศาสตร์ 76 19 14 7 10 6 11 6 3 20 26.32 
วิทยาศาสตร์ 67 0 2 6 13 8 16 15 7 38 56.72 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
205 8 13 14 31 45 54 20 20 94 45.85 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

76 5 2 0 1 4 7 34 23 64 84.21 

ศิลปะ 71 4 0 5 8 4 3 13 34 50 70.42 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

143 9 10 5 8 9 16 12 74 102 71.33 

ภาษาต่างประเทศ 58 9 5 14 11 8 6 3 2 11 18.97 
รายวิชาเพิ่มเติม 445 54 28 40 59 86 66 25 87 178 40.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๖๙ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ระดบัช้ัน ม.3 
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศกึษา 2558 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ที่เข้า 
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 90 5 13 14 11 13 10 9 15 34 37.78 
คณิตศาสตร์ 85 0 18 3 6 10 13 14 21 48 56.47 
วิทยาศาสตร์ 88 4 32 20 13 12 5 2 0 7 7.95 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
271 0 46 56 60 54 37 9 9 55 20.30 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

91 0 0 0 3 2 17 29 40 86 94.51 

ศิลปะ 91 0 0 0 0 10 34 40 7 81 89.01 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

181 0 1 5 42 22 28 30 53 111 61.33 

ภาษาต่างประเทศ 90 4 34 8 7 6 12 4 15 31 34.44 
รายวิชาเพิ่มเติม 516 10 96 69 87 61 78 46 69 193 37.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๗๐ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ระดบัช้ัน ม.3 
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศกึษา 2558 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ที่เข้า 
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 84 9 27 9 8 7 8 6 10 24 28.57 
คณิตศาสตร์ 86 10 25 12 11 8 8 4 8 20 23.26 
วิทยาศาสตร์ 151 1 72 17 16 14 16 7 8 31 20.53 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
247 5 90 29 53 26 35 5 4 44 17.81 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

86 3 1 0 1 1 5 18 57 80 93.02 

ศิลปะ 83 0 20 3 10 5 11 12 22 45 54.22 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

172 6 0 8 16 18 38 26 60 124 72.09 

ภาษาต่างประเทศ 86 5 30 11 9 12 6 6 7 19 22.09 
รายวิชาเพิ่มเติม 482 28 129 40 51 41 53 37 103 193 40.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๗๑ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ระดบัช้ัน ม.4 
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศกึษา 2558 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ที่เข้า 
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 75 2 4 8 8 15 19 9 10 38 50.67 
คณิตศาสตร์ 70 0 7 13 10 11 14 4 11 29 41.43 
วิทยาศาสตร์ 154 0 1 11 27 22 26 30 37 93 60.39 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
152 0 2 1 31 22 44 24 28 96 63.16 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

64 0 0 0 2 4 16 20 22 58 90.63 

ศิลปะ 76 1 3 1 4 12 21 15 19 55 72.37 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

76 0 0 0 2 6 6 13 49 68 89.47 

ภาษาต่างประเทศ 76 7 19 15 19 7 5 3 1 9 11.84 
รายวิชาเพิ่มเติม 488 24 44 78 71 63 83 63 62 208 42.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๗๒ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ระดบัช้ัน ม.4 
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศกึษา 2558 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ที่เข้า 
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 74 15 5 11 15 8 9 6 5 20 27.03 
คณิตศาสตร์ 74 18 7 17 3 9 6 4 10 20 27.03 
วิทยาศาสตร์ 44 0 0 2 7 9 13 8 5 26 59.09 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
144 11 7 10 13 22 27 20 34 81 56.25 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

43 0 1 2 1 1 5 8 25 38 88.37 

ศิลปะ 71 4 3 2 5 4 10 11 32 53 74.65 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

74 4 0 0 6 6 2 6 50 58 78.38 

ภาษาต่างประเทศ 74 24 8 9 13 5 6 5 4 15 20.27 
รายวิชาเพิ่มเติม 635 99 44 67 89 91 77 59 109 245 38.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๗๓ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ระดบัช้ัน ม.5 
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศกึษา 2558 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ที่เข้า 
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 157 0 11 7 12 25 56 20 26 102 64.97 
คณิตศาสตร์ 63 2 15 7 6 12 5 11 5 21 33.33 
วิทยาศาสตร์ 33 0 0 5 12 15 1 0 0 1 3.03 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
164 0 1 4 17 26 62 37 17 116 70.73 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

