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คํานํา 
  

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดนอยใน)ในพระราชูปถัมภฯ เปนการ

สรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๒ ท้ังนี้ ผลสําเร็จจากการประเมินตนเองของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยประกอบดวย ๓ มาตรฐาน  ดังนี้ 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนําเสนอผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมาและแสดงถึง

คุณภาพของสถานศึกษาตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมในทุกดาน และยังไดแสดงถึงผลการวิเคราะหจุดเดน 

จุดท่ีควรพัฒนา รวมท้ังแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดนอยใน)ในพระราชูปถัมภฯ ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากร รวมท้ังผู มี

สวนเก่ียวของทุกทานท่ีไดใหความรวมมือในการจัดทํารายงานประจําปฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

   

    

 

                                                                

(นายสุริยันต เหลามะลึก) 

ผูอํานวยการโรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดนอยใน)ในพระราชูปถัมภฯ 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เรื่อง            หนา 

คํานํา              ก  

สวนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐาน            ๑ 

สวนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       ๔๐ 

  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน       ๔๐ 

  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ     ๕๓ 

  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ๖๐ 

สวนท่ี ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๖๘ 

สวนท่ี ๔ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการชวยเหลือ    ๖๙ 

ภาคผนวก           ๗๒ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) หน้า ๑ 

 

 

ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

๑.  ข้อมูลท่ัวไป 
     ๑.๑  ท่ีต้ัง 
       ชือ่โรงเรียน  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ    
  ที่ต้ัง   เลขที่ ๑๒ ซอยชัยพฤกษ์ ๒๐ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
    รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๗๐    
  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
  โทรศัพท์ ๐๒-๔๒๔๗๘๘๒ 
  โทรสาร  ๐๒- ๔๒๔๓๐๔๘ 
  E-mail  dp2-noinai@hotmail.com 
  Website www.dpwatnoinai.ac.th 
  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  เนื้อที่   ๙ ไร่ ๑,๒๐๐ ตารางวา 

  เขตพ้ืนที่บริการ เขตตลิ่งชัน (แขวง ตลิ่งชัน ฉิมพลี บางเชือกหนัง บางพรม บางระมาดและ

    คลองชักพระ) 

    เขตบางกอกน้อย (แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรีและอรุณอมรินทร์)  

    ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี               

แผนท่ีโรงเรียน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) หน้า ๒ 

 

 

๑.๒  ประวัติโรงเรียน  

 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถั มภ์ฯ เดิมชื่อโรงเรียนวัดน้อยใน สร้างต้ังแต่สมัย

รัชกาลที่ ๕ โดยมีพระอธิการม่ัง เจ้าอาวาสวัดน้อยในเป็นผู้ ก่อต้ัง แรกเริ่มเปิดสอนในระดับประถมศึกษา ในปี 

พ.ศ.๒๔๘๕ ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดใหม่ โรงเรียนซ่ึ งเดิมอยู่กับจังหวัดธนบุรีได้ย้ายไปอยู่ในสังกัด

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีและกลายเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอบางกรวย ต่อมา ราชการได้สั่งยุบโรงเรียน

วัดน้อยในเนื่องจากโรงเรียนอ่ืนๆในละแวกนั้นเจริญขึ้นมาก ทั้งนี้  โรงเรียนวัดน้อยในได้เปิดสอนอีกครั้งเม่ือวันที่ 

๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ จากการเรียกร้องของราษฎรในต าบลตลิ่งชัน 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ นางเบญญาภา คงรอด ซ่ึงด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนในขณะนั้นร่วมกับ

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  สมาคมนักเรียน เก่าฯ และชุมชนวัดน้อยในได้ขอ

พระราชทานนามโรงเรียนใหม่เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเนื่องในวโรกาส

ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ พรรษา โดยในวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์          

(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ”  

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เป็นโรงเรียนต้นแบบ สืบพระปณิธาน สานงานพระราชด าริ สร้างพลเมืองดี มีความรู้          

คู่ทักษะชีวิต 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน เทิดทูนสถาบัน สืบสานงานพระราชด าริ 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน ยุวชนคนดีใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า 

ปรัชญาของโรงเรียน โรงเรียนเพ่ือชุมชน ชุมชนเพ่ือโรงเรียน 

พันธกิจของโรงเรียน 
๑. สืบสานงานพระปณิธาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  
๓. จัดการศึกษาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติไปสู่การเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีความสุข 
๕ .บ ริ ห า ร ตา ม ห ลั ก ธร รม ม า ภิ บ า ล ด้ วย ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ แ ละ ก า ร มี ส่ ว น ร่ วม กั บ ชุ ม ช น



 

 

๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
         ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร  
             ๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
                                 ๑)  ผู้อ านวยการโรงเรียน : นายสุริยันต์   เหล่ามะลึก 
                                       วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
           โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๗๗๖๘๑๑ E- mail YANTA1680@hotmail.com 
           วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
                  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
           จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๖ เดือน 
          
  ๑.๓.๒  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
 
                                    ๑) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา : นางสาวปรางฉาย คชศิลา 
                                        วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตตปัญญาศึกษา  
            ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                                        โทรศัพท์ ๐๖๒-๑๕๖๒๓๕๕ E- mail pranxshine@gmail.com   
                             
                                     
 
    ๒)  หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา : นางสาวมัญชุสร รัตนะ                       
    วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางการศึกษาและ
    การจัดการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์)  
    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
                                         โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๘๗๐๑๒๑ E- mail manchusorn8pang@gmail.com     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร   
         ๑) วิทยฐานะ 
ครูและ
บุคลากร 

ครู 
คศ.๕ 

ครู 
คศ.๔ 

ครู 
คศ.๓ 

ครู 
คศ.๒ 

ครู 
คศ.๑ 

ครู
ผู้ช่วย 

ครู 
อัตรา
จ้าง 

ครู
ต่างชาต ิ

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

- - ๑ ๕ ๒๘ ๔ ๒ ๒ ๓ ๔ ๔๙ 

 
       ๒) วุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓) 

กลุ่มสาระฯ 

จ านวนตามระดับการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ 
- - - ๑ - ๑ - - - ๑ 

รองผู้อ านวยการ 
- - - - - - - - - - 

ภาษาไทย ๑ ๑ ๒ - ๑ ๑ - - - ๓ 

คณิตศาสตร์ ๑ ๓ ๔ ๑ ๑ ๒ - - - ๖ 

วิทยาศาสตร์ - ๖ ๖ ๑ - ๑ - - - ๗ 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ ๑ ๓ ๑ ๑ ๒ - - - ๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - ๑ ๑ - ๑ - - - ๒ 

ศิลปะ ๑ ๓ ๔ - - - - - - ๔ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ - - - ๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๒ ๒ ๔ - ๑ ๑ - - - ๕ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- - - - ๑ ๑ - - - ๑ 

รวม 
๙ ๑๗ ๒๖ ๖ ๗ ๑๓ - - - ๓๙ 

 

          
 
 



 

 

๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม. / สัปดาห์) 

๑. ภาษาไทย ๓ ๑๗.๓๖ 
๒. คณิตศาสตร์ ๖ ๒๑.๓๒ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๗ ๑๕.๓๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ ๑๗.๐๘ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑๕.๔๒ 

๖. ศิลปะ ๔ ๑๓.๔๔ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๑๙.๕๐ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๖ ๒๐.๕๐ 

๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑ ๒๓.๐๐ 
รวม ๓๙ ๑๘.๑๐ 

 
 
               

            ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ปีการศึกษา  ๒๕๖๒)  
                   ๑) จ าแนกตามระดับชั้นท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้น เพศ รวม 
 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 
เฉล่ียต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. ๑ ๖๒ ๗๑ ๑๓๓ ๔ ๓๓.๒๕ 
ม. ๒ ๗๖ ๕๑ ๑๒๗ ๔ ๓๑.๗๕ 

ม. ๓ ๗๖ ๕๗ ๑๓๓ ๔ ๓๓.๒๕ 
รวม ๒๑๔ ๑๗๙ ๓๙๓ ๑๒ ๓๒.๗๕ 

ม. ๔ ๕๕ ๔๔ ๙๙ ๔ ๒๔.๗๕ 

ม. ๕ ๕๐ ๕๔ ๑๐๔ ๔ ๒๖ 
ม. ๖ ๕๑ ๕๓ ๑๐๔ ๓ ๓๔.๖๖ 

รวม ๑๕๖ ๑๕๑ ๓๐๗ ๑๑ ๒๗.๙๐ 

รวมจ านวนนักเรียน
ท้ังหมด 

๓๗๐ ๓๓๐ ๗๐๐ ๒๓ ๓๐.๔๓ 

 

     
 
 



 

 

๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

   ๒) จ าแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง  
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ม.๑ ๑๓๗ ๑๒๖ ๑๓๓ 

ม.๒ ๑๔๒ ๑๓๕ ๑๒๗ 

ม.๓ ๑๖๐ ๑๔๓ ๑๓๓ 
ม.๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๙๙ 

ม.๕ ๑๓๒ ๑๐๔ ๑๐๔ 
ม.๖ ๑๑๐ ๑๒๙ ๑๐๔ 

รวม ๗๘๖ ๗๔๓ ๗๐๐ 

 
                  ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานท่ี   
    อาคารเรียน จ านวน ๓ หลัง อาคารประกอบ จ านวน ๕ หลัง  ส้วม ๒ หลัง สระว่ายน้ า - สระ สนามเด็กเล่น - 
สนาม  สนามฟุตบอล - สนาม สนามบาสเก็ตบอล - สนาม  สนามเทนนิส - สนาม    
 

 
                                                     

        
 
 



 

 

๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑.๖  ข้อมูลงบประมาณ  
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๔,๓๗๙,๔๕๘ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑,๓๓๒,๐๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๓,๖๘๓,๐๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๘๔๓,๐๓๙.๒๓ 

เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - งบอ่ืน ๆ  
(ค่าสาธารณูปโภคและยานพาหนะ) 

๙๖๖,๑๖๕.๐๓ 

รวม ๘,๐๖๒,๔๕๘.๐๐ รวม ๓,๑๔๑,๒๐๔.๒๖ 
 
  สรุป  งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๒ ของรายรับ 
           สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๖ ของรายรับ 
๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชน 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนประเภทชานเมือง มีประชากรในเขตพ้ืนที่ประมาณ  

๒๖,๗๔๐ คน บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนติดต่อกับสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อ วัดชัยพฤกษมาลาฯ, ชุมชนวัดชัยพฤกษ์ 

 ทิศใต้  ติดต่อ วัดน้อยใน, ชุมชนวัดน้อยใน 

 ทิศตะวันออก ติดต่อ คลองบางกอกน้อย, ชุมชนพฤกษ์อุดม 

 ทิศตะวันตก ติดต่อ ถนนชัยพฤกษ์, ส านักงานขนส่งเขตพ้ืนที่ ๒ 

 อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพรับจ้าง ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ 

ประเพณีชักพระวัดไก่เต้ีย   

  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 

๗๐ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๖๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ บาท/ปี  

จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน  

 ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 โอกาส: พ้ืนที่ของโรงเรียนบางส่วนอยู่ในบริเวณวัดน้อยใน ท าให้การท ากิจกรรมทางด้านศาสนาได้รับการ

สนับสนุนจากทางวัดอย่างดียิ่ง พ้ืนที่ใกล้เคียงมีบริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงให้การ

สนับสนุนโรงเรียนด้วยการบริจาคหนังสือ รวมทั้งทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

นักเรียนอีกด้วย 



 

 

๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ข้อจ ากัด: สถานที่ต้ังของโรงเรียนอยู่ในบริเวณที่ไม่มีรถประจ าทางผ่าน นักเรียนจึงต้องเดินทางมาโรงเรียน

โดยรถรับจ้างขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์รับจ้างเท่านั้น  นอกจากนั้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ซ่ึงมี

รายได้น้อยและนักเรียนมีสภาพครอบครัวแตกแยก จึงส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้           

 



 

 

๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔-๖ 

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

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

วิทยาศาสตร์ 

- ออกแบบและเทคโนโลยี 

- วิทยาการค านวณ 

๑๖๐ (๔ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

๒๐ (๐.๕ นก.) 

