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การจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพื่อรายงาน
คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและสาธารณะ เพ่ือให้รับทราบผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ว่าบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีอะไรเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

 จากการที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยรายงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ได้น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน  
คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจกัน  ด าเนินงานการจัด
การศึกษาจนเกิดผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ขอบคุณคณะท างานที่จัดท ารายงานประจ าปีได้เสร็จ
สมบูรณ์ และหวังว่ารายงานฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

 

 

         

                       (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 

                                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

           หน้า 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน          ๑ 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       ๒๖ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน        ๒๙ 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารศึกษา    ๓๘ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ๓๔  

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ     ๔๓ 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก          ๔๙ 
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รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑  

ข้อมูลพื้นฐาน 
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รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่อยู่  ๑๒๕๓ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒   โทรศัพท์  ๐๒-๓๙๓๑๖๕๐   
โทรสาร ๐๒-๓๙๓๗๗๙๔   Website โรงเรียน   www.wt.ac.th เนื้อท่ี ๑๑ ไร่ ๖๒ ตารางวา   เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ แขวงบางจาก เขตพระโขนง และแขวง
บางนา เขตบางนา (เฉพาะทะเบียนบ้านที่อยู่ซอยวชิรธรรมสาธิต เลขคู่)   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดวชิรธรรม
สาธิตวรวิหาร  เนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ ซึ่งทางวัดมอบให้กรมสามัญศึกษาใช้สร้างโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๐ ให้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๐ เป็นต้นมา 
เริ่มต้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา ๒๕๑๙ ท่านเจ้าคุณพระ
โสภณวชิรธรรม  อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารมีกุศลจิตแน่วแน่ที่จะช่วยอบรมเยาวชนให้ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี  จึงบอกบุญมายังสาธุชนให้ช่วยกันซื้อที่ดินมอบให้วัดประมาณ ๘ ไร่ ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ราคา
ที่ดินในขณะนั้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้วมอบให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้สร้างโรงเรียนกรม
สามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๑๐ จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็น
อาคารถาวร คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จ านวน ๘ ห้องเรียน โดย พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติ
ขจร ได้มาเป็นประธาน ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐ ในปี
การศึกษา ๒๕๑๐ ระหว่างการก่อสร้าง อาคารเรียน ท่านเจ้าคุณโสภณวชิรธรรมได้เอ้ือเฟ้ืออนุญาตให้ใช้เรือน
รับแขกวัด เป็นอาคารเรียนชั่วคราว จัดโต๊ะ  ม้านั่ง กระดานด า เพียงพอก่อสร้างอาคาร หลังแรกเสร็จเรียบร้อย
แล้วได้ย้ายนักเรียนมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นต้นมา   ทางวัดได้
เอ้ือเฟ้ือให้วัสดุ มาก่อสร้างรั้วชั่วคราว โดยรอบบริเวณท่ีดินของโรงเรียน กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งท่านเจ้าคุณ
โสภณวชิรธรรมเป็นผู้อุปการะโรงเรียน   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้เชิญประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ
การศึกษามาเป็นคณะกรรมการการพัฒนาการศึกษาพัฒนาของโรงเรียนคณะหนึ่ง เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียนด้วยดีตลอดมา   
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รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

 
ชื่อภาษาไทย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต อักษรย่อ  ว.ธ. 
ชื่อภาษาอังกฤษ Wachirathamsatit School พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  พระพุทธมงคลสรากร 
วันสถาปนาโรงเรียน   วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกป ี วันประกาศต้ังโรงเรียน ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน  
เป็นรูปพระเจดีย์จุฬามณีศรีลานนา เปล่งรัศมีจากยอด 
วชิระ กึ่งกลางฐานเจดีย์มีพุทธสภุาษิต “สิกข กาโม ภว  
 โหติ” อยู่ในแถบร้ิวรองรับฐานเจดีย์ ล่างสุด  
มีอักษรย่อว่า “ วธ ” 
 
 

สีประจ าโรงเรียน  
สี “ ชมพ-ูเขียว “ 
สีชมพู หมายถึงความสามัคคี ความอ่อนน้อม  
สีเขียว หมายถึงความเจริญงอกงาม ความก้าว หน้าฉะนั้น 
ลูก วธ.ทุกคนจะเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในการศึกษา มี
ความเจรญิก้าวหน้าด้วยความรู้คู่ความดี มีความสามคัคีใน
หมู่คณะ  

สุภาษิตประจ าโรงเรียน “ สิกขกาโม ภว™โหติ ” 
แปลว่า  ผู้ใคร่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ  

พระภูมิเจ้าที ่    ศาลพระพรหม,   
                ศาลพระภูมิเจา้ที,่  ศาลตา-ยาย  

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคนู) พระพรหมประจ าโรงเรียน  องค์พรหมา 
 

เว็บไซต์โรงเรียน    เร่ิมก่อต้ังเมื่อปี ๒๕๔๒ เอกลักษณข์องโรงเรียน วชิรธรรมก้าวไกลด้วย ICT 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คนดีศรีวชิรธรรม 
 ๑.  ยิ้มง่ายไหว้งาม ๒. มีจิตสาธารณะ 

ปรัชญาโรงเรียน “กิจกรรมสร้างประสบการณ์  
ประสบการณ์ก่อให้เกิดความรู้และความจริง” 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประเภท    โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพ่ิเศษ 
เนื้อที ่ รวมมีเนื้อที่จ านวน  ๑๑ ไร่ ๒๖ ตารางวา Website http://www.wt.ac.th 
E-mail  wachirathamsatit@wt.ac.th โทรสาร  ๐-๒๓๙๓-๗๗๙๔ 
สถานที่ต้ัง     เลขที่ ๑๒๕๓  ถนนสขุุมวิท ๑๐๑/๑  
ซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๗ แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๖๐ 

โทรศัพท์  ๐-๒๗๔๖-๒๘๓๓ - ๖ ,  
๐-๒๓๙๓-๑๖๕๐ , ๐-๒๓๖๑-๖๖๙๒ 

Facebook          https://www.facebook.com/wachirathamsatitofficial/ 
 

แผนผังภายในโรงเรียนและพื้นที่รอบๆ โรงเรียน 

 

http://www.wt.ac.th/
mailto:wachirathamsatit@yahoo.com
https://www.facebook.com/wachirathamsatitofficial/
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รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

คณะผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปานทิพย์  สุขเกษม 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

นายธรรมนูญ   สวนสุข 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
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รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑) จ านวนบุคลากร (ข้อมูลวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๑) 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ จ านวน (คน) รวม 
ชาย หญิง 

ผู้บริหาร ๒ ๓ ๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย ๑ ๑๒ ๑๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖ ๒๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - ๑๗ ๑๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๔ ๑๔ ๑๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๕ ๑๖ ๒๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙ ๗ ๑๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ๕ ๒ ๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ๔ ๔ ๘ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒ ๔ ๖ 

รวม ๓๖ ๙๕ ๑๓๑ 
พนักงานราชการ ๒ ๖ ๘ 
ครูอัตราจ้าง - ๑ ๑ 
ลูกจ้างประจ า ๓ ๒ ๕ 
ลูกจ้างชั่วคราว ๖ ๑๕ ๒๑ 

รวม ๑๑ ๒๔ ๓๕ 
รวมท้ังสิ้น ๔๗ ๑๑๙ ๑๖๖ 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 

ข้าราชการครู ๑๓๑

พนักงานราชการ ๘

ครูอัตราจ้าง ๑

ลูกจ้างประจ า ๕

ลูกจ้างชั่วคราว ๒๑
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รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 

ประเภท
บุคลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้บริหาร - ๑ ๑ ๒ ๑ - ๒ ๓ 

ครู - - ๔ ๑๖ ๓๐ ๗๖ ๓๔ ๙๒ 

รวม - ๑ ๕ ๑๘ ๓๑ ๗๖ ๓๖ ๙๕ 

พนักงาน
ราชการ 

- - - - ๒ ๖ ๒ ๖ 

ครูอัตราจ้าง - - - ๑ - - - ๑ 

รวม - - - ๑ ๒ ๖ ๒ ๗ 

รวมทั้งหมด ๑ ๒๔ ๑๑๕ ๑๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๑ ๐ ๐ ๐๓

๒๓

๐ ๑๑

๑๐๗

๘
๐

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษาของบุคลากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี



 
- ๗ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูลวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑) 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 

ระดับชั้น จ านวนห้อง รวม จ านวนนักเรียน รวม 

ICT ปกต ิ ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑๐ ๑๑ ๒๒๔ ๒๕๗ ๔๘๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๐ ๑๑ ๒๔๖ ๒๘๔ ๕๓๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๑๐ ๑๑ ๒๖๑ ๒๖๕ ๕๒๖ 

รวม ม. ต้น ๓ ๓๐ ๓๓ ๗๓๑ ๘๐๖ ๑,๕๓๗ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑๐ ๑๑ ๑๖๑ ๒๑๔ ๓๗๕ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๘ ๙ ๑๕๑ ๑๗๖ ๓๒๗ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ - ๘ ๘ ๑๒๘ ๑๙๔ ๓๒๒ 