82 0 0 0 0 0 10 13 59 82 100.00 

ศิลปะ 80 0 1 2 2 2 2 4 67 73 91.25 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

82 2 1 2 2 2 2 4 67 73 89.02 

ภาษาต่างประเทศ 74 3 9 21 19 13 8 1 0 9 12.16 
รายวิชาเพิ่มเติม 539 21 30 26 56 113 105 52 136 293 54.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๗๔ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ระดบัช้ัน ม.5 
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศกึษา 2558 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ที่เข้า 
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 71 7 10 5 10 11 9 14 5 28 39.44 
คณิตศาสตร์ 79 8 3 2 12 14 14 8 18 40 50.63 
วิทยาศาสตร์ 50 1 11 11 19 6 1 1 0 2 4.00 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
158 0 0 2 10 16 31 39 60 130 82.28 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

79 0 0 0 3 4 5 18 49 72 91.14 

ศิลปะ 77 5 10 4 7 14 13 9 15 37 48.05 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

57 0 0 0 0 1 2 6 48 56 98.25 

ภาษาต่างประเทศ 79 16 10 4 16 19 10 4 0 14 17.72 
รายวิชาเพิ่มเติม 607 34 24 30 57 76 109 106 171 386 63.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๗๕ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ระดบัช้ัน ม.6 
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศกึษา 2558 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ที่เข้า 
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 135 0 6 14 20 24 30 16 25 71 52.59 
คณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
วิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
270 0 12 9 25 25 36 48 115 199 73.70 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

135 0 0 0 2 8 36 38 51 125 92.59 

ศิลปะ 135 0 0 0 0 10 19 26 80 125 92.59 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

135 2 4 0 2 3 8 8 108 124 91.85 

ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
รายวิชาเพิ่มเติม 1178 9 216 120 123 166 138 116 290 544 46.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๗๖ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ระดบัช้ัน ม.6 
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศกึษา 2558 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ที่เข้า 
สอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 135 4 45 13 14 18 19 19 3 41 30.37 
คณิตศาสตร์ 135 0 0 25 11 12 43 22 22 87 64.44 
วิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สังคมศึกษา 
ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
133 1 23 4 11 26 36 27 5 68 51.13 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

135 0 0 0 1 1 18 32 83 133 98.52 

ศิลปะ 133 0 10 0 0 6 16 22 79 117 87.97 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

132 0 8 0 2 2 3 7 110 120 90.91 

ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
รายวิชาเพิ่มเติม 1309 11 221 90 168 168 190 120 341 651 49.73 
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                   ๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

สาระวิชา 
จ านวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัด
ล่าง 

คณิตศาสตร์ ๗๙ ๒๖.๔๑ ๙.๘๓ ๓๓.๖๘ ๑๖/๒๐.๒๕ 
ภาษาไทย ๘๒ ๓๙.๐๑ ๑๑.๐๑ ๔๗.๕๗ ๓๖/๔๓.๙๐ 

วิทยาศาสตร์ ๘๒ ๓๑.๖๓ ๙.๗๔ ๓๘.๕๗ ๒๒/๒๖.๘๓ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๘๒ ๓๙.๖๓ ๑๓.๑๓ ๔๘.๓๓ ๒๕/๓๐.๔๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - 
ศิลปะ - - - - - 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ ๘๒ ๒๗.๕๑ ๗.๘๖ ๓๓.๕๙ ๒๗/๓๒.๙๓ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระวิชา 
จ านวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ ๑๓๓ ๒๐.๔๙ ๗.๘๙ ๑๕.๔๑ ๒๕/๑๘.๘๐ 
ภาษาไทย ๑๓๒ ๓๙.๔๖ ๑๕.๓๓ ๒๙.๘๙ ๓๙/๒๙.๕๕ 

วิทยาศาสตร์ ๑๓๒ ๒๘.๖๔ ๖.๖๕ ๒๑.๓๙ ๓๐/๒๒.๗๓ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๑๓๐ ๓๔.๑๖ ๘.๒๔ ๒๖.๒๘ ๓๐/๒๓.๐๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - 
ศิลปะ - - - - - 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ ๑๓๓ ๑๙.๗๗ ๗.๓๕ ๑๔.๘๖ ๑๘/๑๓.๕๓ 
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๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน (LAS)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘(ถ้ามี) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 

สาระวิชา 
จ านวน 
คน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร์        
ภาษาไทย        
วิทยาศาสตร์        
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

       

สุขศึกษาและพลศึกษา        
ศิลปะ        
การงานอาชีพและเทคโนโลยี        
ภาษาต่างประเทศ        
 