๒๔๐ (๖ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนิน

ชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

๑๖๐ (๔ นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 

 

   ๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๓๒๐ (๘ นก.) 

๘๐ (๒ นก.) 

 

๒๔๐ (๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

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

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ไม่เกิน ๔,๐๐๐ (ไม่เกิน ๑๐ นก./ปี) ๒๔๐๐ (๖๐ นก.) 

รายวิชา IS ๘๐ (๒ นก.)  ๘๐ (๒ นก.) 

 



 

 

๑๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมแนะแนว     

กิจกรรมนักเรียน 

    - ลูกเสือ เนตรนารี  
    - ชมรม  ชุมนุม 

 

         ๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๓๖๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์     

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

 
 



 

 

๑๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑.๙  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ข้อมูลการ ใช ้แหล่งเร ียนร ู้ภายในและภายนอกโร งเร ียน ปีการศ ึกษา ๒๕๖๒ 
 

ล าดับท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
๑.  ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน ๑๐๐ 

๒.  ห้องพระพุทธศาสนา ๗๘๐ 

๓.  ห้องศูนย์การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ๑๘๒ 

๔.  ห้องศูนย์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ๔๐ 

๕.  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๘๐ 

๖.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ๒,๓๔๐ 

๗.  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๒,๑๖๐ 

๘.  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑,๐๒๕ 

๙.  ห้องปฏิบัติการเคมี ๑,๑๑๕ 

๑๐.  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๖,๙๔๘ 

๑๑.  ห้องนาฏศิลป์ ๖,๙๔๘ 

๑๒.  ห้องดนตรีไทย ๖,๙๔๘ 

๑๓.  ห้องดนตรีสากล ๖,๗๙๕ 

๑๔.  ห้องคอมพิวเตอร์ ๑,๔๘๐ 

๑๕.  ห้องคหกรรม ๑๗๖ 

๑๖.  ห้องสมุดดิจิตัล ๕,๔๔๗ 

๑๗.  ห้องสมุดทีปังกรรัศมีโชติ ๓,๑๔๓ 

๑๘.  ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (ห้องปฏิบัติการงานปั้น) ๗,๕๐๐ 

 
 



 

 

๑๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ล าดับท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 

๑.  วัดน้อยใน  กรุงเทพมหานคร ๗๐ 

๒.  วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๖๑ 

๓.  วัดกระจัง กรุงเทพมหานคร ๑ 

๔.  พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๑ 

๕.  ค่ายลูกเสือพงศ์รัตน์  
ค่ายลูกเสือซาฟารี แอนด์ แคมป์ อ.บ่อทอง จ. กาญจนบุรี 

๑ 

๖.  สนามบาสเกตบอล Mono 29 ๑ 

๗.  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ๑ 

๘.  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๑ 

๙.  แหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ๑ 

๑๐.  สนามบินสุวรรณภูมิ ๑ 

๑๑.  วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ๑ 

๑๒.  มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร ๒ 

๑๓.  อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ๒ 

๑๔.  สวนสัตว์ เดอะฟิลด์ แอนิมอลดรีม จ.เพชรบุรี ๑ 

๑๕.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ๑ 

๑๖.  ตลาดน้ าด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี ๑ 

๑๗.  ฟาร์มเมลอน โคโรฟิลด์ จ.ราชบุรี ๑ 

๑๘.  อุทยานหินเขางู จ.ราชบุรี ๑ 

๑๙.  พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ๑ 

๒๐.  ส านักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๒ 

๒๑.  ม.เกษตรศาสตร์ ๑ 



 

 

๑๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ล าดับท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 

๒๒.  สโมสรลูกเสืออาสาไท ๑ 

๒๓.  ท้องสนามหลวง ๑ 

๒๔.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๑ 

๒๕.  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ๑ 

๒๖.  โรงเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ๑ 

๒๗.  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ๑ 

๒๘.  โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี ๑ 

 



 

 

๑๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษา 
 - ระดับสถานศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ย ๒.๗๗  
 - ระดับชั้นเรียน           
 

 
ระดับชั้นเรียน 

 
จ านวน 
นักเรียน
(คน) 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี ๑  
๓,๙๑๖ ๑๑ ๒๐๓ ๒๔๘ ๔๓๗ ๕๕๐ ๗๔๐ ๗๑๙ ๑,๐๐๘ ๒,๔๖๗ ๖๓.๐๐ 

ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๒  

๓,๗๐๖ ๑๐๓ ๓๒๔ ๓๕๕ ๔๘๙ ๕๗๓ ๕๖๕ ๕๐๗ ๗๙๐ ๑,๘๖๒ ๕๐.๒๔ 

ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓  

๓,๖๑๕ ๑๖ ๓๒๗ ๕๐๕ ๖๙๕ ๕๙๓ ๕๕๓ ๔๑๔ ๕๑๒ ๑,๔๗๙ ๔๐.๙๑ 

ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔  

๒,๕๔๒ ๗๔ ๑๕๓ ๒๔๙ ๓๓๘ ๓๔๗ ๔๑๖ ๓๔๗ ๖๑๘ ๑,๓๘๑ ๕๔.๓๓ 

ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๕  

๓,๐๕๑ ๙๐ ๑๕๓ ๒๑๕ ๔๕๑ ๕๐๕ ๕๙๑ ๔๖๑ ๕๘๕ ๑,๖๓๗ ๕๓.๖๖ 

ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๖  

๒,๓๔๘ ๔ ๑๒๐ ๑๖๓ ๒๘๒ ๓๑๘ ๓๙๗ ๔๐๔ ๖๖๐ ๑,๔๖๑ ๖๒.๒๒ 

รวมจ านวน 
นักเรียน 
ม.๑ - ๖ 

๑๙,๑๗๘ ๒๙๘ ๑,๒๘๐ ๑,๗๓๕ ๒,๖๙๒ ๒,๘๘๖ ๓,๒๖๒ ๒,๘๕๒ ๔,๑๗๓ ๑๐,๒๘๗ ๕๓.๖๐ 

 



 

 

๑๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

- ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ  ชั้น ม.๑ - ม.๖ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
จ านวน 
นักเรียน
(คน) 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑,๓๕๒ ๒๑ ๑๑๔ ๑๕๑ ๒๒๖ ๑๘๗ ๒๔๕ ๑๗๔ ๒๓๔ ๖๕๓ ๔๘.๓๐ 

คณิตศาสตร์ ๒,๒๑๙ ๕๓ ๔๓๓ ๓๖๙ ๔๓๓ ๓๔๘ ๒๓๖ ๑๕๕ ๑๙๒ ๕๘๓ ๒๖.๒๗ 

วิทยาศาสตร์ ๒,๗๓๔ ๔๙ ๒๐๔ ๒๗๔ ๔๕๘ ๕๒๔ ๔๘๒ ๓๔๕ ๓๙๘ ๑,๒๒๕ ๔๔.๘๑ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
๒,๗๓๒ ๗๙ ๑๐๕ ๒๔๔ ๓๙๖ ๔๑๔ ๔๖๔ ๔๗๙ ๕๕๑ ๑,๔๙๔ ๕๔.๖๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,๓๔๘ ๑๓ ๑๓ ๑๑ ๓๑ ๕๘ ๑๕๖ ๒๔๖ ๘๒๐ ๑,๒๒๒ ๙๐.๖๕ 

ศิลปะ ๑,๘๒๐ ๑๓ ๔๔ ๗๖ ๑๙๕ ๒๕๔ ๓๔๖ ๓๖๐ ๕๓๒ ๑,๒๓๘ ๖๘.๐๒ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๓,๔๑๓ ๒๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๓๔๕ ๕๒๖ ๗๙๖ ๗๒๙ ๗๔๗ ๒,๒๗๒ ๖๖.๕๗ 

ภาษาต่างประเทศ ๓,๕๖๐ ๕๐ ๒๖๗ ๔๖๐ ๖๐๘ ๕๗๕ ๕๓๗ ๓๖๔ ๖๙๙ ๑,๖๐๐ ๔๔.๙๔ 

                
          ๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET)   
                     ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
 

ระดับช้ัน ม.๓ ม.๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๔๑.๗๘ ๔๕.๗๔ ๔๒.๙๐ ๔๕.๐๒ ๔๒.๙๑ ๓๔.๙๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๑๕ ๒๖.๒๑ ๑๙.๕๖ ๑๘.๐๙ ๒๔.๑๘ ๑๗.๙๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๑๑ ๓๒.๔๙ ๒๖.๙๖ ๒๕.๗๖ ๒๘.๓๒ ๒๕.๒๓ 
สังคมศึกษาฯ - - - ๓๑.๒๙ ๓๓.๑๓ ๓๑.๖๐ 

ภาษาอังกฤษ ๒๘.๕๕ ๒๗.๓๓ ๒๙.๒๒ ๒๔.๐๙ ๒๕.๖๗ ๒๒.๘๐ 

               
 



 

 

๑๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ปี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๒.๙๐ ๑๙.๕๖ ๒๖.๙๖ ๒๙.๒๒ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม. ๑ ๔๒.๙๐ ๑๙.๕๖ ๒๖.๙๖ ๒๙.๒๒ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ๖๐.๐๓ ๓๓.๒๕ ๓๒.๒๕ ๔๑.๙๐ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด ๕๕.๙๑ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ ๓๒.๙๘ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 

                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 ๓)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๔.๙๗ ๑๗.๙๖ ๒๕.๒๓ ๓๑.๖๐ ๒๒.๘๐ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม. ๑ ๓๔.๙๗ ๑๗.๙๖ ๒๕.๒๓ ๓๑.๖๐ ๒๒.๘๐ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ๔๘.๖๘ ๓๔.๖๓ ๓๓.๓๕ ๓๙.๑๗ ๔๐.๐๕ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.
ทั้งหมด 

๔๓.๐๒ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ ๓๖.๑๐ ๒๘.๙๗ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ ๓๕.๗๐ ๒๙.๒๐ 
 

                  
 

 
  
 
 
 
 



 

 

๑๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑.๑๐.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเย่ียม 
(คน) 

ร้อยละ 
ดี 

(คน) 
ร้อยละ 

ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๖๙ ๑๘๙ ๗๐.๒๖ ๗๔ ๒๗.๕๑ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๒.๒๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๔๖ ๒๒๘ ๙๒.๖๘ ๑๑ ๔.๔๗ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๒.๘๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๗๐ ๒๓๗ ๘๗.๗๘ ๒๐ ๗.๔๑ ๑ ๐.๓๗ ๑๒ ๔.๔๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๘๘ ๑๕๕ ๘๒.๔๗ ๒๒ ๑๑.๗๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๑ ๕.๘๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๐๘ ๑๘๕ ๘๘.๙๔ ๑๒ ๕.๗๗ ๐ ๐.๐๐ ๑๑ ๕.๒๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๐๘ ๑๘๑ ๘๗.๐๒ ๒๗ ๑๒.๙๘ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑,๓๘๙ ๑,๑๗๕ ๘๔.๖๐ ๑๖๖ ๑๑.๙๕ ๑ ๑๑.๙๕ ๔๗ ๓.๓๘ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๘๔.๖๐ ๑๑.๙๕ ๑๑.๙๕ ๓.๓๘ 