รวม ม. ปลาย ๒ ๒๖ ๒๘ ๔๔๐ ๕๘๔ ๑,๐๒๔ 

รวม ๕ ๕๖ ๖๑ ๑๑๗๑ ๑๓๙๐ ๒,๕๖๑ 
 

 

 

 

๒๒๔ ๒๔๖ ๒๖๑
๑๖๑ ๑๕๑

๑๒๘

๒๕๗ ๒๘๔ ๒๖๕
๒๑๔

๑๗๖ ๑๙๔

๔๘๑
๕๓๐ ๕๒๖

๓๗๕
๓๒๗ ๓๒๒

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นและเพศ

ชาย หญิง รวม



 
- ๘ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

 

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๓.๐ ขึ้นไปของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๐
.๓

๑

๒๕
.๙

๔

๖๒
.๙

๗

๖๑
.๙

๖

๗๔
.๗

๗๕
.๓

๕

๖๙
.๕

๔

๓๘
.๕

๒

๘๑
.๔

๘

๒๕
.๙

๕

๖๕
.๐

๙

๕๓
.๓

๔

๗๘
.๙

๗

๗๐
.๓

๔

๖๕
.๗

๗

๓๑
.๒

๑

ภาษา ไท ย คณิ ต ศ าสต ร์ วิ ท ย าศ าสต ร์ สั ง ค ม ศึ ก ษ า สุ ข ศึ ก ษ าฯ ศิ ล ปะ ก า ร ง าน อ าชี พ ฯ ภ าษาอั ง ก ฤ ษ

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒



 
- ๙ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

 

๑.๕ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๐.๔๐ ๓๐.๙๐ ๓๑.๗๐ ๓๗.๑๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๖๐.๔๐ ๓๖.๕๑ ๓๖.๘๒ ๓๙.๓๑ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๕๕.๐๔ ๓๕.๓๓ ๓๐.๒๘ ๓๖.๔๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๒๙.๔๕ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด สพฐ. และทุกวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



 
- ๑๐ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๗๒ ๓๖.๙๑ ๓๔.๕๗ ๓๓.๙๑ ๓๒.๗๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๔.๔๒ ๓๘.๔๕ ๔๓.๒๗ ๔๑.๖๔ ๓๔.๘๐ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ๔๘.๖๑ ๓๕.๔๘ ๓๑.๐๔ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๕.๑๖ ๓๑.๔๑ ๓๐.๗๒ ๓๐.๕๑ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



 
- ๑๑ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

 
รายวิชา/ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๔๗.๘๖  ๕๐.๙๓   ๖๐.๔๐ 
ภาษาอังกฤษ ๓๓.๕๑  ๓๑.๘๓   ๓๐.๙๐ 
คณิตศาสตร ์ ๓๐.๐๕ ๒๗.๕ ๓๑.๗๐ 
วิทยาศาสตร์ ๕๓.๗๔ ๓๒.๓๓   ๓๗.๑๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗.๘๖
๕๐.๙๓

๖๐.๔

๓๓.๕๑ ๓๑.๘๓ ๓๐.๙

๓๐.๐๕
๒๗.๕

๓๑.๗

๕๓.๗๔

๓๒.๓๓
๓๗.๑๗

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์



 
- ๑๒ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภาษาไทย ๕๓.๐๙ ๕๐.๐๒ ๕๐.๗๒ 
สังคมศึกษาฯ ๓๖.๔๓ ๓๔.๖๙ ๓๖.๙๑ 

ภาษาอังกฤษ ๒๗.๖๖ ๒๙.๗๖ ๓๔.๕๗ 
คณิตศาสตร ์ ๒๔.๕๙ ๒๕.๒๖ ๓๓.๙๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๔๕ ๒๙.๔๘ ๓๒.๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓.๐๙
๕๐.๐๒ ๕๐.๗๒

๓๖.๔๓ ๓๔.๖๙ ๓๖.๙๑

๒๗.๖๖ ๒๙.๗๖
๓๔.๕๗

๒๔.๕๙ ๒๕.๒๖

๓๓.๙๑
๓๒.๔๕ ๒๙.๔๘ ๓๒.๗๐

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์



 
- ๑๓ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

     ๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
แยกเป็นรายวิชา 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

วิชาภาษาไทย 

 

ระดับ/ปีการศึกษา 
ภาษาไทย 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๗.๘๖ ๕๐.๙๓ ๖๐.๔๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๐.๖๕ ๕๓.๔๒ ๖๐.๔๐ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๔๖.๘๑ ๔๘.๗๗ ๕๕.๐๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๖.๓๖ ๔๘.๒๙ ๕๔.๔๒ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

๔๗.๘๖

๕๐.๙๓

๖๐.๔

๕๐.๖๕

๕๓.๔๒

๖๐.๔

๔๖.๘๑

๔๘.๗๗

๕๕.๐๔

๔๖.๓๖

๔๘.๒๙

๕๔.๔๒

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๐

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน



 
- ๑๔ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

วิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
 

ระดับ/ปีการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๓.๕๑ ๓๑.๘๓ ๓๐.๙๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๐.๒๗ ๓๗.๕๓ ๓๖.๕๑ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๓๑.๓๙ ๓๐.๑๔ ๓๕.๓๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๓๑.๘ ๓๐.๔๕ ๒๙.๔๕ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษา ๒๕๕๙- ๒๕๖๑ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๓.๕๑

๓๑.๘๓

๓๐.๙

๔๐.๒๗

๓๗.๕๓

๓๖.๕๑

๓๑.๓๙

๓๐.๑๔

๓๕.๓๓

๓๑.๘

๓๐.๔๕

๒๙.๔๕

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน



 
- ๑๕ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

วิชาคณิตศาสตร์ 
 

 
 

ระดับ/ปีการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๐.๐๕ ๒๗.๕๐ ๓๑.๗๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๓๖.๒๓ ๓๓.๔๔ ๓๖.๘๒ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๒๙.๕๓ ๒๖.๕๕ ๓๐.๒๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๒๙.๓๑ ๒๖.๓๐ ๓๐.๐๔ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐.๐๕

๒๗.๕๐

๓๑.๗๐

๓๖.๒๓

๓๓.๔๔

๓๖.๘๒

๒๙.๕๓

๒๖.๕๕

๓๐.๒๘

๒๙.๓๑

๒๖.๓๐

๓๐.๐๔

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน



 
- ๑๖ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 
 

ระดับ/ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๕.๗๔ ๓๒.๓๓ ๓๗.๑๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๓๘.๖๗ ๓๕.๔๘ ๓๙.๓๑ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๓๕.๑๒ ๓๒.๔๗ ๓๖.๔๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๓๔.๙๙ ๓๒.๒๘ ๓๖.๑๐ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในปี ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

๓๕.๗๔

๓๒.๓๓

๓๗.๑๗

๓๘.๖๗

๓๕.๔๘

๓๙.๓๑

๓๕.๑๒

๓๒.๔๗

๓๖.๔๓

๓๔.๙๙

๓๒.๒๘

๓๖.๑๐

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน



 
- ๑๗ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

วิชาภาษาไทย 
 

 

 

ระดับ/ปีการศึกษา 
ภาษาไทย 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๓.๐๙ ๕๐.๐๒ ๕๐.๗๒ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๘.๘๔ ๕๕.๘๒ ๕๔.๔๒ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๕๓.๐๙ ๕๐.๐๗ ๔๘.๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๒.๒๙ ๔๙.๒๕ ๔๗.๓๑ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

 

 

 

 

 

๕๓.๐๙

๕๐.๐๒

๕๐.๗๒

๕๘.๘๔

๕๕.๘๒

๕๔.๔๒

๕๓.๐๙

๕๐.๐๗

๔๘.๖๑

๕๒.๒๙

๔๙.๒๕

๔๗.๓๑

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน



 
- ๑๘ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

วิชาสังคมศึกษา 

 

 

ระดับ/ปีการศึกษา 
สังคมศึกษาฯ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๖.๔๓ ๓๔.๖๙ ๓๖.๙๑ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๓๙.๒๕ ๓๘.๗๑ ๓๘.๔๕ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๓๖.๑๘ ๓๔.๙๖ ๓๕.๔๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๓๕.๘๙ ๓๔.๗ ๓๕.๑๖ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๑ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

 

 

 

 

 

๓๖.๔๓

๓๔.๖๙

๓๖.๙๑

๓๙.๒๕

๓๘.๗๑

๓๘.๔๕

๓๖.๑๘

๓๔.๙๖

๓๕.๔๘

๓๕.๘๙

๓๔.๗

๓๕.๑๖

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน



 
- ๑๙ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

วิชาภาษาอังกฤษ 

 

ระดับ/ปีการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๘.๖๖ ๒๙.๗๖ ๓๔.๕๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๓๘.๐๑ ๓๙.๖๕ ๔๓.๒๗ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๒๘.๓๕ ๒๗.๙๑ ๓๑.๑๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๒๘.๘๖ ๒๘.๓๑ ๓๑.๔๑ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ของนักเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

 

 

 

 

 

 