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 

สาระวิชา 
จ านวน 
คน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร์        
ภาษาไทย        
วิทยาศาสตร์        
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

       

สุขศึกษาและพลศึกษา        
ศิลปะ        
การงานอาชีพและเทคโนโลยี        
ภาษาต่างประเทศ        
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        ๓.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน(ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 71 23 48 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 76 27 49 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 86 37 49 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 74 49 25 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 79 47 32 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 135 1 134 - - 

รวม 521 184 337 - - 
เฉลี่ยรอ้ยละ 100 35.32 64.68 - - 

 

                   ๓.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน(ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 71 - 71 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 76 1 75 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 86 - 86 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 74 14 60 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 79 - 79 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 135 - 135 - - 

รวม 521 15 506 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 2.88 97.12 - - 

 

                  ๓.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน(ร้อยละของนักเรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 71 71  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 76 76  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 86 86  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 74 74  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 79 79  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 135 135  

รวม 521 521  
เฉลี่ยร้อยละ 100 100  
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   ๓.๗ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 

ด้าน 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน
นักเรียน 

 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

 
ร้อยละ 

๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 521 521 100   
๒) ด้านความสามารถในการคิด 521 521 100   

๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 521 521 100   
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 521 521 100   
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 521 521 100   

รวม 2,605 2,605 100   
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 100   
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๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมได้จัดกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีคุณภาพ และให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อประโยชน์ให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนได้เป็นอย่างดี 
โครงการและกิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จ 
  
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3.1 โครงการพัฒนาทักษะตามพหุปัญญาสู่การ
เป็นผู้น าในศตวรรษท่ี 21 
3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิชาการ 
3.3 โครงการเสริมสร้างคนดี มีคุณธรรม ด้วย
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
3.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ังระบบ
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
3.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 
3.6 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
3.7 โครงการส ารวจผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อ
ความเป็นผู้น าในศตวรรษท่ี 21 
3.8 โครงการห้องเรียนพิเศษ Intelligent 
Smart Classroom (ISC) 
3.9 โครงการพัฒนาปรับปรุงอนิเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

 
 
 
 
  

๑. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้ร่วมในโครงการ
โรงเรียนอัจฉริยะจรรยาท่ีมีวัตถุประสงค์ในการพฒันา
ศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
ชัดเจน 
๓. ครูทุกกลุ่มสาระฯได้รับการพัฒนา 
๔. นักเรียนทุกคนได้รับการสแกนลายผิวเพื่อการ
จ าแนกตามศักยภาพ 
๕. โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอัจฉริยะจรรยามีการ
ร่วมมือกันพฒันาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๖.มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
๗. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าฯ 
มูลนิธิฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี 

๒. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.1 ด้านภาษาอังกฤษ  

๑. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
ชัดเจน 

ตอนท่ี ๔  สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
2.2 ด้านคณิตศาสตร์  
2.3 ด้านวิทยาศาสตร์ 
2.4 ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา  
2.5 ด้านดนตรี ศิลปะ  
2.6 ด้านการงานอาชีพ 
2.7 ด้านภาษาไทย  
1.8 ด้านสังคมศึกษา ศาสนา   

๒. ครูทุกคนมีการจัดท าแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างชัดเจน 
๓. ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
VARK style และมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
และด า เนิ น การสอน เป็ น ภาษ าอั งกฤษ ในวิช า
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๔. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 
๕. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าฯ 
มูลนิธิฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.1 ด้านภาษาอังกฤษ  
2.2 ด้านคณิตศาสตร์  
2.3 ด้านวิทยาศาสตร์ 
2.4 ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา  
2.5 ด้านดนตรี ศิลปะ  
2.6 ด้านการงานอาชีพ 
2.7 ด้านภาษาไทย  
1.8 ด้านสังคมศึกษา ศาสนา   

๑. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
ชัดเจน 
๒. ทุกกลุ่มสาระฯมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
ท่ีชัดเจนและปฏิบัติได้ 
๓. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าฯ 
มูลนิธิฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี 

๔ . โค รงก ารพั ฒ น า คุณ ธรรม  จริ ย ธ รรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
ชัดเจน 
๒. โรงเรียนต้ังอยู่ระหว่างสองวัด ท าให้นักเรียนมี
โอกาสได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ได้เข้าร่วมในกิจกรรมอย่างหลากหลายท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าฯ 
มูลนิธิฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี 