 
 

 
 
                     
 
 
 



 

 

๒๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ๕ ด้าน   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
 

ด้าน 
จ านวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเย่ียม 
(คน) 

ร้อยละ 
ด ี

(คน) 
ร้อยละ 

ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ 

๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร  ๑,๓๕๒ ๔๐๘ ๓๐.๑๘ ๔๓๒ ๓๑.๙๕ ๔๙๑ ๓๖.๓๒ ๒๑ ๑.๕๕ 
๒) ด้านความสามารถในการคิด ๒,๒๑๙ ๓๔๗ ๑๕.๖๔ ๕๘๔ ๒๖.๓๒ ๑,๒๓๕ ๕๕.๖๖ ๕๓ ๒.๓๘ 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๒,๗๓๔ ๗๔๓ ๒๗.๑๘ ๑,๐๐๖ ๓๖.๘๐ ๙๓๖ ๓๔.๒๓ ๔๙ ๑.๗๙ 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒,๗๓๒ ๑,๐๓๐ ๓๗.๗๐ ๘๗๘ ๓๒.๑๔ ๗๔๕ ๒๗.๒๗ ๗๙ ๒.๘๙ 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๓,๔๑๓ ๑,๔๗๖ ๔๓.๒๕ ๑,๓๒๒ ๓๘.๗๓ ๕๙๕ ๑๗.๔๓ ๒๐ ๐.๕๙ 

รวม ๑๒,๔๕๐ ๔,๐๐๔ ๓๒.๑๖ ๔,๒๒๒ ๓๓.๑๙ ๔,๐๐๒ ๓๒.๑๔ ๒๒๒ ๑.๗๙ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๓๒.๑๖ ๓๓.๑๙ ๓๒.๑๔ ๑.๗๙ 

 
 

 
 
  
 
 



 

 

๒๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเย่ียม 
(คน) 

ร้อยละ 
ดี 

(คน) 
ร้อยละ 

ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๖๙ ๑๔๕ ๕๓.๙๐ ๑๑๘ ๔๓.๘๗ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๒.๒๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๔๖ ๒๑๒ ๘๖.๑๘ ๒๑ ๘.๕๔ ๖ ๒.๔๔ ๗ ๒.๘๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๗๐ ๑๖๑ ๕๙.๖๓ ๙๖ ๓๕.๕๖ ๑ ๐.๓๗ ๑๒ ๔.๔๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๘๘ ๑๒๑ ๖๔.๓๖ ๕๖ ๒๙.๗๙ ๐ ๐.๐๐ ๑๑ ๕.๘๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๐๘ ๑๒๒ ๕๘.๖๕ ๗๔ ๓๕.๕๘ ๒ ๐.๙๖ ๑๐ ๔.๘๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๐๘ ๑๖๑ ๗๗.๔๐ ๔๗ ๒๒.๖๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑,๓๘๙ ๙๒๒ ๖๖.๓๘ ๔๑๒ ๒๙.๖๖ ๙ ๐.๖๕ ๔๖ ๓.๓๑ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๖๖.๓๘ ๒๙.๖๖ ๐.๖๕ ๓.๓๑ 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

๒๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

 

 
 

 

 
 
           

         

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 
ท้ังหมด (คน) 

จ านวน  
ผ่าน 

(จ านวนคน) 
ผ่าน 

(จ านวนร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(จ านวนคน) 
ไม่ผ่าน 

(จ านวนร้อยละ) 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๔๔ ๕๒๔ ๙๖.๓๒ ๒๐ ๓.๖๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๘๔ ๔๓๔ ๘๙.๖๗ ๕๐ ๑๐.๓๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๔๐ ๕๒๔ ๙๗.๐๘ ๑๖ ๒.๙๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๖๐ ๒๓๘ ๙๑.๕๔ ๒๒ ๘.๔๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๑๐ ๒๘๗ ๙๒.๕๘ ๒๓ ๗.๔๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๑๒ ๓๑๑ ๙๙.๖๘ ๑ ๐.๓๒ 

รวม ๒,๔๕๐ ๒,๓๑๘ ๙๔.๖๑ ๑๓๒ ๕.๓๙ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๔.๖๑ ๕.๓๙ 



 

 

๒๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

 ๑.๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘)  ของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม  จาก สมศ. ระหว่างวันที่ ๒๔–๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   ดังตารางต่อไปน้ี 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๑ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๖ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๗๓ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๗.๗๕ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๖๔ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/ 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 



 

 

๒๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานท่ี ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๓.๗๕ ดี 
 
 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๖๔ ด ี

 
 ๑.๑๑.๒  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ๑) จุดเด่น 

 ๑) ผู้เรียนมีน้ าหนัก-ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด รู้จักดูแลตนเอง มี

ความโดดเด่นทั้งด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์และนันทนาการ มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น

ท าเป็นและมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 

 ๒) สถานศึกษาส่งเสริมประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓) สถานศึกษาด าเนินการได้อย่างชัดเจนทั้งการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  และวัตถุประสงค์

ของการจัดต้ังสถานศึกษาและสามารถพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาทั้ง

เครื่องปั้นดินเผา  (เซรามิก) ดนตรีไทยและดนตรีสากล  รวมถึงผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษาในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น  และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ

ความสามารถพิเศษของผู้เรียนเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด  ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 ๔) มีพัฒนาการที่ดีของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

 ๒) จุดท่ีควรพัฒนา 

 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา  และภาษาต่างประเทศมีคุณภาพระดับต้องปรับปรุง และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ

วิทยาศาสตร์มีระดับคุณภาพพอใช้ 

             ๑.๑๑.๓  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๓)  ของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสี่  จาก สมศ. เม่ือวันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 



 

 

๒๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี   ดังตารางต่อไปน้ี 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

                        
              จุดเด่น 
              ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนประพฤติตนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน  
 ๒. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและมีเจตคติที่ ดีต่องานอาชีพ 
              ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีทั้งจากผู้น า
ชุมชนซ่ึงเป็นศิษย์เก่า สมาคมครูและผู้ปกครอง เจ้าอาวาสวัด หน่วยงานราชการ 
               ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑. สถานศึกษาได้จัดกระบวนการพัฒนาบุคลากรครูทุกคนเพ่ือให้มีสมรรถนะสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
 ๒. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการบริหารชั้นเรียนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
 ๓. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  
 ๔. ครูท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนทั้งด้านการปลูกฝัง อบรม ให้ความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแต่งกาย การพูดและกิริยามารยาท 
              จุดท่ีควรพัฒนา 
              ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. ผู้ เรียนยังได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นน้อย  
 ๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) อยู่ในระดับต่ าเม่ือเทียบกับระดับสังกัดและ
ระดับประเทศ ทั้งนี้ เป็นผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูมุ่งเน้นการให้ความรู้และให้ความสาคัญกับเนื้อหาวิชา
มากกว่าการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดผ่านการปฏิบัติและยังไปไม่ถึงการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 การเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นยังไม่หลากหลายไม่สามารถตอบสนองความชอบ ความ
สนใจของผู้เรียนได้และไม่สอดคล้องกับหลักสูตรทวิภาคีที่สถานศึกษาเปิดในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไปถึงการ
เปิดชุมนุมยังไม่หลากหลายพอ 
 



 

 

๒๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูใช้เทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอนยังไม่มากพอ การเรียนการสอนครู มุ่งเน้นการให้ความรู้และให้ความสาคัญกับเนื้อหาวิชามากกว่าการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดผ่านการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
               ข้อเสนอแนะ 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. สถานศึกษาควรพัฒนาผู้ เรียนในเรื่องขีดความสามารถในการคิดโดยเฉพาะการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยน าเทคนิคการสอนมาช่วยเสริมอย่างจริงจัง อาทิ กระบวนการ 
STEM /Active Learning / Project Approach เป็นต้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ คิดอย่างเป็นระบบทั้งการ
วางแผน ด าเนินการ รวมไปถึงการประเมินผลงานของตนเองหรือของกลุ่ม เพ่ือน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิ โดยครูควรน าข้อสอบของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) มาสอนเสริมเพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน รวมถึงทบทวนการออกข้อสอบของครูทั้งในเรื่องกา ร
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการน าไปใช้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการท าข้อสอบอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษาควรเปิ ดรายวิชาเพ่ิมเติมให้หลากหลายโดยเฉพาะการเปิดรายวิชาด้านอาชีพ หรือด้ าน
สุนทรียภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จได้และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการเรียนต่อด้านอาชีพทั้ง
ในหลักสูตรทวิภาคีที่ เปิดอยู่และในสถาบันอาชีวศึกษาที่ ต้องการ นอกจากนั้นใน การเปิดชุมนุมควรให้ผู้เรียนได้
ด าเนินการเองเพ่ิมมากขึ้น ผ่านกระบวนการวางแผน ลงมือปฏิบัติและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดให้กับผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้นและ
ต่อเนื่องทุกวิชา ครูต้องลดบทบาทการเป็นผู้ให้ความรู้และให้ผู้ เรียนเป็นผู้ฟั งเพียงอย่างเดียว มาเป็นการเพ่ิม
กระบวนการและกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจ ใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นให้แก่ผู้เรียนในการค้นคว้า พิสูจน์ ไปจนถึงการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น หากท าได้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้และพัฒนาไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมได้ในที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                ผลการประเมินความโดดเด่น 
                                   

ประเด็น / เรื่องท่ีโดดเด่น ระดับคุณภาพ 

 
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

  
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับ  
      ระดับนานาชาติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับ 
      ระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่น ระดับท้องถิ่น /  
      ภูมิภาค (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมิน 
     ความโดดเด่น 

 
     



 

 

๒๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
๑.๑๒ ผลงานดีเด่น /รางวัล / ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  ของสถานศึกษา 

      

ชื่อ-นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด.ช. ศิบริน ทวิอินทร์ รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

น.ส. ธนิกานต์ ศักด์ิศรี รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.๔-ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

ด.ช. ศุภชัย ปานแตง รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งขันวรรณกรรมวิจารณ์  ม.๑-ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

น.ส. กนกพร ขุมเพ็ชร รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งขันวรรณกรรมวิจารณ์ ม.๔-ม.๖  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

ด.ญ. ราชนก พุ่มอยู่ รางวัลเหรียญแดง  

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

 

 

 

สพม.๑ 



 

 

๒๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 
น.ส. กรกนก ขุมเพ็ชร รางวัลเหรียญแดง  

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๔-ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

ด.ญ. จารุวรรณ ฤทธ์ิละคร รางวัลเหรียญทองแดง  

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)  ม.๑-ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

น.ส. เสาวลักษณ์ ตรีสอน รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)  ม.๔-ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

ด.ญ. กนกอร คร่ าทอง รางวัลเหรียญทองแดง  

การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.๑-ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

ด.ช. จักรกฤษ ประชาราษฎร์ รางวัลเหรียญทองแดง  

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.๑-ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

ด.ญ. ชลธิชา โรบินสัน รางวัลเหรียญทองแดง  

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.๑-ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

 

 

สพม.๑ 



 

 

๓๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 
น.ส. สุปราณี ฤทธ์ิทวี รางวัลเหรียญทอง  

การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.๑-ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

ด.ช. ปิยพงษ์  ศรีเจริญพันธ์ รางวัลเหรียญทอง  

การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.๑-ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

นายพิชิตชัย เป่งทอง รางวัลเหรียญทองแดง  

การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)  ม.๔-ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
น.ส. ณัฏฐนิชา กริชฉกาจ รางวัลเหรียญทองแดง  