๒๘.๖๖

๒๙.๗๖

๓๔.๕๗

๓๘.๐๑

๓๙.๖๕

๔๓.๒๗

๒๘.๓๕

๒๗.๙๑

๓๑.๑๕

๒๘.๘๖

๒๘.๓๑

๓๑.๔๑

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน



 
- ๒๐ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

วิชาคณิตศาสตร์ 

 

 

ระดับ/ปีการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๘.๖๖ ๒๕.๒๖ ๓๓.๙๑ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๓๘.๐๑ ๓๓.๖๖ ๔๑.๖๔ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๒๘.๓๕ ๒๔.๖๔ ๓๑.๐๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๒๘.๘๖ ๒๔.๕๓ ๓๐.๗๒ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

 

 

 

 

 

 

๒๘.๖๖

๒๕.๒๖

๓๓.๙๑

๓๘.๐๑

๓๓.๖๖

๔๑.๖๔

๒๘.๓๕

๒๔.๖๔

๓๑.๐๔

๒๘.๘๖

๒๔.๕๓

๓๐.๗๒

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน



 
- ๒๑ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

 

ระดับ/ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๒.๔๕ ๒๙.๔๘ ๓๒.๗๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๓๔.๘๑ ๓๓.๙๘ ๓๔.๘๐ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๓๑.๘๘ ๒๙.๔๘ ๓๐.๗๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๓๑.๖๒ ๒๙.๓๗ ๓๐.๕๑ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

๓๒.๔๕

๒๙.๔๘

๓๒.๗๐

๓๔.๘๑

๓๓.๙๘

๓๔.๘๐

๓๑.๘๘

๒๙.๔๘

๓๐.๗๕

๓๑.๖๒

๒๙.๓๗

๓๐.๕๑

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน



 
- ๒๒ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

 

๑.๖  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐ ๙๙.๘๑ ๙๙.๘๑ ๙๙.๗๓ ๑๐๐ ๑๐๐

๐ ๐.๓๙ ๐.๓๙ ๐.๒๗ ๐ ๐
๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ระดับดีขึ้นไป

ดีเยี่ยม ดี

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(ข้อมูล  
ณ วันที่  

(๑๐ พ.ย. ๖๑) 

จ านวนผู้เรียนที่รับ
การประเมิน 

ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมผู้เรยีนที่มีผลการ
ประเมนิฯ 

อยู่ในระดับ 
ดีขึ้นไป 

ไม่ผา่น ผ่าน ระดับด ี ระดับ 
ดีเยี่ยม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ม.๑ ๔๘๑ ๔๘๑ ๑๐๐ - - - - - - ๔๘๑ ๑๐๐ ๔๘๑ ๑๐๐ 
ม.๒ ๕๓๐ ๕๓๐ ๑๐๐ - - - - ๑ ๐.๑๙ ๕๒๙ ๙๙.๘๑ ๕๓๐ ๑๐๐ 
ม.๓ ๕๒๖ ๕๒๖ ๑๐๐ - - - - ๑ ๐.๑๙ ๕๒๕ ๙๙.๘๑ ๕๒๖ ๑๐๐ 
ม.๔ ๓๗๕ ๓๗๕ ๑๐๐ - - - - ๑ ๐.๒๗ ๓๗๔ ๙๙.๗๓ ๓๗๕ ๑๐๐ 
ม.๕ ๓๒๗ ๓๒๗ ๑๐๐ - - - - - - ๓๒๗ ๑๐๐ ๓๒๗ ๑๐๐ 
ม.๖ ๓๒๒ ๓๒๒ ๑๐๐ - - - - - - ๓๒๒ ๑๐๐ ๓๒๒ ๑๐๐ 
รวม ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๑ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๐.๑๒ ๒,๕๕๘ ๙๙.๘๘ ๒,๕๖๑ ๑๐๐ 



 
- ๒๓ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

๑.๗ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒  
๑ ห้องศูนย์ปฎิบัติการคณิตศาสตร์ ๔,๙๑๔ ๑๐,๗๘๑ 
๒  ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ 
๓ ห้องปฏิบัติการเคมี  ๒,๓๑๖ ๒,๓๑๖ 
๔ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๒,๓๑๖ ๒,๓๑๖ 
๕  ศูนย์ E-Learning วิทยาศาสตร์ ๒,๐๓๓ ๒,๐๘๘ 
๖  ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ๒,๓๒๓ ๔,๑๕๐ 
๗  ห้องปฏิบัติการพลศึกษา ๗๒๕ ๗๒๕ 
๘ ห้องแนะแนว ๔๒๘ ๖๙๔ 
๙  ห้อง๓D Home Theater Tutor On Demand ๕๐๐ ๕๐๐ 

๑๐ ห้องปฏิบัติการศิลปะ  ๒,๕๗๐ ๒,๓๖๘ 
๑๑  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑,๒๐๐ ๑,๓๐๐ 
๑๒  ศูนย์การเรียนรู้ฝรั่งเศส ๗๒๙ ๗๓๐ 
๑๓  ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษา(มัลติมีเดีย) ๒,๖๘๑ ๑,๓๙๔ 
๑๔  ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ๘๒๖ ๑,๘๑๔ 
๑๕  ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน ๕๘๐ ๕๘๐ 
๑๖  ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ๕,๒๗๕ ๑,๕๘๐ 
๑๗  ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา

และสตูดิโอ 
๖๐๐ ๖๐๐ 

๑๘  ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๔,๓๘๐ ๕,๖๖๓ 
๑๙  ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว ๗๒๘ ๒๖๘ 
๒๐  ห้องศูนย์จริยธรรม ๓,๘๕๐ ๓,๐๘๐ 
๒๑  ห้องสมุดมีชีวิต (Digital Library) ๑๖,๒๔๔ ๑๙,๖๖๓ 
๒๒  สถานีจุลินทรีย์ ๒,๒๖๓ ๑,๗๓๕ 

 

 

 

 



 
- ๒๔ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการ
ใช้(จ านวนครั้ง) 

๑. อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา  ๑ 

๒ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคกลาง จ.ฉะเชิงเทรา ๑ 

๓ วัดพุทธโสธรวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ๑ 

๔ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย จ.นครปฐม ๑ 

๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ๑ 

๖ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร  ตลอดปี
การศึกษา 

 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้งที่ให้
ความรู้ 

 ๑  นายรุ่งรดิศ  จันทร์จ าปา  สอนวงโยธวาทิต ตลอดปีการศึกษา 

 ๒  นายโสภณ เติมโชคทรัพย์  สอนวงโยธวาทิต ตลอดปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- ๒๕ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

๑.๘ สภาพชุมชนโดยรวม 

ชุมชนโดยรอบโรงเรียนประกอบไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรหลายหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านไทยอาคาร  หมู่
บ้านศรัญจิต หมู่บ้านลิขิต  หมู่บ้านสาธิตวิลล่า  ชุมชนสาหร่ายไพเราะ ชุมชนเซ่งไพเราะ และอ่ืนๆ นอกจากนี้
ยังมีตึกแถวร้านค้า ตลาดสดอีก  ๒ แห่ง คือ ตลาดสดมหาสิน  ตลาดสดหน้าวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร มี
ประชากรประมาณ  ๙๐,๐๐๐ คน  อาชีพโดยทั่วไป มีทั้งรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวและค้าขาย แต่อาชีพหลักของชุมชนคือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีทานสลาก  วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร 
 ประชากรโดยรวมมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับปานกลางจนถึงระดับดี และเป็นผู้มีการศึกษา จึงให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนได้เชิญประชาชน ผู้ปกครอง  และ
ผู้สนใจการศึกษาเป็นกรรมการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีสมาคมศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรม
สาธิตได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น    

สถานที่ส าคัญที่ตั้งในชุมชน คือ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ซึ่งเป็นศูนย์รวมในชุมชนในการท ากิจกรรม
ทางศาสนา เช่น งานทอดกฐินพระราชทาน   งานทอดผ้าป่า การท าบุญ ตักบาตรวันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ   
นับได้ว่าโรงเรียน  ชุมชน และวัดมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนในชุมชนแถบนี้มาเป็น
เวลาเนิ่นนาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- ๒๖ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒  

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- ๒๗ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเอง 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ ตั้งค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่ ๑ ระดับคุณภาพดี มาตรฐานที่ ๒- ๓ ระดับคุณภาพดีเลิศ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ดังตาราง 

ตารางที่ ๑ แสดงค่าเป้าหมายและสรุปผลการประเมินทุกมาตรฐานการศึกษา การศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ 

ผลการ 
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด ี
ร้อยละ ๗๐ ขึ้น

ไป 

ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

   ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิค านวณ  ร้อยละ ๗๐  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

   ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิราย 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และแก้ปญัหา 

ร้อยละ ๗๐  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

  ๓) ความสามารถในการสร้างนวตักรรม ร้อยละ ๗๐  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๗๐  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

   ๕) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูร ร้อยละ ๗๐  
ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

   ๖) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ร้อยละ ๗๐  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

   ๑) คุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๗๐  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๗๐  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๗๐  
ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 

   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๗๐  
ขึ้นไป 

ด ี



 
- ๒๘ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ 

ผลการ 
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๑. การมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๒. มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรยีนรู้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๑. จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๒.ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 