๕. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านกีฬา 

๑. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
ชัดเจน 
๒. โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนท้ังศักยภาพ
และสุนทรียภาพด้านกีฬา 
๓. นักเรียนได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง 
๔. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าฯ 
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
มูลนิธิฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี 

๖. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

๑. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
ชัดเจน 
๒. โรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่
เรียนและ ปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๓. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าฯ 
มูลนิธิฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี 

๗. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
5.1 ห้องสมุด  
5.2 แหล่งเรียนรู้ภาษาไทย  
5.3. แหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

5.4. แหล่งเรียนรู้การงานอาชีพ 
5.5. แหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา 
5.6. แหล่งเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
5.7. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5.8. แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5.9. แหล่งเรียนรู้ศิลปะ 
5.10. แหล่งเรียนรู้แนะแนว  

๑. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
ชัดเจน 
๒. โรงเรียนมีการพฒันาอาคารสถานท่ี ห้องพิเศษ
ต่างๆเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าฯ 
มูลนิธิฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี 

 
๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น 
 ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการสแกนลายผิวท าให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 ๒. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
 ๓. ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท าให้ครูและ ผู้ปกครองได้เข้าใจปัญหาและได้ร่วมมือกันเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนได้ 
 ๔. นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ 
 ๕. นักเรียนได้มีโอกาสเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ีแตกแยกมีปัญหาทางครอบครัวซึ่งมีผลกระทบต่ออารมณ์ 
พฤติกรรมท่ีแสดงออก และสติปัญญา ดังนั้นการแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 ๒. ควรพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดช้ันสูง การ
ท างานเป็นทีม  
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 ๓. โรงเรียนรับนักเรียนท่ีสมัครเรียนท้ังหมด ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่จึงมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างต่ า 
ดังนั้น โรงเรียนต้องด าเนินกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาความรู้ของนักเรียนให้มากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง 
๒) ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น 
 ๑. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา จึงได้รับการสนับสนุนท้ัง
งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรท าให้มีโอกาสพัฒนาได้มากขึ้น 
 ๒. โรงเรียนมีแผนแม่บทท่ีชัดเจน ท้ังแผนพัฒนาการศึกษา ๓ ปี แผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีและ
แผนปฏิบั ติการประจ าปี   มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน ช่วยให้บุคลากรมีแนวปฏิบั ติ ท่ี ชัดเจนใน  
การด าเนินงานท าให้พัฒนาการจัดการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 
 ๓. ครูได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทาง Didactic Strategy และจัดท าแผนการสอนแบบ VARK 
STYLES และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 ๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และมีภาวะผู้น า โดยครูทุกคนมี Best Practice  
อย่างน้อย 1 ช้ินต่อ 1 ภาคเรียน ท าให้สามารถพัฒนานักเรียนท้ังด้านวิชาการและกิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียน 
 ๖. ครูทุกคนมีแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๗. โรงเรียนจัดให้มีการอบรมสัมมนาทุกบ่ายวันพุธ 
 ๙. โรงเรียน ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีท าให้การจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. บุคลากรท่ีได้รับการบรรจุใหม่ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด จึงท าให้มีการโยกย้ายบ่อยจึงท าให้การ
สอนไม่ต่อเนื่อง 
 ๒. ครูควรปฏิบัติงานพิเศษท่ีไม่ใช่การเรียนการสอนให้น้อยลง ควรคืนครูสู่ห้องเรียน เพื่อให้ครูเหล่านี้ได้
พัฒนาการสอนอย่างเต็มท่ี 
  
๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
 ๑. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาดูงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๒. โรงเรียนส่งเสริมให้ใช้ส่ือ Sky Cambridge ในการเรียนการสอน 
 ๓. โรงเรียนจัดห้องเรียนแบบ Didactic Strategy เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๔. โรงเรียนส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระฯจัดป้ายนิเทศ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. โรงเรียนต้องก ากับ นิเทศ ติดตามในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 ๒. โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนโดยทางส่ือต่างๆให้หลากหลาย 
 ๓. โรงเรียนควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพิ่มขึ้น 
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๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น 
 ๑. นักเรียนได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพของตนเอง 
 ๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีภาวะผู้น า 
 ๓. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีความเป็นผู้น าด้าน ICT 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. โรงเรียนควรพัฒนาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๑๒ ประการควบคู่กันไปด้วยกันกับด้าน ICT 
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น 
 ๑. โรงเรียนส่งเสริมด้านการต้านยาเสพติด แลได้เป็นโรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติด (TRC) ของ
สภากาชาดไทย 
 ๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากลและก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน เช่นการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. โรงเรียนควรพัฒนาโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 ๓. ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
 