การแข่งขันซูโดกุ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. นายนนทวัฒน์   วิงวอน 

2. น.ส. นาพิชย์ฌา    สุคันปรีชา 

3. น.ส. พรชิตา   ราชสิงโห 

รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งข้ันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม.4- 6  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

1. ด.ช. ภานุรุจ    ยาสมุทร 

2. ด.ช. ศุภโชค   รตางศุ 

รางวัลเหรียญทองแดง  

การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยางประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1 - 3  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

 

สพม.๑ 



 

 

๓๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
1. ด.ช. จิณกิติ  หงสะวีณะ 

2. ด.ช. ภูมินทร์   หวานเย็น 

รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยางประเภทสามมิติ(3D) ปล่อยอิสระ ม.1 - 3  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

1. ด.ช. พงศ์เดช   คร่ าทอง 

2. ด.ช. วชิระ   รองเมือง 

รางวัลเหรียญทองแดง  

การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.1 - 3  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
คณะนักเรียนแข่งขันฟุตบอล
นักเรียน สพม. ๑ กลุ่ม ๔ รุ่น
อายุไม่เกิน ๑๔ ปี 

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน สพม. ๑ กลุ่ม ๔ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี 
ชายคร้ังท่ี ๑ 

สพม.๑ 

คณะนักเรียนแข่งขันฟุตบอลชิง
แชมป์เขตตล่ิงชัน 

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เขตตล่ิงชัน ประจ าปี ๒๕๖๒ ส านักงานเขตตล่ิงชัน 

คณะนักเรียนแข่งขันแอโรบิก รางวัลเหรียญทอง  

การแข่งขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

คณะนักเรียนแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐานมวยสากล 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานมวยสากล ม.๑-ม.๓  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

คณะนักเรียนแข่ง ขันคีตะมวย
ไทย 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.๑-ม.๓  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

 

 

 

สพม.๑ 



 

 

๓๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ด.ช. พงษ์พิศักด์ิ  นรสิงห์ รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม.๑-ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

น.ส. ศิริพัตร์  คุ้มประดิษฐ์ รางวัลเหรียญทอง  

การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  
ม.๔-ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

น.ส. วธิดา  แซ่ต้ัง รางวัลเหรียญเงิน 

 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

นายปรเมศ  ปติโก รางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

น.ส. ศิริพัตร์  คุ้มประดิษฐ์ รางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

นายปรเมศ  ปติโก รางวัลเหรียญทองแดง 

 การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

 

สพม.๑ 



 

 

๓๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 
นายสหัสวรรษ  เข็มพุดซา 

นายนักรบ  ล้อมเวียง 

นายธนกฤต  สิราริยกุล 

นายพงษ์พิพัฒน์  กร่ าเจริญ 

นายปรเมศ  ปติโก 

รางวัลเหรียญทองแดง 

 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

นายสหัสวรรษ  เข็มพุดซา 

นายปรเมศ  ปติโก 

น.ส. ศิริพัตร์  คุ้มประดิษฐ์ 

รางวัลชนะเลิศ  

การแข่งขันโฟล์คซอง ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

กิจกรรมแข่งขันวิชาการ “วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี วิถีไท” 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

โรงเรียนวรรัตน์ นนทบุรี 

ด.ญ. ราชชนก พุ่มอยู่ รางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

น.ส. ณิชากร เมืองพิณ รางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

น.ส. เสาวลักษณ์ ตรีสอน รางวัลเหรียญทองแดง 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.4 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

 

 

 

สพม.๑ 



 

 

๓๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 
1. ด.ญ. วีรนุช    สุทธิช่ืน 

2. ด.ญ. อารยา    ลอยแจ้ง 

3. ด.ญ. แพรวา    ท าของดี 

4. ด.ญ. ภูริชญา    พุกกะณะสุต 

5. ด.ญ. ชัชฎาภรณ์    สักลอ 

6. ด.ญ. กวิยา    แสนศิริ 

7. ด.ญ. สิริวรรณ    สุขอุทัย 

8. ด.ญ. พุทธชาติ    แก้วหอม 

9. ด.ญ. พิมลดา    หวานเย็น 

รางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

1. น.ส. จิราพร    เดือนทอง 

2. น.ส. วรรณพร    ชนะกานนท์ 

3. น.ส. หทัยชนก    คงว่าง 

4. น.ส. วรินดา    สีชมภู 

5. น.ส. วันวิสาข์    วิญญาสุข 

6. น.ส. ทัตพิชา    สว่างชม 

7. น.ส. ปณิตา    พรหมมาศ 

8. น.ส. กุลธิดา    กุลมี 

9. น.ส. จุฑารัตน์    สรรพคุณ 

10. น.ส. จิตติมา    ภูมิสูตร 

รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 

ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ด.ญ. ทิพชนาฎ  บัวเผ่ือน รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑-ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

 

 

 

สพม.๑ 



 

 

๓๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
ด.ช. ธนภัทร บัวผัน 

ด.ญ. กวินทิพย์ ศรีแก้ว 

ด.ญ. นุชรีย์ พิรานรัมย์ 

ด.ญ. ศรานี นิลใบ 

ด.ญ. ณัฐธิมา หนูหร่ิง 

รางวัลเหรียญทอง  

การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๑-ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

นายภานุวัฒน์ โทธรรม 

น.ส. เมธินี ฐิติสมิทธ์ 

น.ส. ชลดา วงศ์คูณ 

น.ส. วราภรณ์ สมอย้อย 

น.ส. หทัยชนก คงว่าง 

รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๔-ม.๖ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

 

สพม.๑ 

๑. ด.ช.กฤตกวีกร  โภคาพานิช 

๒. ด.ช.รัชพล  ปรางค์นอก 

รางวัลเหรียญทองแดง  

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๑-ม.๓ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙ 

สพม.๑ 

น.ส. สุชานาถ จันโต รางวัลเหรียญทองแดง  

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ส่วนท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   

๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
    โรงเรียนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่ม
บริหารงานบุ คคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ  SCHOOL OF 
HAPPINESS  โดยกระบวนการ PDCA ควบคู่ไปด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๓๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                      
 
 
 
  
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
                 
 * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารท่ัวไป 

- งานบริหารวิชาการ 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานวัด ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานส ามะโนนักเรียนและการ
รับนักเรียน 
- งานการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
- งานพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 
- งาน วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- ง า น พั ฒ น า แ ล ะ ใ ช้ ส่ื อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
- งานนิเทศและติดตามผลการ
เรียนการสอน 
- งานพัฒนาส่ง เสริมให้มีแหล่ง
เรียน รู้และโครงการตามแนว
พระราชด าริ 
- ง าน แน ะ แน วก ารศึ กษ า /
ทุนการศึกษา 
- งาน พั ฒ นาร ะบบ ป ระกั น
คุณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐา น
การศึกษา 
- งานห้องสมุดโรงเรียน 
-งาน พัฒ นาระบบ เครือข่ าย
ข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

- งานบริหารงบประมาณ  
- งานวิเคราะห์และจัดท าแผน
สถานศึกษา 
- ง า น ต ร วจ ส อ บ  ติ ด ต า ม 
ประเมินผลและรายงานผลการ
ใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
- งา นจั ดร ะบ บ การ ควบ คุ ม
ภายในหน่วยงาน 
- งานบริหารการเงิน 
- งานบริการบัญชี 
- งานจัดท าข้อตกลงการปฏิบั ติ
ราชการ 
- งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา 
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานยานพาหนะและบริการ
สาธารณะ 
 

 
 
 

- งานบริหารงานบุคคล 
- งานส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- งานวินัยและการรักษาวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- งานวางแผนอัตราก าลังและ
จัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
- งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย 
ลา การลาออกจากราชการและ
ปรับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
- งานทะเบียนประวัติและ
บ าเหน็จความชอบ 
- งานพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 
 
 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานธุรการโรงเรียนและ
ส านักงานกลุ่มสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
๒. งานประชาสัมพันธ์และงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 
- งานโภชนาการและจัดเล้ียง 
- งานอนามัยโรงเรียน การ
ป้องกันยาเสพติด เอดส์และ
อบายมุข 
- งานประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษาและสัมพันธ์
ชุมชน 
- งานส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
- งานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดล้อม 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ
สภานักเรียน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- งานคณะสี 
- งานกิจการนักเรียน/คุณธรรม
จริยธรรม/ที่ปรึกษาและ
ระดับช้ัน 
- งานธนาคารขยะ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 วิสัยทัศน์ 
     โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯเป็นโรงเรียนต้นแบบสืบพระปณิธาน  สาน
งานพระราชด าริ  สร้างพลเมืองดี มีความรู้ คู่ทักษะชีวิต 
 พันธกิจ 

๑. สืบสานงานพระปณิธาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามส านึกในความเป็นพลเมือง

ไทย 

๓. จัดการศึกษาที่หลากหลายให้ผู้ เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติไปสู่การเป็นสังคม 

แห่งการเรียนรู้ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีความสุข 

๕. บริหารตามหลักธรรมมาภิบาลด้วยการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

เป้าหมาย 

๑. ด าเนินกิจกรรมตามพระราโชบายและพระปณิธาน สู่การเรียนรู้ คู่คุณธรรมและด าเนินวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ส านึกในความเป็นชาติไทย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๓. ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  เรียนรู้ตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตเป็นพ้ืนฐานในการประกอ บ

อาชีพ 
๔. ครูและบุคลาการทางการศึกษามีสมรรถนะ   สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                  

         มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
     ๕. สถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเป็นสถานศึกษาแห่งความสุขใต้
พระบารมีปกเกล้า  (School  of  HAPPINESS)   

๖. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
 กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมกิจกรรมตามพระปณิธาน และด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน 
๓. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน  
๔. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา 
๕. สร้างระบบและพัฒนากลไกการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๖. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  
 
 ๓. โครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                                  

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

๑ โครงการสืบพระปณิธานสานงานพระราชด าริ 

โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทักษะชีวิต 
โครงการศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โครงการโรงเรียนสีขาว 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Best  Practice) 

๒ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการพัฒนากลไกบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน 
๓ โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 

โครงการการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ :  ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  

 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทั้งในและนอก

สถานศึกษาตลอดปีการศึกษาเพ่ือพัฒนาส่งเสริมทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิด

ค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้นผ่านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา โดยเน้นทักษะ

การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณของผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้การสนับสนุนส่งเสริมจัดกิจกรรม

การเรียนรู้รูปแบบการระดมสมอง อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ได้จัดท าแผนปฏิบัติ

การตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรม

สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมทัศนศึกษา  Bangkok English 

Rally การแข่งขันทักษะวิชาการและกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ตารางสรุปความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

68.41 66.86
55.95 60.45 63.42 66.01

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ ผ่านเกณ ์ระดับดี

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับชั้น 

ผลการพัฒนา (ร้อยละ) 

ความสามารถใน

การอ่าน การเขียน 

ความสามารถใน

การส่ือสาร 

ความสามารถใน

การคิดค านวณ 

ความส าเร็จใน

ภาพรวม 

ม.1 79.47 68.21 57.54 68.41 

ม.2 82.97 68.21 49.40 66.86 

ม.3 77.69 68.21 21.96 55.95 

ม.4 80.18 68.21 32.95 60.45 

ม.5 80.73 68.21 41.33 63.42 

ม.6 76.75 68.21 53.08 66.01 

รวม 79.62 68.21 42.71 63.51 



 

 

๔๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ผู้ เรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายของโรงเรียน เช่น กิจกรรมเข้า ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ,กิจกรรม