 
- ๒๙ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม 
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้                     
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและ
สาระเพ่ิมเติม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร นอกจากนี้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้   ใฝ่เรียน  รักการอ่าน การเขียน การ
ค้นคว้า มีความรู้เป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รักการออกก าลังกาย และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 

ครมูีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น มีการทดสอบ
ก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม การอภิปรายในชั้น
เรียน,การน าเสนอผลงาน แบบลงมือปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ และจัด
กิจกรรมการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถ
ในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุดมีชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องศูนยป์ฏิบัติการเรียนรู้ทางภาษา 
ห้องศูนย์อาเซียน เป็นต้น 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนทุกระดับชั้น
โดยจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการคนดีศรีวชิรธรรม โครงการส่งเสริมความรู้ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการลูก ว.ธ.รวมใจต้านภัยยาเสพติด เป็นต้น 

๒. ผลการด าเนินงาน  

 ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีตามมาตรฐานของแต่ละรายวิชา มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับที่ดีขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ได้ ทั้งมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้นส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการ
เรียนมากขึ้น รวมถึงความพร้อมในการวางแผนการศึกษาต่อในระดับสายอาชีพ สายสามัญ และอุดมศึกษาได้ 

 ด้านผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามหลักการที่
สถานศึกษาก าหนด เข้าใจในวัฒนธรรม กฎหมายและบทบาททางสังคม รู้จักรักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะสี และระดับชั้น ผู้เรียนทุกคนมี



 
- ๓๐ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ความสามารถในทางกีฬาอย่างน้อยคนละประเภท  และรักในการออกก าลังกายรักษาสุขภาพได้เป็นอย่างดี 
ท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตรงตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงวัย 

ตารางที่ ๒ แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 
ระดับดีขึ้นไป 

ระดับ
คุณภาพ 

ประเด็นพิจารณา   

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

   ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ๘๖ ดีเลิศ 

   ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๙๗.๕๐ ยอดเยี่ยม 

  ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๙๕.๖๕ ยอดเยี่ยม 

  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๙๒.๖๖ ยอดเยี่ยม 

  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ๘๘.๓๖ ดีเลิศ 

  ๖) ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๙๓.๒๙ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

   ๑) คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๙๙.๘๙ ยอดเยี่ยม 

   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๘.๑๙ ยอดเยี่ยม 

   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๙๘.๖๔ ยอดเยี่ยม 

   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๗๓.๕๐ ดี 

สรปุ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๙๕.๘๓ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 



 
- ๓๑ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร
ภาษาไทย 
(ร้อยละ ๙๕.๑ )  
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
(ร้อยละ ๘๑.๑๘) 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

 

 
 
 
 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ม.๑-๖
ยอดเยี่ยม ๘๕ ๖๙ ๘๒.๘ ๘๓.๔ ๕๗.๔ ๘๓.๕ ๗๗.๔

ดีเลิศ ๑๔.๓ ๑๑.๘ ๑๓.๘ ๗.๒ ๒๒.๓ ๕.๕ ๑๒.๖

ดี ๐ ๑๖.๖ ๐ ๕ ๖.๔ ๑.๕ ๕.๑

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน เขียน และการ
สื่อสารภาษาไทย จ าแนกตามระดับคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ม.๑-๖

ยอดเยี่ยม ๙.๓๕ ๑๗.๙๒ ๑๖.๙๒ ๑๓.๓๓ ๑๐.๗ ๓๐.๔๓ ๑๖.๐๘

ดีเลิศ ๒๔.๙๔ ๒๘.๔๙ ๓๒.๕ ๓๗.๖ ๒๘.๔๔ ๒๙.๑๙ ๓๐.๐๗

ดี ๓๙.๗ ๓๓.๓๙ ๓๒.๑๒ ๓๒. ๔๒.๕ ๓๑.๓๖ ๓๕.๐๒

๐.

๕.

๑๐.

๑๕.

๒๐.

๒๕.

๓๐.

๓๕.

๔๐.

๔๕.

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสือ่สารภาษาอังกฤษ
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี



 
- ๓๒ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ความสามารถใน
การคิดค านวณ 
(ร้อยละ ๘๑.๗๓ ) 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ  

 

 
 

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
(ร้อยละ ๙๗.๕๐) 
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

 

 
 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ม.๑-๖

ยอดเยี่ยม ๓๘.๙ ๑๗.๓ ๒๔.๙ ๒๐.๕๓ ๒๐.๕๓ ๒๕.๔๖ ๒๔.๘๓

ดีเลิศ ๓๕.๓ ๒๔.๗ ๑๖.๙ ๒๙.๘๖ ๒๙.๘๖ ๑๘.๖๓ ๒๕.๕

ดี ๒๐.๓ ๔๓.๒ ๒๗ ๓๑.๗๓ ๓๒.๑๑ ๓๒.๖ ๓๑.๓๙

๐.
๕.

๑๐.
๑๕.
๒๐.
๒๕.
๓๐.
๓๕.
๔๐.
๔๕.
๕๐.

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการค านวณทางคณติศาสตร์
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๑-๖

ดีเยี่ยม ๙๙.๗๙ ๙๗.๓๖ ๙๖.๐๑ ๙๖.๘ ๙๖.๓๓ ๙๘.๔๕ ๙๗.๔๖

ดี ๐ ๐ ๐ ๐.๑๑ ๐ ๐ ๐.๑๑

ผ่าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ไม่ผ่าน ๐.๒๑ ๒.๖๔ ๓.๙๙ ๒.๙๓ ๓.๖๗ ๑.๕๕ ๑๔.๘๑

๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

๑๒๐.

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
จ าแนกตามระดับชั้น 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน



 
- ๓๓ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
(ร้อยละ ๙๕.๔๗) 
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

 
 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
(ร้อยละ ๙๒.๖๖) 
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

 

 
 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ม.๑-๖
ยอดเยี่ยม ๗๗.๙๖ ๗๙.๔๓ ๖๕.๙๖ ๖๖.๖๖ ๔๙.๒๓ ๖๖.๔๕ ๖๗.๖๑

ดีเลิศ ๙.๕๖ ๑๒.๒๖ ๑๖.๑๕ ๒๖.๑๓ ๓๗.๖๑ ๒๗.๙๕ ๒๑.๖๑

ดี ๑๐.๓๙ ๕.๐๙ ๗.๙ ๒.๖๖ ๘.๒๕ ๔.๓๔ ๖.๔๓

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
รวม ม.๑ -

๖

ยอดเยี่ยม ๕๑.๑๔ ๕๔.๗๑ ๔๕ ๕๙.๒ ๗๗.๙๘ ๖๖.๔๕ ๕๙.๐๘

ดีเลิศ ๓๒.๘๔ ๓๓.๒ ๒๓ ๒๔.๒๖ ๑๕.๒๙ ๒๗.๖๓ ๒๖.๐๓

ดี ๑๑.๖๔ ๘.๘๖ ๑๒.๗๓ ๑๔.๔๑ ๓.๐๕ ๓.๗๒ ๙.๐๖

๐.
๑๐.
๒๐.
๓๐.
๔๐.
๕๐.
๖๐.
๗๐.
๘๐.
๙๐.

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสาร จ าแนกตามระดับคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี



 
- ๓๔ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
(ร้อยละ ๘๘.๓๖) 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

 

 
 

ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 
(ร้อยละ ๙๓.๒๙) 
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ม.๑-๖

ยอดเยี่ยม ๕๖.๕๔ ๔๔.๑๕ ๔๑.๖๓ ๓๘.๑๓ ๔๑.๒๘ ๔๘.๔๔ ๕๔.๓๖

ดีเลิศ ๒๓.๒๘ ๒๒.๐๗ ๒๓.๗๖ ๒๙.๖ ๓๓.๙๔ ๓๓.๕๔ ๒๗.๖๙

ดี ๑๓.๗๒ ๑๙.๖๒ ๑๖.๙๒ ๑๗.๖ ๑๗.๔๓ ๑๑.๘ ๑๖.๑๘

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูรสถานศกึษา
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี

ม.๑, ๙๑.๖๙

ม.๒, ๘๔.๔๗

ม.๓, ๙๖.๐๑
ม.๔, ๙๘.๑๔

ม.๕, ๙๓.๕๘

ม.๖, ๙๘.๑๔

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความพร้อมจะศึกษาต่อและทักษะพื้นฐาน
ในการท างาน หรือ งานอาชีพ  จ าแนกตามระดับชั้น 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖



 
- ๓๕ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
(ร้อยละ ๙๙.๘๙) 
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
  

 

 
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย  
(ร้อยละ ๙๘.๑๙) 
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

 

 
 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ยอดเยี่ยม ๑๐๐ ๙๙.๘๑ ๙๙.๘ ๙๙.๗๓ ๑๐๐ ๑๐๐

ดีเลิศ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ดี ๐ ๐.๑๙ ๐.๒ ๐.๒๗ ๐ ๐

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ม.๑-๖

ยอดเยี่ยม ๗๙.๘๓ ๘๓.๐๑ ๙๓.๙๑ ๙๕.๗๔ ๙๖.๖๔ ๙๔.๔๑ ๙๐.๕๙

ดีเลิศ ๑๙.๑๓ ๑๓.๕๘ ๕.๗ ๑.๓๓ ๐ ๔.๖๖ ๗.๔

ดี ๐.๖๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๒

๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

๑๒๐.