๔. ความต้องการและความช่วยเหลือ 

๑. การสนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากรจากทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  เนื่องจากขาด
แคลนครูท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน  เช่น  คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา ,  ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย 

 ๒. การสนับสนุนและความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 
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ภาคผนวก 
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รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๘๘ 

 

กิจกรรมทศันศกึษานกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ 

  
  

  
 

กิจกรรมทศันศกึษานกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

  
  

  
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๘๙ 

 

 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

  
  

  
 

กิจกรรมวนัมาฆบูชา 

  
  

  



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๙๐ 

 

การแข่งขันฟุตซอล “ประดู่ในฯ อินวเิตช่ัน ครั้งที่ 1” 

  
  

  
 

อบรมวงจรอิเลค็ทรอนคิ 

  
  

  
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๙๑ 

 

กิจกรรมรกัสร้างสรรค์ 

  
  

  
 

กิจกรรมแข่งขันหมากฮอส 

  
  

  
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๙๒ 

 

พิธีสวนสนามและทบทวนค าปฎญิาณของลูกเสือ 

  
  

  
 

กิจกรรมวนัต่อต้านยาเสพติด 

  
  

  
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๙๓ 

 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

  
  

  
 

กิจกรรมเปดิบ้านประดู่สู่อาเซียน 

  
  

  
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๙๔ 

 

การประชุมผูป้กครองปกีารศกึษา 2558 

  
  

  
 

กิจกรรม PT IDOL 

  
  

  
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๙๕ 

 

กิจกรรมกีฬาสีประจ าปีการศกึษา 2558 

  
  

  
  

  
  

  
 

 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๙๖ 

 

กิจกรรมวนัคริสตม์าสประจ าปกีารศึกษา 2558 

  
  

  
 

พิธีต้อนรบัผู้อ านวยการโรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม 

  
  

  
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๙๗ 

 

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า 

  
  

  
 

กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

  
  

  
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๙๘ 

 

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา 

  
  

  
 

กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาต ิ

  
  

  
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๙๙ 

 

ร่วมแสดงความยนิดกีบัทมีกฎหมายโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๐๑ 

 

 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๐๒ 

 

 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๐๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๐๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๐๕ 

 

 
บันทึกความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  ได้
พิจารณา  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๕๘  ของโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมเรียบร้อยแล้ว 
  จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘  ตามทีโ่รงเรียนเสนอ 
 
 

 
(นายสนั่น  พาหอม) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
๓๐  เมษายน  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๐๖ 

 

 
 
 
 
 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน (อดีต-ปัจจุบัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๐๗ 

 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
 

ที่ ผู้บริหาร ปีการศึกษา 
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 ถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๐๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๐๙ 

 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 
 1. นายสนั่น  พาหอม   ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
 2. นายเจษฎา  แช่มประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายสุรชัย  เหม่งเวหา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 4. นางอัญชลี  ทองดาดาษ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 5. นายมงคล  ก าลังหาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 6. ดร.เทวี  บุญจับ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 7. นายปรีชา  โมฬี   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 8. น.ส.ปทุมวรรณ สีใส   ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
 9. น.ส.สกาวรัตน์ ด าละเอียด  ผู้แทนครู  กรรมการ 
 10. นายพงษ์ชัย ศิลปะอาชา  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
 11. นายนิวัฒน์ เศศะเทสานนท์  ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
 12. พระครูวินัยธรเพลิน จิตตากาโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 
 13. นายบุญญฤทธิ์  ภูตาโก   ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
 14. นายชัยชาญ  ช่วยชู   ผู้แทนองค์กรปกครอง กรรมการ 
       ส่วนท้องถิ่น   
 15. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  หน้าท่ี  ๑๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

นำงมนัสดำกำณฑ์  รักษ์พงศ์สถิต  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

นำยมงคล  อรณุฉำย   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

นำงฐิติกำนต์  ชัยวรวิทย์กุล  ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 

นำยสรำวุธ  เชำวน์ไว   ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำยเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม  ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

 

 

คณะผู้จัดท ำ 

นำงสำวสุดำรัตน์  สัจจวิโส 

นำยวำทสิทธิ ์ อินทรียงค ์

นำงสำวปภัส  ศึกษำสุวรรณ 

นำยปัญญำ  ภิรมย์จันทร ์

 