ค่ายวิชาการ, กิจกรรมกีฬาภายใน รวมทั้ง มีการจัดเวทีเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการสื่อสาร

และน าเสนอผลงานที่เกิดจากพัฒนาทักษะทางการคิด เช่น กิจกรรมเปิดบ้าน DP2 OPEN HOUSE, กิจกรรมหนึ่ง

ห้องเรียน หนึ่งโครงงาน เป็นต้น 

 

 
ตารางแสดงร้อยละผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน ไม่ผ่าน 

(คน) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ม.1 269 53.90 43.87 0.00 2.23 
ม.2 246 86.18 8.54 2.44 2.84 

ม.3 270 59.63 35.56 0.37 4.44 

ม.4 188 64.36 29.79 0.00 5.85 
ม.5 208 58.65 35.58 0.96 4.81 

ม.6 208 77.40 22.60 0.00 0.00 

รวม 1,389 66.38 29.66 0.65 3.31 



 

 

๔๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการ ค้นคว้าแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง และการคิดเชิง

สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการสร้างชิ้นงาน สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี (ICT) ในทุกรายวิชา รวมทั้งมีการด าเนินโครงการ

และกิจกรรมที่เปิดพ้ืนที่ให้นักเรียนน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การ

ปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมหนึ่งโครงงาน หนึ่งนวัตกรรมน้อยในนิทรรศ โครงการบูรณาการนักเรียนทวิภาคี กิจกรรมชุมนุม

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในเกณ ์ระดับดีขึ้นไป 

 

 

 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ

นักเรียนทุกคนและทุกระดับชั้นทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม มีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสืบค้นข้อมูล การสร้างงานด้วยเทคโนโลยีตามความสนใจนอกเวลาเรียน รวมทั้งมีการด าเนินโครงการและกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนด้านเทคโนโลยี กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ การส่งเสริมนักเรียน

แสดงความสามารถในแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 



 

 

๔๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  กระบวนการพัฒนา 

 ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์กลยทุธ์เป้าหมายและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๑.๒ ก าหนดเป้าหมายตามนโยบายของสถานศึกษา 

- ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓ – ๔) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

  - ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส, มผ ไม่เกินร้อยละ ๓  ของทุกภาคเรียน 

           - ผู้เรียนมีผลการสอบ O-NET สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒ ของทุกปีการศึกษา 

 - ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ ๑๐๐ ในทุกภาคเรียน 

  - ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ร้อยละ ๑๐๐ ในทุกภาคเรียน 

  - ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐ ในทุกภาคเรียน 

 ๑.๓ ด าเนินการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น จัดอบรมเพ่ือพัฒนาครู จัดท าโครงการ/

กิจกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ให้การนิเทศช่วยเหลือ เช่น จัดให้มีการนิเทศระหว่างเพ่ื อนครูแบบกัลยาณมิตร 

นิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูอาวุโส จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครู (PLC) 

 ๑.๔ ตรวจสอบประเมินผล 



 

 

๔๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  ๑) กรอบการประเมิน 

  ( ๑.๑) การทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งระหว่างกลางภาคและปลายภาค 

  (๑.๒) การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ของส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ส าหรับนักเรียน 

ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

  ๒) จัดท าเครื่องมือประเมิน 

  (๒.๑) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งระหว่างกลางภาคและปลายภาค 

  (๒.๒) ใช้ข้อสอบเก่าที่ใช้ทดสอบความรู้พ้ืนฐานระดับชาติO-netของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

 ๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูล 

 ๑) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน 

  ๒) วิเคราะห์รายงานผลสรุปจาก สทศ. ในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-net ของนักเรียนชั้นม.๓ และ 

ม.๖ จาก สทศ. 

  ๓) วิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

 

 



 

 

๔๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดโครงการ /กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบโดยมีทักษะในกา รวางแผนงานด าเนินการตรวจสอบ
ประเมินผลและมุ่งด าเนินการจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงานที่ท า โดยมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ มีความสอดคล้อง  เช่น โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทักษะชีวิต และ 
โครงการศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้อง  เช่น กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ และกิจกรรมนักปั้นตัว
น้อย  

  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการท างาน   รักการท างาน สามารถ

ท างานอย่างเป็นระบบและส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มีภาวะของการเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมได้ 

และมีเจตคติที่ ดีต่ออาชีพสุจริต ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถน าไป

ประกอบอาชีพสร้างรายได้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  



 

 

๔๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

          โรงเรียนด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดีตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยบ่มเพาะให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

ของโรงเรียนคือ “ยุวชนคนดีใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า” ซ่ึงมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความตระหนักถึงคุณค่าในด้านชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมไทย มีโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมเ ชิงบวกของ

นักเรียน ได้แก่ ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่

โรงเรียนจัดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้แก่ กิจกรรมคณะสี กิจกรรมพ่ีดูแลน้อง กิจกรรมส่งเสริมการเคารพกฎกติกา

ผ่านโครงการสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมของหายได้คืน 

นักเรียนอาสาช่วยงานครู อาสาพัฒนาวัด ชุมชน ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมวัน

ไหว้ครู กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการดูแลและติดตามความประพฤติ

ของนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนผ่านโปรแกรมประยุกต์ ( Application) เพ่ือบันทึกพฤติกรรมของ

นักเรียนจากฝ่ายกิจการนักเรียน และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากฝ่ายวิชาการ  ส่งผลให้นักเรียนมี

พฤติกรรมดีขึ้น เช่น มีสถิติการมาสายลดลง มีจิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน เป็นต้น 

 



 

 

๔๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

โรงเรียนมุ่งเน้นกระบวนการด าเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียนที่ว่า “ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส านึกในความเป็นพลเมืองไทย” โดยแยกประเด็นความเป็นไทยออกมาทั้งหมด ๔ 
ด้านด้วยกัน ได้แก่ ๑) ชาติ ๒) ศาสนา ๓) สถาบันกษัตริย์ และ ๔) วัฒนธรรมไทย ผ่านการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนตามแผนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมพร้อมปลูกฝังจิตส านึกรักความเป็นไทยอย่าง
เหมาะสม โดยวัดจากกิจกรรมที่เก่ียวข้องทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม จัดแบ่งหมวดหมู่ตามประเด็นทั้ง 4 ด้าน โดยค านวณ
ค่าร้อยละจากนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีผลสรุปดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
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แผนภูมิท่ี ๑ แสดงค่าร้อยละการประเมินผลกิจกรรมในประเด็น ๔ ด้าน ในระดับดีขึ้นไป ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
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 แผนภูมิท่ี ๒ แสดงค่าร้อยละการประเมินผลรวมกิจกรรมท้ัง ๔  ด้าน ในระดับดีขึ้นไป โดยแยกแต่

ละระดับชั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
ผ่านเกณฑ์ระดับดี

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 โร งเรียนมีกา รส่ งเสริมและสนับสนุน ให้ ผู้ เรียนทุกคน ด้วย กิจ กรรมที่ หลา กหลา ยโดยไม่ เลื อก เพศ               

ภูมิหลังทางวัฒนธรรมสถานภาพทางสังคม เพ่ือให้ผู้ เรียนมีการยอมรับที่ จะอยู่ร่วมกันบนความแตก ต่างและ

หลากหลาย เช่น กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายคณะกรรมการนักเรียน  กิจกรรมส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการนักเรียนและผู้แทนนักเรียน   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

กิจกรรมค่ายวิชาการและทัศนศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  เป็นต้น  

โดยที่ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว และโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลาย รู้จักสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ยอมรับ

ฟังความคิดเห็ นของผู้ อ่ืนและรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย  ซ่ึงถือเป็ นแนวทางในการด าเนิ น

ชีวิตประจ าวันเพ่ือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในทุกระดับชั้น 
มีการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กีฬาภายใน และการแข่งขันกีฬาภายนอก ทั้งยังได้จัดชุมนุมกีฬาส าหรับนักเรียนที่
มีความสามารถด้านกีฬาต่างๆ ชุมนุมมวยไทย ชุมนุมแอโรบิกเพ่ือแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมฯ นักเรียนทุกคนรับได้
การตรวจสุขภาพประจ าปี ประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง ค่าดัชนีมวยกาย นักเรียนทุกคนต้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย



 

 

๕๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

81.95%

78.40% 77.21% 72.34%
82.69% 88.46%

ก่อนและหลังการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันส าคัญต่างๆ 
 ในด้านจิตสังคม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ – เนตรนารี ชุมนุมจิตอาสาและพัฒนา โดยนักเรียนจะไปพัฒนาชุมชนใกล้เคียง เช่น วัด สถานที่ราชการ 
และชุมชน รวมทั้งที่สาธารณะต่างๆ  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมเป็น
โรงเรียนคุณธรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนในสามด้านหลัก ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และจิตอาสา  

 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาพทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๘ ของโรงเรียน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ :  ดีมาก 

๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้มีการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการ

ด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการก ากับ  ติดตามจากครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา น าไปสู่การปรับทิศทางการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับปัญหา ความ

ต้องการและบริบทของโรงเรียน อีกทั้งมีวางระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการ

ด าเนินการที่มีความชัดเจนและเหมาะสม  

ทางโรงเรียนได้เข้ารับการประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนด พบว่ามีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

- ผลส าเร็จของโครงการในภาพรวม ร้อยละ ๘๘.๒๘ 

- ผลการประเมินเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ๓.๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๖ 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาภายใต้ข้อจ ากัด ทั้งนี้เนื่องจากอัตราก าลังเม่ือเทียบ

สัดส่วนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีบุคลากรยังไม่เพียงพอประกอบกับโครงสร้างบริหารไม่มีรองผู้อ านวยการ  

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษารวมถึงสมาคมครูและผู้ปกครอง  ชุมชน และวัด  ให้ความร่วมมือกับ

สถานศึกษาโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ดังนี้ 

 ๑. โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยน าระบบบริหารจัดการข้อมูล  

สารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ ส ามะโนประชากรนักเรียน ฯลฯ 

 ๒. โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบายของต้น

สังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและใช้ระบบ  PDCA ในการวางแผน  

ก ากับติดตาม  ตรวจสอบพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่วางไว้ และรายงาน

ผลการพัฒนา   

 ๓.  โรงเรียนใช้ระบบ DMC  ในการจัดเก็บส ามะโนประชากรของนักเรียน 



 

 

๕๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๔. โรงเรียนใช้ระบบ  EGP  ในการจัดซ้ือ  จัดจ้างและระบบติดตามการบริหารงบประมาณ 

 ๕. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือใช้ในการคัดกรองผู้เรียนเพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี

ปัญหา และส่งเสริมกลุ่มปกติให้ได้รับการพัฒนา มีการประสานงานกับผู้ปกครอง นักเรียนอย่างใกล้ชิด 

 ๖. โรงเรียนใช้ระบบนิเทศภายในเพ่ือดูแลแนะน า ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้างชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning  Community : PLC) มาพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

 ๗. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก วัด ชุมชนและผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาการคุณภาพ

ศึกษาและสิ่งแวดล้อม 

ผลการด าเนินงาน 

 ๑. โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) เม่ือวันที่ ๔-๖  พฤศจิกายน  

๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพรอบ ๔ ดังนี้ ด้านคุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี ด้านกระบวนการบริหาร

และการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีมาก และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ระดับ

คุณภาพ ดี  

 ๒. โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบายของต้น

สังกัด  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความประพฤติตนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างชัดเจนและน้อมน าเอาพระบรมราโชวาท