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ระดับดีข้ึนไป

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
(ร้อยละ ๙๘.๖๔) 
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

 
 

สุขภาวะทาง
ร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 
(ร้อยละ ๗๓.๕๐) 
ระดับคุณภาพ 
ดี 

 

 
 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ม.๑-๖
ยอดเยี่ยม ๘๐.๔๖ ๘๐.๙๘ ๘๗.๐๗ ๘๒.๔ ๘๓.๗๙ ๙๑.๙๓ ๘๔.๔๓

ดีเลิศ ๗.๖๙ ๘.๘๕ ๕.๓๒ ๑๒ ๑๐.๐๙ ๕.๕๙ ๘.๒๕

ดี ๘.๕๒ ๗.๗๒ ๕.๓๒ ๕.๖ ๖.๑๒ ๒.๔๘ ๕.๙๖

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.

๑๐๐.

ร้อยละของจ านวนที่มีการยอมรับและอยูร่่วมกันบนความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล จ าแนกตามระดับคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ม.๑-๖

น้ าหนัก ๖๕.๖ ๖๔.๓ ๖๔.๕ ๖๖.๕ ๖๑.๔ ๗๐.๑ ๖๕.๓

ส่วนสูง ๖๕ ๗๑ ๗๐.๓ ๖๖.๖ ๗๘.๖ ๗๖.๙ ๗๐.๒

สมรรถภาพ ๘๗ ๕๘.๕ ๘๒.๕ ๔๓.๑ ๔๕.๓ ๕๑.๒ ๖๖.๔

สุขภาพจิต ๙๖ ๙๕.๖ ๙๔.๑ ๙๐.๗ ๙๒.๔ ๙๔.๙ ๙๔.๒

๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

๑๒๐.

ร้อยละของจ านวนนักเรียนตามผลประเมิน
ด้านน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพร่างกาย และสุขภาพจิต 

น้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ สุขภาพจิต
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๓.  จุดเด่น 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความสามารถในการอ่าน
การเขียน และสื่อสารภาษาไทย สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีสมรรถนะภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงให้ตามเกณฑ์  
ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และฝึกงานได้เหมาะสมกับช่วงวัย รวมทั้งเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีวินัยและมารยาท มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกัน โดยยอมรับ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันทางศาสนาได้ 

 

๔. จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถในด้านคิดค านวณ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และพัฒนา
ทักษะการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ให้เหมาะสม  โดยการใช้ STEM มาใช้ในการจัดการจัดการเรียนการ
สอนมากขึ้น เพ่ือสร้างผู้เรียนให้สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้ และ พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ให้มีการพัฒนาการที่สูงขึ้นทุกปี 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพและบริบทของโรงเรียนจากเอกสาร งาน โครงการ 

กิจกรรม และสภาพจริงแล้ว พบว่า โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ และเอ้ือ
ต่อการบริหารจัดการให้คุณภาพการศึกษาสูงขึ้นได้  กล่าวคือ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชน  บริเวณโดยรอบ
เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง อาคารชุด และคอนโดมิเนียม เป็นย่านธุรกิจการค้า การคมนาคมสะดวก มีถนน
เชื่อมโยงเข้าถึงชุมชน มีศูนย์การค้า  มีหน่วยงานราชการ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ร้านสะดวกซื้อที่เป็นแหล่ง
สนับสนุนให้การด ารงชีวิต ของประชากรสะดวกสบายขึ้น มีโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มาก
เพียงพอรองรับจ านวนประชากรในวัยเด็ก  ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลางและระดับสูง   
มีรายได้ค่อนข้างดี และให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  ครูมีความรู้ 
ความสามารถ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  มีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว  
ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการอย่างดียิ่ง  ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียน  มีความประพฤติดี ไม่มีปัญหา
สิ่งเสพติด  มีศูนย์การเรียนและสื่ออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้  โรงเรียนมี การพัฒนา
อาคารสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้  และแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยมีพัฒนาสื่อทางด้าน
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน และ การสืบค้นข้อมูลของผู้เรียนอย่างหลากหลาย เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ และเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนต่าง ๆ น าไปใช้ในพัฒนาโรงเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรอ่ืนทั้งใน
และนอกโรงเรียน ซึ่งน าเทคโนโลยีมาใช้ในเรียนการสอนดังกล่าว ได้ถ่ายทอดมาสู่การเรียนการสอน ในปัจจุบัน 
ท าให้ครูมีเทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัย และผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้ผู้เรียนส่วน
ใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงได้เป็นอย่างดี 

โรงเรียนก าหนดการพัฒนาทั้งระบบการบริหารจัดการดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย 

พันธกิจ 

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารอย่างน้อยได้ ๒ ภาษา  

ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 

๒.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 

    ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประการ 
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๓.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๔.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนให้ทันสมัย ครบวงจรและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๕.  เสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๖.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่ดี 

๗.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

เป้าประสงค ์

๑.  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีอัตลักษณ์ "คนดีศรีวชิรธรรม"  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประการ 

๓.  มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล 

๔.  มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนที่ทันสมัย  ครบวงจรและเอ้ือต่อการเรียนรู้  

    ตามเอกลักษณ์ “วชิรธรรมก้าวไกลด้วย ICT” 

๕.  ครูมีทักษะการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสามารถ 

    จัดการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล 

๖.  มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

๗.  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีเครือข่ายการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ  

    และระดับต่างประเทศ 

กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  ๑.๑ ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ คนไทย ๑๒ ประการ 

  ๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคม อาเซียน และเทียบเคียง สู่มาตรฐานสากล 

  ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสิ่งอ านวย    

ความสะดวกที่หลากหลายการมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้  
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

  ๑.๔ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการให้บริการทางการศึกษา 

๒.๑ ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และ
มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  

๒.๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ  

๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน  

๒.๔ สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน และ
ระบบคุ้มครองนักเรียน ลดภาวการณ์ออกกลางคัน 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๓.๑ พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการให้ครูได้
เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  รวมทั้งประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม  

๓.๒ ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในโรงเรียน  

๓.๓ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  

๓.๔ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน  

๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

๓.๖ เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน  

๓.๗ ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะท่ีสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

๓.๘ สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

๔.๑ มีกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความสามารถและมีความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔.๒ พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ  

๔.๓ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่าง
รวดเร็ว  

๔.๔ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของโรงเรียน 
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๔.๕ ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยพัฒนาโรงเรียน 

๒. ผลการพัฒนา 
 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้ า น ทุ ก ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม   
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา  มีการ
ด าเนินการนิเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก ากับติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ๑๐๐ 

การพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ครูและบุคลากรมีทักษะและความสามารถรอบด้าน  
สามารถ ปรับตัว ปรับทัศนคติ วิธีสอน และบทบาทให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน ส่งผลให้ครูมีขวัญก าลังใจและรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญใน
การพัฒนาองค์กร เมื่อมีการประชุมสัมมนา อบรม  ครูและบุคลากรเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ที่หลายหลาย จนกลายเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่สามารถน ามาปรับใช้ภายใต้บริบทของตนเองและส่งต่อความรู้
ที่ ได้รับมาผ่านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดี  ครูได้ด าเนินการ
ลงทะเบียนและเข้าร่วมอบรมและมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในการ
พัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางศึกษา ร้อยละ ๑๐๐  

 
 
 
 
 

๔๕

๓๖

๑๔ ๕

ร้อยละของจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

ครูผู้ช่วย ครู ครูวิทยฐานะช านาญการ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เ อ้ือต่อ
การจัดการ เรียนรู้ อย่ างมี
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้ 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้บริหารจัดการ
และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ได้แก่ ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (DMC) ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
ระบบทะเบียนนักเรียนออนไลน์ โปรแกรม D-School รายงานการมาเรียน
ของนักเรยีน  

 
๓. จุดเด่น 
โรงเรียนได้ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา WTWISHPDCA ในการบริหารจัดการ คือ การท างาน

แบบมีส่วนร่วม โดยการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ทุกงาน/โครงการ บริหารงาน
ตามวงจรการท างาน PDCA ในทุกกิจกรรมที่มีการวางแผนด าเนินงานจะมีการก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ท างานเป็นระยะๆ เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
๔. จุดควรพัฒนา 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

เพ่ิมมากข้ึน 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน เพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ อาทิ พ้ืนฐานความรู้  
ประสบการณ์เดิม  พฤติกรรม  และความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  ด้านสังคม  พัฒนากลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพ  
จ าแนกเป็น  กลุ่มเก่ง  ปานกลาง  และกลุ่มอ่อน  โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีครู
แนะน าส่งเสริม  และใช้วิธีการวัดและประเมินผล  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนน าไปพัฒนาตนเอง 

การจัดการเรียนการสอนครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  สรุปองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะ  กล้าแสดงออก  น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น  แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม  และร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเชิญปราชญ์และ
วิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน               
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจัดการเรียนการสอน  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะ  กล้าแสดงออกและอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย  ให้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเมินความเข้าใจของผู้เรียนจากสภาพจริง  มีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้
ฝึกทักษะแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การสรุปองค์ความรู้ การ
น าเสนอผลงาน และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรูที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ปรากฎเห็นชัดเจน 
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

ท าให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้  และผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

การตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้คุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน   โดยใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน  และ    
ผู้เรียนได้น าข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากครูไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูมีการท ากิจกรรมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับผู้เกี่ยวข้อง  
โดยมีการน าสิ่งที่เรียนรู้และข้อมูลสะท้อนกลับจากการท ากิจกรรมมา
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูมีการจดบันทึกในระหว่าง
การเรียนการสอนเพื่อน ามาและเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในวิชาเดียวกัน  
ระดับเดียวกัน  กลุ่มสารการเรียนรู้และบูรณาการต่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ที่ส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายที่ก าหนดจากการ
ท ากิจกรรมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  
 ๓. จุดเด่น 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  โดยมีครูให้ค าปรึกษาและมีส่วนร่วมจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนในรูปแบบต่างๆ  
เช่น  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรม “มหรสพทางปัญญา  The Icon Arts WT Acadamic Day”  
OPEN HOUSE  ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
 ครูมุ่งมั่นพัฒนาการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ใช้รูปแบบวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  โดยครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 
  ๔. จุดควรพัฒนา 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง    ครูควรพัฒนาสมรรถนะครูด้านต่างๆ     เช่น   
การจัดการชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย  การสร้างนวัตกรรมและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
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ส่วนที่ ๓  
สรุปผล แนวทางทางพัฒนา 

และความต้องการการช่วยเหลือ 
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     ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางทางพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
        

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ
ยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย จะต้องน าไปวิเคราะห์  

สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนั้น  ผลจากการด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานเพื่อน าไปพัฒนาในอนาคต 

 
จุดเด่น 
๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้น  นักเรียนกล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  ผู้เรียนอ่าน
คล่อง  สามารถเขียนสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET)ที่สูงขึ้นในบางรายวิชา  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก  ส่วนสูง
ตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับชองชุมชนโดยรอบในเรื่องความ   
มีวินัย  เคารพกฎกติกา  ระเบียบของสังคม  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  “ลูกวชิรธรรม  ยิ้มง่าย ไหว้งาม” 

๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ผู้บริหารตั้งใจ  มีความมุ่งม่ัน  มีหลักบริหารและวิสัยทัศน์  ในการบริหารงานสามารถเป็นแบบอย่างที่
ดีในการท างานและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการ  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผล 

๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูพัฒนาสมรรถนะอยู่เสมอ  ตั้งใจท างาน  มุ่งมั่น  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและเต็มความสารถ  
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิด  และปฏิบัติจริงในแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถใน

ด้านคิดค านวณ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ
พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ให้
เหมาะสม  และ พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ให้มี
การพัฒนาการที่สูงขึ้นทุกปี 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านคิดค านวณ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และพัฒนาทักษะการ
แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ให้เหมาะสม โดยการใช้ 
STEM มาใช้ในการจัดการจัดการเรียนการสอนมาก
ขึ้น เพ่ือสร้างผู้เรียนให้สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิต
จริงได ้
พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โดยโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา 

๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
        เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน 
         ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

มีการประชุมผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่สถานศึกษาทันท ีโดยใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 

๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง ครูควรพัฒนาสมรรถนะครูด้านต่างๆ 
เช่น  การจัดการชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจัย  การสร้างนวัตกรรมและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

ส่งเสริมให้มีปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้มากขึ้น  
การน าพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผลการน าไปใช้และผลที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 
๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๒. การติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓. พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ

น าไปใช้และผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
๒. เงินงบประมาณสนับสนุนครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน หรือชาว

อังกฤษ 
๓. พัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑  
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ส่วนที่ ๔   

ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๐๓๕ /๒๕๖๒ 

 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

............................................................ 

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา  ๔๘ 
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ 
เ พ่ือให้การด า เนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในและกา รประเมินคุณภาพภายนอก  
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความตามมาตราท่ี ๓๙ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ  
นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 
นายธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่

๑. ให้นโยบายในการด าเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
๒. ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  รองประธาน 
นางปานทิพย์            สุขเกษม   รองประธาน 
นายธรรมนูญ  สวนสุข   รองประธาน 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 
นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมการ 
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการและเลขานุการ
นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพรทิวา  สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           หน้าที่    

๑. วางแผนการด าเนินการงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
๒. ก ากับ ติดตาม การจัดการตามระบบและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน 
๓. วางแผน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินตนเองของบุคลากรในโรงเรียน 
๔. วางแผนและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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๓.  คณะกรรมการด าเนินการ ๔ มาตรฐาน 

๓.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๓.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ประเด็นพิจารณา 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  
๓. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และ เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

    ๓.๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

ประเด็นพิจารณา 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่หลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

คณะกรรมการมาตรฐาน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 
นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
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ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมกาi 
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นางสาอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวปรารถนา   รุ่งเรือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการด าเนินการ   

ตัววัดคุณภาพ 

ประเด็นที่ ๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

 ๑.๑ การอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 

   นางสาวภัทรนุช    ค าดี   ประธานกรรมการ 
   นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
   นางสาวเกวลี    เงินศรีสุข  กรรมการ 
   นางสาวรุ่งตะวัน   ทาโสต   กรรมการ 
   นางสาวทวินันท์   ใสขาว   กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการ 
   นายสมพร    โพธิ์ศรี   กรรมการ 
   นางสาวสุนทรี    วีระปรีชา  กรรมการ 
   นางสาวอโนชา    โปซิว   กรรมการ 
   นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย์  กรรมการ 
   นางสาวอุษณีษ์    อ่อนแท้   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวจีญาพัชญ์   แก้มทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   นางสาวกิตติมา    ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑.๒ การอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
   นางนลินพร     สมสมัย   ประธานกรรมการ 
   นางสาวจิรา        จั่นเล็ก   กรรมการ 
   นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย  กรรมการ 

นางเกษรา    ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
   นางทิพย์จันทร์    หงษา   กรรมการ 
   นายสุชาติ     รัตนเมธากูร  กรรมการ 
   นางสาวกวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์  กรรมการ 
   นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ 
   นางสาวเจนจิรา    เพ็งจันทร์  กรรมการ 
   นางสาววิไลพรรณ   คงดี   กรรมการ 
   นางสาวจันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการ 
   นางสาวญาณิศา   ชาญกิจกรรณ์  กรรมการ 
   นางสาวกมลลักษณ์   สร้อยเงิน  กรรมการ 
   นางสาวศิริมา    บุญสวัสดิ์  กรรมการ 

นางสาวปรารถนา   รุ่งเรือง   กรรมการ 
   นางสาวจินต์จุทา   เกสร   กรรมการ 
   นายนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
   นายนพดล    ค าพร   กรรมการ 
   นางสาวอรวรรยา     ภาคค า   กรรมการและเลขานุการ 
   นายชนินทร์    บัวแจ้ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายศักรินทร์    ศรีตระกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๓ การคิดค านวณ  
   นางธัญญา    สติภา   ประธานกรรมการ 
   นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
   นางสาวมลิวรรณ   ไชยรักษ์   กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ   เซียะสวัสดิ์  กรรมการ 
   นางสาววิลัยภรณ์   ปิยะวงค์   กรรมการ 
   นายทินกร    พานจันทร์  กรรมการ 
   นางสาวสุภิดา    โลเกษ   กรรมการ 
   นางสาวณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์  กรรมการ 
   นางสุภาพร    จันทร์กิตติคุณ  กรรมการ 
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   นางสาวพัชราวัลย์   บุตรพรม  กรรมการ 
   นางสาวอลิษา    ไชยรินทร์  กรรมการ 
   นายชนเมธี    ศรีษะเทือน  กรรมการ 
   นายเกรียงศักดิ์    มะละกา   กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์  กรรมการ 
   นางสาวพิกุลทา    หงษ์ทอง  กรรมการ 
   นางสาวอนุสรา    สุขสุคนธ์  กรรมการ 
   นางสาวณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวอมรรัตน์   มะลิงาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวลาวัลย์    คงแกว้   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ประเด็นที่ ๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   นางสาวมณทิพย์    เจริญรอด  ประธานกรรมการ 
   นางสาวฌัชชา     ปัญญาเมา  กรรมการ 
   นางสาววชิราภรณ์    สันตวงษ์  กรรมการ 
   นางสาววราลี     สินธุวา   กรรมการ 
   นางสาวเยาวรัตนา    พรรษา   กรรมการ 
   นางสาววณิชชา    เอนกวิชวิทยา  กรรมการ 
   นางสาวศศิธร    เมืองมูล   กรรมการ 
   นางสาวเมธาวี    สุขเจริญ   กรรมการ 
   นางสาวจุฑารัตน์   เกาะหวาย  กรรมการ 
   นางสาวกุลยา    บูรพางกูร  กรรมการ 
   นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท์  กรรมการ 
   นางสาวอาภาพร   ภิระบรรณ์  กรรมการ 
   นางสาวศิริลักษณ์   อภิรมย์พฤกษา  กรรมการ 
   นางสาวณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ  กรรมการ 
   นางสาวณิชานันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวกนกภรณ์   โพธิ์เขียว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวเกศินี    จันทร์ครบ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  