และพระบรมราโชบายมาปฏิบัติและใช้กระบวนการลูกเสือมาฝึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้ เรียน  รวมทั้ง

ส่งเสริมทักษะชีวิต มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ รู้จักตนเอง พัฒนาทักษะด้านอาชีพกับบริษัทซีพี ออลล์ จ า กัด  ผ่านทาง

หลักสูตรทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ฝึกปฏิบัติจริงและมีรายได้

ระหว่างเรียน 

 ๓. โรงเรียนใช้ระบบนิเทศภายในเพ่ือ ดูแล แนะน า ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหารให้อิสระ

ในการท างานของครู  มีการมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถของครู ครูจึงท างานได้อย่างเต็ม

ความสามารถ ครูทุกคนมีขวัญก าลังใจที่ ดีในการท างาน  ให้ ความร่วมมือช่วยเหลื อและแบ่งงานกันท าตา ม

ความสามารถ  ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ท าให้งานทุกอย่างส าเร็จอย่างราบรื่นในการบริหารจัดการชั้นเรียน  ครู

เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ใช้เหตุผลในแต่ละช่วงการสอน ให้รางวัลด้วยวิธีการชมเชยเพ่ือเสริมแรงให้ผู้ เรียน  

จ าแนกผู้ เรียนและส่งเสริมให้เต็มศักยภาพผ่านกิจกรรมเสริมในหลักสูตร มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยครู

ประจ าชั้นและครูรายวิชา มีการคัดกรองผู้เรี ยนแบ่งกลุ่มผู้ เรียน ปรับปรุงการสอนและปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน ครูท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียนทั้งด้านการแต่งกาย การพูดกิริยามารยาท ส่งผล

ให้ผู้เรียนแต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา มีค าพูดและกิริยามารยาทท่ีสุภาพ เรียบร้อยเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป 



 

 

๕๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน สถานศึกษาจึงส่งเสริมให้

ครูในแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge  Management : KM) ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (Professional  Learning  Community : PLC) เพ่ือดึงศักยภาพของครูมาใช้แก้ปัญหาผู้เรียน ในรูปแบบ สื่อ 

นวัตกรรมหรือวิธีการต่างๆ   

 ๔. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ซ่ึงครูทุกคนได้เยี่ยมบ้าน

ผู้เรียนพร้อมทั้งรับฟังปัญหา  หาข้อมูลเพ่ือให้รู้สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทั้งด้านการเรียน

พฤติกรรมและคุณภาพอย่างเสมอภาค ตลอดจนร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนทุกคน  

 ๕. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก วัด ชุมชนและผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาการคุณภาพ

ศึกษาและสิ่งแวดล้อม เช่น หน่วยงานภายนอก วัด ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเป็นสวนสุขภาพส าหรับ

ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษาด้านพืชสมุนไพรและเป็นลานปฏิบัติธรรม เข้าค่ายธรรมะผ่านกิจกรรม 

Share  Land ซ่ึงสะท้อนความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดี  

๓) ด าเนินงานพัฒนาวิ ชาการท่ี เน้น คุณภาพ ผู้เรี ยนรอบด้านตามหลัก สูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ประกอบด้วยโครงสร้าง

และองค์ประกอบของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . ๒๕๕๑ ซ่ึงสอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดเน้นของสถานศึกษา ก าหนดเวลาเรียนเหมาะสมตาม

จุดเน้นของระดับชั้นเรียนและครูน าไปจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ล าดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้ 

บูรณาการความต้องการท้องถิ่นในรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมอย่างเหมาะสม มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ

ของนักเรียน และมีการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุ ก

กลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนโดยมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทุก

ระดับชั้นที่ มีการบูรณาการกับหลักสูตรบูรณาการพระบรมราโชบาย กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ -

เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมการจัดการเรียน

การสอนทวิภาคีที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ในการเรียนและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงาน 

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันภายนอก มีการส่ง

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกกลุ่มสาระฯ กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานกิจกรรมน้อย

ในนิทรรศเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนน าความรู้จาการเรียนมาบูรณาการในการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรม STEM 

EDUCATION ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน  



 

 

๕๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการด าเนินงาน 

 ๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     ๑.๑ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ร้อยละ ๕๒.๐๘ 

     ๑.๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๙๓.๐๖ 

          ๑.๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละ ๙๒.๑๕ 

          ๑.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ร้อยละ ๙๗.๒๙ 

          ๑.๒.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ  สาธารณประโยชน์ ร้อยละ ๘๔.๘๔ 

          ๑.๒.๔ กิจกรรมแนะแนว ร้อยละ ๙๗.๙๗ 

 ๑.๓ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี ร้อยละ ๗๙.๕๕ 

 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม 

 ๑.โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

      ๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันภายนอก ร้อยละ ๗๐.๕๙ 

      ๑.๒ กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานและกิจกรรมน้อยในนิทรรศ ร้อยละ ๙๕.๕๑ 

      ๑.๓ กิจกรรม STEM EDUCATION ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ จัดท าแผนอัตราก าลังด้านบุคลากรทั้งครู

ประจ าการ ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว นอกจากนี้ยังจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติการที่ มุ่งพัฒนา

ครูให้มีองค์ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

๒๑ และมีการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดท าสื่อการเรียนรู้  มีการนิเทศติดตาม มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับอบรม

ภายนอกและจัดอบรมภายในสถานศึกษาอย่างสม่ า เสมอ  ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ สร้างขวัญ

ก าลังใจ และเสริมแรงทางบวก โดยการแสดงความชื่นชมยินดี  การมอบเกียรติบัตร   

 จัดกิจกรรมการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และน ามา

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid -๑๙ ตามนโยบายของ



 

 

๕๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมพัฒนาวิชาชีพ ตาม

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ตามนโยบายรัฐบาลและที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดซ่ึงเป็นการ

สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้  

 ผลการด าเนินงาน 
 ร้อยละ ๕๑.๘๓ ของจ านวนข้าราชการครูครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เข้ารับการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) เพ่ือ พัฒนาตนเองและวิชาชีพครู และน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและมุ่งเน้นยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  

 ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
น าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนทางไกล และเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การใช้โปรแกรม  Zoom และ 
Google site ที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 

  ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน  มีการวางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือให้มีความร่มรื่น สวยงาม
และเหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เช่น การจัดห้องเรียน การจัดแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
นอกจากนั้น โรงเรียนยังให้ความส าคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม มีการส่งเสริมทักษะทางสังคมและการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนในทุกระดับชั้นผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้และดูแลซ่ึงกันและกัน เช่น 
กิจกรรมกีฬาภายใน, กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน 

 ๖) จัดร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบร ิหารจัดการและการ เร ียนร ู้  

 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้โดยมุ่งเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ  เป็นการสร้างแหล่งข้อมูลที่ส่งเสริมกระบวนการสารสนเทศ โดยสามารถเข้าถึงข้อ มูลที่ใช้
ประกอบการสนับสนุนการบริหารการจัดการขององค์กรทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใช้ในการสนับสนุนงบประมาณที่
เก่ียวข้อง รวมทั้งช่วยในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับ นักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นรูปธรรมที่สามารถน าไปใช้
ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

  



 

 

๕๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

การจัดร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบร ิหารจัดการและการจัดการ เร ียนร ู้ 

 
   

  

 

 

 

 

 



 

 

๕๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

การจัดร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบร ิหารจัดการและการจัดการ เร ียนร ู้  

ช่ือกิจกรรม 

ประเภท ผู้ร ับบร ิการ  

บร ิหาร  
การจัดการองคก์ร 

การจัดการ
เร ียนร ู้ 

นักเร ียน คร ู ผู้บร ิหาร  ผู้ปกครอง ชุมชุน 

1. เว็บไซต์โรงเรียน        

2. แฟนเพจโรงเรียน        

3. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

 -    - - 

4. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 

 -      

5. ระบบบริหาร 
งานพัสดุและสินทรัพย์ 

 - -   - - 

6. ระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ 

 - -   - - 

7. ระบบงานทะเบียนและวัดผล  -    - - 
8. ระบบดูแลนักเรียน       - 
9. ระบบสารสนเทศ 
เพื่อบริหารการศึกษา 

 -    - - 

10. การเช่าบริการคอมพวิเตอร ์     - - - 
11. การเช่าบริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

    - - - 

12. ห้องสมุดดิจิตอล     - - - 
 

หมายเหต ุการบริหารการจัดการองค์กร คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๗ และการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๕ 

สร ุป การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ :  ดี 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยน าวิธีการ

สอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน

การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้ เรียนและผู้เรียนกับ

ครู เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์

ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ครูทุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองผู้เรียน

แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน จัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบและน าสารสนเทศมาใช้ในการ

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

 ผลการด าเนินงาน 

- ผลการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ ๗๐.๖๔ 

- ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ร้อยละ ๖๘.๙๕ 

๒) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด าเนิน การให้ ครูมีการก าหนกดป้ าหมายคุณภาพผู้ เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการออกแบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในการ

พัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและ

ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้โดยการคิดปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสาสมรถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี จัดกิจกรรมให้

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็ นท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้

จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษาะต่างๆ   

 

 

 

 



 

 

๖๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

แบบสรุปการประเมินส่ือของนักเรียนส่ือของนักเรียน 

 
ระดับช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ร้อยละ 75 73 73 77 75 70 

 

 ๓) มีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   

กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู 

ครูรักเด็กและรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญในชั้นเรียนครูและผู้เรียนให้ความเคารพพร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การก าหนดข้อตกลงภายในชั้นเรียน 

 จากการเก็บข้อมูลของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถสรุปผลการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกได้เป็น ๒ ด้านดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑. ด้านการปฏิบัติตนของครูผู้สอน 
 ตารางท่ี ๑ ตารางสรุปผลการปฏิบัติตนของครูผู้สอนในการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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   1. ครูมีการบริหา รจัดการชั้ น
เรียน โดย ใช้ กร ะบวนกา รกลุ่ ม
สั ม พั น ธ์ ที่ เป็ น ก า ร ส่ ง เส ริ ม
พฤติกรรมในทางที่ดีให้กับนักเรียน 

4.00 3.67 3.60 4.75 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.97 

   2. ครูมีการบริหา รจัดการชั้ น
เรียน โดย ใช้ กร ะบวนกา รกลุ่ ม
สัมพันธ์ที่เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนทั้งในด้าน 
สติปัญญา สังคม อารมณ์ 

4.10 3.50 3.80 4.75 3.67 4.00 4.00 3.00 3.00 3.92 

   3. ครูมีการบริหา รจัดการชั้ น
เรียน โดย ใช้ กร ะบวนกา รกลุ่ ม
สัมพันธ์ท่ีช่วยให้นักเรียนตระหนัก
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

4.20 3.50 3.80 5.00 4.00 3.00 3.83 4.00 3.00 3.97 

   4. ครูมีกา รบริห ารจัดการชั้ น
เรียน โดย ใช้ กร ะบวนกา รกลุ่ ม
สัมพันธ์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
คิด ได้พูด ได้ปฏิบัติและได้สะท้อน
ความคิด 

4.10 3.00 3.40 4.25 4.00 3.00 4.17 3.00 3.00 3.76 

   5. ครูมีบทบาทส าคัญ ในกา ร
อ า น วยความสะดวกและสร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ 

4.00 3.67 3.20 4.50 3.33 3.00 4.50 3.00 4.00 3.86 

รวมเฉลี่ย 4.08 3.46 3.56 4.65 3.80 3.60 4.10 3.40 3.20 3.90 



 