 
- ๕๖ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ประเด็น ๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ประเด็น ๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   นายสุวิท     ปิ่นอมร   ประธานกรรมการ 
   นายสมุฎฎิ์    ภาษาดี                       กรรมการ 
   นายเสถียร   บุญมหาสิทธิ์  กรรมการ 
   นางสาวจีระภา    ชินภักดี    กรรมการ 
   นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา   กรรมการ 
   นางสาวนงคราญ   ค าลัยวงษ์  กรรมการ 
   นายสิทธิชัย     มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
   นางสาวภานุมาศ           ชาติทองแดง  กรรมการ 
   นายสุริยา    ทรัพย์เฮง  กรรมการและเลขานุการ 
   นายวรธรรม    หนูประดิษฐ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางปัทมา    รัตนจ านงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ประเด็น ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
   นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
   นางสาววิลัยภรณ ์ ปิยะวงค์   กรรมการ 
   นางสาวณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ  กรรมการ 
   นางสาวทวินันท์   ใสขาว   กรรมการ 
   นางปัทมา    รัตนจ านงค์  กรรมการ 
   งานวัดผลทุกกลุ่มสาระฯ    กรรมการ 
   นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวสุภิดา  โลเกษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 ประเด็น ๖ มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และ เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   นางพัชรา    ไตรยวงศ์  ประธานกรรมการ 
   นายสมจิตร์     แพทย์รัตน์  กรรมการ 
   นายเพชร     สาระจันทร์  กรรมการ 
   นายศุภกิจ     หนองหัวลิง  กรรมการ 
   นางสาวนฤมล    รับส่ง   กรรมการ 



 
- ๕๗ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

   นายนิธิภัทร์    สร้อยเชื้อดี  กรรมการ 
   นางสาวปิยวรรณ   ฑิมัจฉา   กรรมการ 
   นางสาววนิดา    ตนภู   กรรมการ 
   นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 
   นายศราวุธ    คารมหวาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการมาตรฐาน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   นางปานทิพย์            สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
   นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์  กรรมการ 
   นายสุมังครัตน์    โคตรมณี  กรรมการ 
   นายกิติศักดิ์    โฉมวิไล   กรรมการ 
   นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ์  กรรมการ 
   นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
   นายเพชร  สาระจันทร์  กรรมการ 
   นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ 
   นางสาวกุลยา  บูรพางกูร  กรรมการ 
   นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ตัววัดคุณภาพ 

 ประเด็นที่ ๑ ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึกท่ีดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ   เซียะสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
   นายสุมังครัตน์    โคตรมณี  กรรมการ 
   นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ 
   นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ์   กรรมการ 
                      นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน             กรรมการ 



 
- ๕๘ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

   นางสาวอรวรรณ   นิ่มดวง   กรรมการ 
   นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   นางสาวกุลยา  บูรพางกูร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ประเด็นที่ ๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย 
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
   นางสาวชลิตา     บุญรักษา  ประธานกรรมการ 
   นางนวรัตน์       นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์     ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
   นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
   นายสัณห์    พินิจมณีรัตน์  กรรมการ 
   นางสาวภัทรนันท์    แดนวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวเมทิตา    ชัยมา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ประเด็นที่ ๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   นางสาวรัตยา    ร่างกายดี  ประธานกรรมการ 
   นางสุมิตรา    สุวรรณธาดา  กรรมการ 
   นายปวิตร      สมนึก   กรรมการ 
   นายอภิวัฒน์    บุญอ่อน   กรรมการ 
   นางบุญเยี่ยม    พิทักษ์วงค์  กรรมการ 
   นางสาวอัญชนา   แซ่จิว   กรรมการ 
   นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
   นางสาวทันยา    ใจนันตา   กรรมการ 
   นางสาวอรวรรณ   นิ่มดวง   กรรมการ 
   นางสาววิไลวรรณ์   รัตนะ   กรรมการ 
   นายกิติศักดิ์    โฉมวิไล   กรรมการ 
   นางสาวพรทิวา    สมเนตร์   กรรมการ 
   นางสาวณัฐวดี    โพธิจักร   กรรมการ 
   นางสาวสุทธิดา    แซ่หล่อ   กรรมการ 
   นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการ 



 
- ๕๙ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

   นางสาวชื่นกมล    คงหอม   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวอรวรรณ   พันธุ์ภัครินทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริยากร  งามตรง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ประเด็นที่ ๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  จอมทอง   ประธานกรรมการ 
นายณรงค์       หนูนารี   กรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการ 
นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์   กรรมการ 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์  กรรมการ 
นายศักรินทร์    ศรีตระกูล  กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรวลี    สุขสอาด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารการจัดการของผู้บริหารการศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
           ๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๓.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ       
         ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
     คณะกรรมการมาตรฐาน 
   นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
   นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 
   นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการ 



 
- ๖๐ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

   นายเกรียงศักดิ์    มะละกา   กรรมการ 
      นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
 คณะกรรมการด าเนินการ 

ตัววัดคุณภาพ 
  ประเด็นที่ ๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดอย่างชัดเจน 
   นางสาวพนิดา  ยอดรัก   ประธานกรรมการ 
   นายเกรียงศักดิ์  มะละกา   กรรมการ 
   นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ประเด็นที่ ๒ ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  ประธานกรรมการ 
งานประกันคุณภาพฯกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน  กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรทิวา  สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกา 

 
     ประเด็นที่ ๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 

   นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
   นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
   นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
   นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
   นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 



 
- ๖๑ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
นายสุพัฒน์ชัย            พงษ์เกสา  กรรมการ 

   นางสาวเยาวรัตนา    พรรษา   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ประเด็นที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   นางทัศนีย์        วงค์เขียว  ประธานกรรมการ 
   นายสมจิตร์     แพทย์รัตน์  กรรมการ 
   นางสาวธัญยธรณ์   ผาลา   กรรมการ 
   นางสาวอัญชนา   แซ่จิว   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวจีระภา    ชินภักดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายศิรวิชญ์    ประยูรวิวัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ประเด็นที ่๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   นายศุภกิจ     หนองหัวลิง  ประธานกรรมการ 
   นางวันเพ็ญ     สุขสมพืช  กรรมการ 
   นายวัชระ    เต๋งเจริญสุข  กรรมการ 
   นายก าพล    จางจะ   กรรมการ 
   หัวหน้าศูนย์ฯทุกกลุ่มสาระฯ   กรรมการ 
   นายปวิตร      สมนึก   กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวปรัชญา    การรักษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ประเด็นที่ ๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   นางสาวเจนจิรา    เพ็งจันทร์  ประธานกรรมการ 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน  กรรมการ 
   นางสาวกวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวศิริมา    บุญสวัสดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวจันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ประเด็นพิจารณา 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  
ในชีวิตได้ 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 คณะกรรมการมาตรฐาน 

นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 
นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมการ 
นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววทันยา  ใจนันตา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวณิชานันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการด าเนินการ   
ตัววัดคุณภาพ 

 ประเด็นที่ ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   นางพัชรา  ไตรยวงศ์  ประธานกรรมการ 

นางสาววชิราภรณ์    สันตวงษ์  กรรมการ 
นายสมพร    โพธิ์ศรี   กรรมการ 
นางสาววิลัยภรณ์   ปิยะวงค์   กรรมการ 
นายสัณห์    พินิจมณีรัตน์  กรรมการ 
นางสาวจันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการ 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการ 
นางสาวสุทธิดา    แซ่หล่อ   กรรมการและเลขานุการ 

 
ประเด็นที่ ๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   นายสมุฎฎิ์    ภาษาดี                       ประธานกรรมการ 
      นางสาวณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์  กรรมการ 
   นางสาววิไลวรรณ์   รัตนะ   กรรมการ 
   นางสาวพรวลี    สุขสอาด   กรรมการ 
   นายนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
   นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการ  
   นายศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ  
   นางสาวพิทธิดา    ปราโมทย์  กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นที่ ๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   นายทินกร    พานจันทร์  ประธานกรรมการ 
   นางสาวอโนชา    โปซิว   กรรมการ 
   นางสาวเมทิตา    ชัยมา   กรรมการ 
   นางสาวอรวรรณ   นิ่มดวง   กรรมการ 

นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์   กรรมการ 
   นางสาวศศิธร    เมืองมูล   กรรมการ 
   นายนิธิภัทร์    สร้อยเชื้อดี  กรรมการ 
   นายนพดล    ค าพร   กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นที่ ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์  ประธานกรรมการ 
   นางนวรัตน์       นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
   นางสาวณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ  กรรมการ   
   นางสาวกมลลักษณ์   สร้อยเงิน  กรรมการ   
   นางสาวอัญชนา   แซ่จิว   กรรมการ  
   นายสุมังครัตน์    โคตรมณี  กรรมการ  
   นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์   กรรมการ  
   นางสาวพิกุลทา    หงษ์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
    

ประเด็นที่ ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
   นางสาวรุ่งตะวัน   ทาโสต   ประธานกรรมการ 
   นางสาวนงคราญ   ค าลัยวงษ์  กรรมการ 
   นางสาวฌัชชา     ปัญญาเมา  กรรมการ 
   นายจักรกฤษณ์     ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
    ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์  กรรมการ 

นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการ 
นางสาววิไลพรรณ   คงดี   กรรมการ 
นางสาวพรทิวา    สมเนตร์   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่คณะกรรมการมาตรฐาน 

 รวบรวมข้อมูลจากทุกตัววัดคุณภาพ และด าเนินการ 
๑) ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ คุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน 
๒) ประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน 
๓) สรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐานเพื่อจัดท ารายงานประจ าปี 
๔) รวมแฟ้มสรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๕) ส่งแฟ้มสรุปรายงานการประเมินตนเองรายมาตรฐานไปยังงานประกันคุณภาพ 
หน้าที่คณะกรรมการด าเนินการ 
๑) เก็บรวบรวบข้อมูล  ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาตัววัดคุณภาพที่รับผิดชอบ 
๒) ประเมินคุณภาพการศึกษาตัววัดคุณภาพที่รับผิดชอบ 
๓) สรุปรายงานประเมินตนเองวัดคุณภาพที่รับผิดชอบส่งหัวหน้ามาตรฐานเพื่อจัดท ารายงานประจ าปี
ต่อไป 
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๔) จัดท าแฟ้มสรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๕) ส่งแฟ้มสรุปรายงานการประเมินตนเองรายมาตรฐานไปยังงานประกันคุณภาพ  

 
คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  ประธานกรรมการ 
นางสาววทันยา    ใจนันตา   กรรมการ 
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
นางสาวปรารถนา   รุ่งเรือง   กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ 
นางสาวกุลยา  บูรพางกูร  กรรมการ 
นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการ 
นางสาวณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์  กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์    มะละกา   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
นางสาวณิชานันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการ  
นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรทิวา             สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

หน้าที่คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
๑)  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการด าเนินงาน  ออกแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ 
และแปลผล 
๒) จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน  การพัฒนาการจัด
การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สรุปผลการพฒนาและการ
น าไปใช้ และภาคผนวก 
๓) น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียน พิจารณาให้เห็น
ความชอบ 
๔) รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง (ครู  ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด) 
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  ทั้งนี้ เพื่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป 

สั่ง   ณ   วันที่   ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

                                                       (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- ๖๗ - 

รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

 

ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๐๖๓ /๒๕๖๒ 

  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจ าเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  มีก าหนดการรับการประเมินคุณภายในสถานศึกษา และรับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒ ในวันที่  ๒๕  มีนาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   
ณ  ห้องสมุดมีชีวิต (Digital Library) เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเกิดความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ  

  นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมการ 
  นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 

 นางปานทิพย์            สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
  นายธรรมนูญ  สวนสุข   รองประธานกรรมการ 

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 

  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมการ 
  นางสาวธัญญา  สติภา   กรรมการ 
  นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  กรรมการ 
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  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
  นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
  นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมการ 
  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
  นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
  นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพรทิวา  สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ประสานงานในการด าเนินงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

    ๒.๑ คณะกรรมการน าเสนอและให้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย  ประธานกรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางสาวเยาวรัตนา    พรรษา   กรรมการ 
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
นางสาวอรวรรยา     ภาคค า   กรรมการ 
นางสาวณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ  กรรมการ 
นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ 
นางสาวชื่นกมล    คงหอม   กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์  มะละกา   กรรมการ 
นางสาวอัญชนา   แซ่จิว   กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการ 
นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์   กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์           รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรทิวา             สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒.๒ คณะกรรมการน าเสนอและให้ข้อมูลรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
นางสาววิลัยภรณ ์ ปิยะวงค์   กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
นายทินกร  พานจันทร์  กรรมการ 
นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  กรรมการ 
นางสาวอัญชนา   แซ่จิว   กรรมการ 
นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์  กรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
นางสาวนงคราญ  ค าลัยวงษ์  กรรมการ 

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการและเลขานุการ 
 
     ๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

นายธรรมนูญ  สวนสุข   ประธานกรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 

  นางสาวศิริมา    บุญสวัสดิ์  กรรมการ 
  นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง  กรรมการ 
  นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ 
  นางวันเพ็ญ   สุขสมพืช   กรรมการ  
  นักการภารโรง     กรรมการ 
  นายศุภกิจ   หนองหัวลิง  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่ ๑.  ด าเนินการจัดสถานที่ ณ ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายในจากต้น
สังกัด และรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
๒.  จัดโต๊ะวางเอกสารและปูผ้า  
๓.  จัดตกแต่งห้องสมุดมีชีวิตและบริเวณหน้าห้องสมุดมีชีวิตให้เหมาะสม 
๔. จัดเตรียมอาหารว่างส าหรับคณะกรรมการประเมินฯ และผู้เข้าร่วมรับการประเมิน โดยจัด
โต๊ะส าหรับของว่าง คณะกรรมการประเมิน คณะผู้บริหาร จ านวน   ๑๐  คน  ศึกษานิเทศก์
จ านวน  ๒   คน และครู ผู้น าเสนอ  จ านวน    ๒๘  คน   
๕. จัดเตรียมของที่ระลึกส าหรับคณะกรรมการประเมินฯ 
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๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

   นายสุวิท  ปิ่นอมร   ประธานกรรมการ 
   นายปวิตร   สมนึก   กรรมการ  
   นายสมุฎฎิ์   ภาษาด ี   กรรมการ  
   นายวัชระ   เต๋งเจริญสุข   กรรมการ  
   นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล  กรรมการ  
   นายภาคภูมิ   แก้วเย็น   กรรมการ   
   นายสุริยา      ทรัพย์เฮง   กรรมการและเลขานุการ 
   นายก าพล   จางจะ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  บันทึกภาพการจัดด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามค าสั่งเพ่ือเก็บข้อมูลในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 
๒.  อ านวยการความสะดวก ติดตั้งเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จอฉายภาพ 
๓.  จัดเตรียมวิดีทัศน์ ข้อมูล Power Point ผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา    
กิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือเปิดแนะน าคณะกรรมการ 
 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด 

และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

 

 ๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรด าเนินการประเมิน 

นางมลิวรรณ   อันพิมพ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวลาวัลย์    คงแก้ว   กรรมการ 
นางสาวเมทิตา   ชัยมา   กรรมการและเลขานุการ 
นายศราวุธ   คารมหวาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที ่๑.  ท าหน้าที่พิธีกรด าเนินงานการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรับการติดตาม    
              ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     - เชิญผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ 
     - เชิญคณะกรรมการฯได้เยี่ยมชมและตรวจติดตามการประเมิน 

๒.  ประสานงานอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

     สั่ง   ณ   วันที่  ๑๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒           

                     

                           

              (นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

..................................................................... 

 เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
 พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๖ กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน  เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในของสถานศึกษา   ดังนี้  

         ๑. นางสาวจินตนา       ศรีสารคาม    ผู้อ านวยการโรงเรยีน     ประธานกรรมการ 
        ๒. นางพิชญ์มณฑน์      ลีก าเนิดไทย    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
        ๓. นางสาวสิรลิักษณ์    วงศ์เพชร    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
        ๔. นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ ์    รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ             กรรมการ   
        ๕. นางปานทิพย์         สุขเกษม        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
        ๖. นายสมชัย             ก้องศักดิ์ศร ี    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
        ๗. นายธรรมนญู  สวนสุข       รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารทั่วไป  กรรมการ 
        ๘. นางสาวพนิดา         ยอดรัก                หัวหน้างานนโยบายและแผน                       กรรมการ 
        ๙. ว่าท่ีร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย              หัวหน้างานประกันคณุภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าท่ี ๑. ประเมินคณุภาพการจัดการศึกษาการติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท ารา่งรายงานประจ าปีของสถานศึกษา พร้อมท้ังประเมินการจดัท า 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาตามแบบที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒ ก าหนดไว ้
 ๓. รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  
 
 ทั้งนี้ เพื่อการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ให้ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกดิผลดีต่อสถานศกึษา ต่อไป 
 
     สั่ง ณ วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
    
 
                                                      (นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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โรงเรยีนวชริธรรมสาธติ 
๑๒๕๓ ซ.วชิรธรรมสาธิต ๕๗ ถ.สุขุมวิท ๑๐๑/๑ 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ 
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