 

๖๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 จากตารางที่ ๑ พบว่า ระดับคุณภาพในการปฏิบัติตนของครูผู้สอนในการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกในระดับ
โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ อยู่ในระดับมาก  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ท่ีเป็นการส่งเสริม
พฤติกรรมในทางที่ดีให้กับนักเรียนและครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ที่ช่วยให้นักเรียน
ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๗ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ท่ีเป็นการจั ดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนทั้งในด้าน สติปัญญา สังคม 
อารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ด้านท่ี ๒ พฤติกรรมของนักเรียนท่ีครูผู้สอนพบ 

 ตารางท่ี ๒ ตารางสรุปผลการพบพฤติกรรมของนักเรียนท่ีครู ผู้สอนพบจากการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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1. นักเรียนมีน้ าใจ  ช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน 

3.60 3.67 3.20 3.50 3.67 3.00 4.00 2.00 4.00 3.57 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ 3.30 3.33 3.20 3.50 3.00 3.00 3.00 1.00 4.00 3.19 

3. นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 3.70 3.17 2.80 4.00 4.00 4.00 3.67 3.00 4.00 3.54 
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้น 3.40 3.33 3.40 3.50 3.00 3.00 2.86 2.00 4.00 3.24 

5. นักเรียนรู้จักช่วยแบ่งเบาภาระของ
ครู เช่น การส่งงาน การไม่มาสาย เป็น
ต้น 

3.40 3.5 3.20 3.50 3.33 3.00 3.00 3.00 4.00 3.32 

6. นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี 

3.20 3.67 3.00 3.50 3.33 4.00 3.33 2.00 
4.00 

3.32 

7. นักเรียนความสามัคคีในหมู่คณะ 3.60 3.67 3.20 3.75 3.67 4.00 4.17 3.00 4.00 3.68 

8. นักเรียนมีความผูกพันซ่ึงกันและกัน 3.70 4.00 3.80 4.25 3.67 4.00 4.17 2.00 4.00 3.86 
9. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนดีขึ้น 3.60 3.67 3.40 3.75 3.33 3.00 3.67 3.00 4.00 3.57 

10. นักเรียนรักการค้นคว้า (เกิดการ
เรียนรู้) 

2.80 3.50 2.80 3.50 3.00 3.00 2.83 1.00 
4.00 

3.00 

11. นักเรียนมีความเห็นแก่ตัวลดลง 3.30 3.50 3.20 4.00 3.33 4.00 3.33 2.00 4.00 3.41 

12. นักเรียนมีการยอมรับศักยภาพ / 
ความสามารถของ 
     เพ่ือนแต่ละคน 

3.80 3.83 3.40 4.00 3.67 3.00 4.00 3.00 4.00 3.76 

13 นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
จัดการชั้นเรียน 

370 3.50 3.40 4.25 3.67 3.00 3.67 4.00 
4.00 

3.68 

14. นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง 3.50 3.50 3.20 4.00 3.33 3.00 3.17 3.00 4.00 3.43 



 

 

๖๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

15. นักเรียนที่เรียนอ่อนมีก าลังใจใน
การเรียนเพ่ิมขึ้น 

3.40 3.50 3.20 4.00 3.00 4.00 3.33 4.00 
4.00 

3.46 

รวมเฉลี่ย 3.46 3.55 3.23 3.80 3.40 3.40 3.47 2.53 4.00 3.47 
 
 จากตารางที่ ๒ พบว่า ระดับคุณภาพในการพบพฤติกรรมของนักเรียนที่ครูผู้สอนพบจากการจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกในระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๗ อยู่ในระดับปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความผูกพันซ่ึงกันและกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๖ อยู่ในระดับมาก 
นักเรียนมีการยอมรับศักยภาพ / ความสามารถของเพ่ือนแต่ละคน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๖ อยู่ในระดับมาก และ
นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๘ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
 ๓. ด้านการปฏิบัติตนของครูผู้สอนจากการประเมินของผู้เรียน 

 ตารางท่ี ๓ ตารางสรุปผลการปฏิบัติตนของครูผู้สอนในการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกจากการประเมินของ
ผู้เรียน 
 

รายการ ระดับโรงเรียน 

   1. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ท่ีเป็นการส่งเสริม
พฤติกรรมในทางที่ดีให้กับนักเรียน 

3.93 

   2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ท่ีเป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักเรียนทั้งในด้าน สติปัญญา สังคม อารมณ์ 

3.79 

   3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ท่ีช่วยให้นักเรียน
ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

3.83 

   4. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ท่ีเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้คิด ได้พูด ได้ปฏิบัติและได้สะท้อนความคิด 

3.50 

   5. ครูมีบทบาทส าคัญในการอ านวยความสะดวกและสร้างสภาพแวดล้อมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

3.64 

รวมเฉลี่ย 3.73 
 
 จากตารางที่ ๓ พบว่า ระดับคุณภาพในการปฏิบัติตนของครูผู้สอนในการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกในระดับ
โรงเรียนจากการประเมินของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ อยู่ในระดับมาก  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ท่ีเป็นการ
ส่งเสริมพฤติกรรมในทางที่ดีให้กับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ที่ช่วยให้นักเรียนตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๘๓ อยู่ในระดับมาก และครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ที่เป็นการจัดการ



 

 

๖๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

เรียนการสอนที่ มุ่งพัฒนานักเรียนทั้งในด้าน  สติปัญญา สังคม อารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๙ อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
หมายเหตุ : การแปรผลข้อมูลที่ใช้ในการน าเสนอครั้งนี้แปรความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ (Best, 1997) ดังนี้ 
  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายถึง  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ๓.๕๐ – ๔.๔๙  หมายถึง  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
  ๒.๕๐ – ๓.๔๙  หมายถึง  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๑.๕๐ – ๒.๔๙  หมายถึง  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับน้อย 
  ๑.๐๐ – ๑.๔๙  หมายถึง  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับน้อยมาก 
 การด าเนินการของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้นได้มี
การปฏิบัติคือ ทางผู้บริหารจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพ่ือเสริมความรู้ให้ครูได้มีศักยภาพในการจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกมากขึ้น ด้านครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้ น
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ อีกทั้งยังมีการผลิตสื่อการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้อีกด้วย ทางด้านงานวิชาการได้
จัดการนิเทศการสอนให้กับครู เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาให้การจัดการชั้นเรียนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
 ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมีคู่มือวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
สถานศึกษาที่ได้จัดท าขึ้นเป็นข้อก าหนดในการด าเนินงาน ทั้งนี้ งานวัดและประเมินผลได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะด้านการวัดและประเมินผลให้กับครูผู้สอน เช่น การอบรมวัดผลประเมินผล การนิเทศภายใน การอบรมการ
จัดท าหลักสูตร นอกจากนั้น ยังได้น าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาคุณภาพและก าหนดเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียน ๐, ร, มส.  
 ผลการด าเนินงาน 

 ๑. ครูมีการประเมินผู้ เรียนจากสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

วิธีการที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน ฯลฯ ที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับ

เป้าหมาย  

 ๒. ครูมีการบันทึกหลังสอนที่แสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามแผนก ารจัดการ

เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนสะท้อนถึงปัญหา และแนวทางการพัฒนาที่สามารถน าไปสู่การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนต่อไป   

 ๓. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผลการ

เรียนในระดับชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงดูแลรับผิดชอบโดยงานทะเบียนวัดผล  ภายใต้กลุ่ม

บริหารวิชาการ  

 ๔. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล เช่น การมีส่วนร่วมในการ  ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน

และการประเมินผลงานของตนเอง เป็นต้น  



 

 

๖๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  ๕) มีการแลกเปล่ียนข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้สอนตรงตามวุฒิการศึกษา ความถนัดและความสามารถให้ปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน จัดกระบวนการพัฒนาบุคลากรครูทุกคนเพ่ือให้

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสามารถจัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ผ่านโครงการพัฒนาครูดีภายใต้พระบารมีปกเกล้า ส่งครูเข้าอบรมโครงการ/กิจกรรมตามความต้องการ  ความจ าเป็น 

น าการจัดการเรียนการสอนตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยเปิดสอนวิชา IS เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้า ครูส่วนใหญ่

เตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการสอนที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยก่อนเปิดภาคเรียน มีการจัดประชุมครู 

วางแผนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวด าเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง  มีการนิเทศการ

จัดการเรียนรู้จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง วิธีการนิเทศการสอนใช้การนิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการณ์

สอน เครื่องมือที่ใช้คอแบบสังเกตการณ์สอน มีการสรุปผลการประเมินการนิเทศการสอนเพ่ือไปพัฒนาครูให้ตรงกับ

ความต้องการและความจ าเป็นและปรากฏผลการนิเทศมีร่องรอยหลักฐานเป็นรูปธรรม พบว่าครูทุกคนมีความม่ันใจ 

ต้ังใจ ความมุ่งม่ันในการท างาน ช่วยเหลือกันร่วมกลุ่มกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC) ของแต่ละกลุ่มสาระเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปรับปรุงการสอนและปรับสิ่งแวดล้อมให้

เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน นอกจากนี้มีการประเมินการปฏิบัติตนของครูผู้สอนในการจัดชั้นเรียนเชิง

บวกโดยผู้เรียน ซ่ึงครูท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนทั้งด้านการแต่งกาย การพูดและกิริยามารยาท ส่งผลให้ผู้เรียน

แต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษาและแต่งกายเรียบร้อย  มีค าพูดและกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยเป็นที่

ประจักษ์โดยทั่วไป 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ส่วนท่ี ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐาน 
ท่ี 

ชื่อมาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

๑. คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี ดี 

สรุปผลใน
ภาพรวม 

 ดี ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ส่วนท่ี ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 

 
จากผลการด าเนินงานของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้  

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

                                     ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๑) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ

เปิ ดโอกาส ให้ นัก เรียนมีส่ วนร่วมในกา ร

ด าเนินกิจกรรม 

๒) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

๓) นักเรียนมีควา มรู้  ทั กษะและเจตคติที่ ดี 

พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือ

มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๔) นักเรียนมีความสนใจด้านการพัฒนาวิชาชีพ

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี 

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) มีการใช้เครื่องมือช่วยในการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณธร รมและคุณลั กษณะอัน พึง

ประสงค์ 

๒) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและลักษณะ

อันพึงประสงค์ที่หลากหลายสอด รับกับ

ความต้องการในการพัฒนาคุณธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๑) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ น

พ้ืนฐาน (O – NET)  

๒) ควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือให้สามารถ

พัฒนา และส่ ง เสริ ม คุณลั กษณ ะอัน พึ ง

ปร ะสงค์ เป้ าหมาย ให้ หลา กหลายและ

สอดคล้องกับจุดประสงค์ ความสนใจและ

วัยของนักเรียน 

๓) ควรมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านและการคิด

ค า น วณ ส า หรับนั ก เรียนกลุ่ มอ่อน เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๔) ควรพัฒนาทักษะความสามารถในการสร้าง

นวั ตกร รมโดยก ารจั ดท า โคร งการ เพ่ือ

สนับสนุนให้นักเรียนมีพ้ืนที่ในการน าเสนอ

กระบวนการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

 
 



 

 

๗๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑) โรงเรียนมีการจัดการและบริหารอย่างเป็น

ระบบโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

๒) มีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง

กา ย ภา พให้ ร่ มรื่ น ส วย งา ม  โดด เด่ น

เห ม า ะ ส ม กั บ เป็ น เอ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง

สถานศึกษา  

๓) มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการ

พัฒนาวิชาชีพตามนโยบายของหน่วยงาน

ต้นสังกัดอย่างเข้มข้น 

 
 
 

๑) ควรสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่สามารถ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน

ให้ สู ง ขึ้ น  เช่ น  ส ถา บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า , 

หน่วยงานอ่ืนๆที่สามารถให้การสนับสนุน

ทั้ง ด้า นควา มรู้แ ละงบประมาณ ในกา ร

สนับสนุนการเรียนการสอน 

๒) ควรจั ดหาโสตทั ศนู อุปกร ณ์ พร้ อมทั้ ง

ออกแบบสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

มากยิ่งขึ้น 

๓) ควรพัฒนาระบบการก ากับ ติดตามการ

ด าเนินงานโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

เป็ น เค รื่ อ ง มื อ ใน ก า ร จั ด ก า ร ให้ มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) ครูให้ความส าคัญกับระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ซ่ึงส่งผลให้ครูทราบปัญหาสามารถ

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและมีการส่งต่อ

ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  

๒) ครูมีวิธีประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและให้

ความช่วยเหลือพัฒนาผู้ เรียนได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ 

๓) ครูสนับสนุนให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย มีการบูรณาการองค์ความรู้

จากแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔)  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

และมีความสัมพันธ์ที่ดี มีการดูแลนักเรียน

อย่างใกล้ชิด  

๑) ครูควรจัดท าสื่อ นวัตกรรม ที่หลากหลาย มี

ความทันสมัยตอบสนองความต้องการของ

ผู้ เรียน ในการ พัฒนา เนื้ อหาสาระแต่ละ

รายวิชา  

๒) ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนห้อง

ให้ มีบรร ยากา ศและสภา พแวดล้ อมที่

ส่ ง เส ริ ม ก า ร เรี ยน รู้ ข อ งผู้ เรี ยน ให้ มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓) ควรเพ่ิมสื่ อ น วัตกรรมเทคโน โลยี ในการ

จัดการเรียนการสอนให้แต่ละห้ องเรียน  

และจัดอบรมให้ครูจัดท าสื่อ นวัตกรรมที่

หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 

 



 

 

๗๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 

๑) พัฒนาและยกระดับสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๒) พัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรม

ทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

๓) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษา 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทางเทคโนโลยีให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

๒) การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนที่ท าให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึง รับรู้และ

เรียกใช้ข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและมีความเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

ค าส่ังโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
ท่ี ๐๕๒/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------------------------- 

           ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
การนี้  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเป็นผลดีต่อราชการ โดยอาศัย
อ านาจตามความมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ว่า
ด้วยการปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ                                                                                                                                                             
  ๑. นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก            ประธานกรรมการ   
  ๒. นางจรัสพร บางกุล             กรรมการ 
  ๓. นางสาวอมรวรรณ แก้วผ่อง   กรรมการ  
  ๔. นายสุภาพ พงษ์สุวรรณ   กรรมการ 
  ๕. นางสาววัชราภรณ์ วังมนตรี          กรรมการและเลขานุการ       

หน้าท่ี ก ากับ ติดตามและให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานแต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้วยความ
       เรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 ๑. นางสาววัชราภรณ์ วังมนตรี      ก ากับดูแลมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๒. นางสาวมัญชุสร รัตนะ    ก ากับดูแลมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
        และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๓. นางสาวทิวาพร อมรสุรกานต์   ก ากับดูแลมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
        เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  
 หน้าท่ี ก ากับ ดูแล และแนะแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้
          ด าเนินงานด้วยความเรียบร้อย 



 

 

๗๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 ๑. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล    ประธานกรรมการ   
 ๒. นางสาวจอมสุรางค์ อภิสิงหธวัช    กรรมการ 
 ๓. นายนารท  สายทองต่ิง    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
 ๑. นายธนพงศ์  ต่วนชะเอม    กรรมการ 
 ๒. นางสาวแก้วตา จวงอินทร์    กรรมการ 
 ๓. นางสาวลดาวัลย์       คลี่แก้ว     กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๑. นางปาริฉัตร  ปานวิเศษ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวขวัญชนก  ศิลารัตน์     กรรมการ 
 ๓. นางสาววรรณวรุณ      อินปักดี     กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑. นางสาววัชราภรณ์ วังมนตรี     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววิลาสินี ปิยะธนพงศ์    กรรมการ 
 ๓. นางสาวบุณณดา ทองธรรมชาติ    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑. นางสาวทิวาพร อมรสุรกานต์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจังคนิภา  สีค า     กรรมการ 
 ๓. นางสาววรางคณา จันทร์ลา    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑. นางสาวกนกวรรณ สายหงษ์ทอง    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจารุพร เจริญสุข     กรรมการ 
 ๓. นางสาวธารารัตน์ จุไธสง     กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๑. นายชินโชติ   ธรรมสอน    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเปรมศักด์ิ  ปัญญาสาร    กรรมการ 
 ๓. นายกฤษณพงศ์ ประชา     กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๑. นายพชร  อรุณส่งสุข    ประธานกรรมการ 



 

 

๗๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๒. นายสุจินดา  ทัศศะ     กรรมการ 
 ๓. นางสาวจารุพร เจริญสุข     กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๑. นางสาวจารุนาถ  ศรีใจ     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวบุณณดา ทองธรรมชาติ    กรรมการ 
 ๓. นางดรุณี  เทพจันทร์    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 ๑. นายสุภาพ   พงษ์สุวรรณ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเปรมศักด์ิ  ปัญญาสาร    กรรมการ 
 ๓. นางสาวพวงทอง สุภาพร     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐานที่ ๑ 
  ๓. เสนอรายงานต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 ๑. นางสาวมัญชุสร รัตนะ     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปรางฉาย  คชศิลา     กรรมการ 
 ๓. นางสาวศิราภรณ์ จ าปา     กรรมการและเลขานุการ 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๑. นางสาวอมรวรรณ แก้วผ่อง     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจรัสพร  บางกุล     กรรมการ 
 ๓. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ    กรรมการ 
 ๔. นางสาววัชราภรณ์ วังมนตรี     กรรมการ 
 ๕. นางสาวปรางฉาย  คชศิลา     กรรมการและเลขานุการ 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๑. นางสาวจอมสุรางค์ อภิสิงหธวัช    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายณรงค์ศักด์ิ ค้ิวอ าไพ     กรรมการ 
 ๓. นางปาริฉัตร  ปานวิเศษ    กรรมการ 
 ๔. นางสาวภควรรณ ปกรณ์พานิช    กรรมการและเลขานุการ  
 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๑. นางจรัสพร  บางกุล     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชินโชติ   ธรรมสอน    กรรมการ 
 ๓. นางสาววิลาสินี ปิยะธนพงศ์    กรรมการและเลขานุการ 



 

 

๗๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๑. นายอวิรุทธ์  วรรณโนมัย    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอภิรักษ์  มาสา     กรรมการ 
 ๓. นายธนพงศ์  ต่วนชะเอม    กรรมการและเลขานุการ 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ๑. นายอังคาร  คู่กระโทก    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววรรณวรุณ อินปักดี     กรรมการ 
 ๓. นางสาวชัญญา บุญประชาชัย    กรรมการ 
 ๔. นายพินิจ  ปีขาล     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐานที่ ๒ 
  ๓. เสนอรายงานต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 ๑. นางสาวปิยมาส ปัญญา     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายณรงค์  กลิ่นอ่อน    กรรมการ 
 ๓. นางสาวขวัญชนก  ศิลารัตน์     กรรมการและเลขานุการ 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 ๑. นายพินิจ  ปีขาล     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกนกวรรณ สายหงษ์ทอง    กรรมการ 
 ๓. นายอังคาร  คู่กระโทก    กรรมการและเลขานุการ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๑. นายอธิป   หัตถกี     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธนพงศ์  ต่วนชะเอม    กรรมการ 
 ๓. นายอภิรักษ์  มาสา     กรรมการและเลขานุการ 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 ๑. นางสาวทิวาพร อมรสุรกานต์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววรางคณา จันทร์ลา    กรรมการ 
 ๓. นางสาวจังคนิภา สีค า     กรรมการและเลขานุการ  
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ๑. นางสาวอมรวรรณ แก้วผ่อง     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจรัสพร  บางกุล     กรรมการ 
 ๓. นายอธิป  หัตถกี     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 



 

 

๗๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐานที่ ๓ 
  ๓. เสนอรายงานต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งต้ังตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส เคร่งครัด วิริยะอุตสาหะ รอบคอบ และซ่ือสัตย์ เพ่ือให้บังเกิดผลดีกับโรงเรียนและราชการ  

   ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป      
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 



 

 

๗๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

โดย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สถานศึกษา

ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์          

(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในและมีมติให้รับรองผลการประเมิน เพ่ือจะได้

รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อไป 

 

 

       

        (นางเบญญาภา คงรอด) 

              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

๑. นางเบญญาภา คงรอด  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตวิทย์ ดวงสร้อยทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๓. นายโสภณ สังข์แป้น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรแก้ว ใจงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕.  นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๖. นายสุภาพ ประศรีทะโก  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๗. นางพูนทรัพย์ ภูขาว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๘. นายประทีป คงวิโรจน์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

๙. นางสาวอมรวรรณ แก้วผ่อง ผู้แทนครู กรรมการ 
๑๐. นาวาเอก อนันต์ ศิริสวัสด์ิ  ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 

๑๑. นายนพดล พลชาติ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
๑๒. นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
กรรมการ 

๑๓. พระราชสุตาภรณ์  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 

๑๔. พระครูธรรมธร รุ่งศักด์ิ ปภาโส ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 
๑๕. นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ท าเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน 

(พ. ศ.  ๒๔๙๗ – ปัจจุบัน) 

 

ล าดับท่ี รายชื่อผู้บริหาร ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 
 

๑. นายฟ้ืน  โรจนเสถียร พ. ศ.  ๒๔๙๗ – ๒๕๐๒ 

๒. นายบุญส่ง  ทองประศรี พ. ศ.  ๒๕๐๒ – ๒๕๐๕ 
๓. นายเสนอ  สุนทรเนตร พ. ศ.  ๒๕๐๕ – ๒๕๐๖ 

๔. นางนังคร  คชะสุต พ. ศ.  ๒๕๐๖ – ๒๕๑๑ 

๕. นายสวัสด์ิ  ผลโภค พ. ศ.  ๒๕๑๑ – ๒๕๑๙ 
๖. นายพีระ  ดาวเรือง พ. ศ.  ๒๕๑๙ – ๒๕๒๕ 

๗. นายสมพงษ์  พูลสวัสด์ิ พ. ศ.  ๒๕๒๕ – ๒๕๓๑ 
๘. นายฉลอง  มีขันทอง พ. ศ.  ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕ 

๙. นายเกษียณ  ปราถน์วิทยา พ. ศ.  ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ 

๑๐. นายสมควร  ณ ตะก่ัวทุ่ง พ. ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๔ 
๑๑. นางสมพิศ  จิตด ารง พ. ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ 

๑๒. นางเบญญาภา  คงรอด    พ. ศ.  ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ 

๑๓. นายไชยา  กัญญาพันธุ์ พ. ศ.  ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
๑๔. นางศิริพันธุ์  พรหมพินิจ พ. ศ.  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 

๑๕. นางสิริกร  สุกิน พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
๑๖. นายประจวบ  อินทรโชติ พ.ศ.  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

๑๗. นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก พ.ศ.  ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ภาพกิจกรรม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 



 

 

๘๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

๘๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

\ 
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