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ค ำน ำ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
ในอนาคต โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาให้ต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเล่มนี้ อ้างอิงมาจากเอกสารแนวทาง 
การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ของส านักทดสอบ
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท าขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง                      
ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปจากการน าเสนอ                  
ในรายงานการประเมินตนเอง จะเป็นสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 

             โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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      บทน ำ 
 

การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการ ด าเนินงานท้ังหมดของสถานศึกษาท่ี
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน  ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา อาจมีช่ือเรียกแตกต่างกันไป เช่น รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา แต่ท้ังนี้จะมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบของรายงาน และจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน คือ 
เพื่อสะท้อนภาพความ ส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาภายใต้บริบทของ
สถานศึกษา ท้ังนี้ ประโยชน์ในการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังในด้านจุดเด่น จุดท่ีควร
พัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป 

2. ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ ผู้บริหารสถานศึกษา                 
ครูและผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน 
  3. ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถาน ศึกษา ท้ั ง ในส่วน ท่ี ดีและ ส่วน ท่ีควรพัฒนา โดยมี การประชา สัมพันธ์ ในวงกว้ างและ                          
ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
  4. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มีฐานข้อมูลในการ ก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาท้ังระดับประเทศและระดับเขตพื้นท่ี 
  5. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด                    
และรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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   โครงสร้ำงรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยแต่ละส่วน                        
อาจประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 
• ข้อมลูท่ัวไป 
• ข้อมูลครูและบุคลากร 
• ข้อมูลนักเรียน 
• สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
• ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
• สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
• ข้อมูลงบประมาณ 
• สภาพชุมชนโดยรวม 
• สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
• ฯลฯ 
 
ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
• มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
• มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
• มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
• ผลการประเมินภาพรวม 
 
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
• จุดเด่น 
• จุดควรพัฒนา 
• แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
• ความต้องการความช่วยเหลือ 
 
ส่วนที่ 4 ภำคผนวก 
• หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
ช่ือโรงเรียน มัธยมวัดธาตุทอง ต้ังอยู่เลขท่ี 1325   ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา  

จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10110  โทรศัพท์ 02-390-2543 ,02-391-3964  โทรสาร 02-390-
2561 Website : http://www.mtt.ac.th  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เขตพื้นท่ีบริการ เขตวัฒนา ทุกแขวง  เขตพระโขนง ทุกแขวง เขตคลองเตย ทุกแขวง และเขตบางนา 
 

1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อืน่ๆ 

ปีกำรศึกษำ 2561 2 76 - 5 15 
 
 

 
 
 

2%

78%

0%

5%

15%

จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ

http://www.mtt.ac.th/
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ระดับกำรศึกษำ ปวช. ปวส. ประกำนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

- - - 59 19 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
กราฟแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

95%

5%

จ านวนวุฒิทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท

2

4

1 1

4
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3

1
0

3

11

4
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9

11

6
5

4

0

2

4

6
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12

จ ำนวนครู - อำจำรย์
จ ำแนกตำมหมวดวิชำ คุณวุฒิและงำนที่ปฏิบัติ ปีกำรศึกษำ 2561

ปริญญำโท ปริญญำตรี
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3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน(คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ(ช.ม./สัปดำห์) 

บริหารการศึกษา 1 - 
คณิตศาสตร์ 11 16 
วิทยาศาสตร์ 10 18 
ภาษาไทย 7 18 
ภาษาอังกฤษ 12 18 
สังคมศึกษาฯ 12 18 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 19 
ศิลปะ 6 15 
สุขศึกษาฯ 5 15 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 18 
ฝ่ายสนับสนุนการสอน 10 16 

รวม 84  

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2561  รวม  1,505 คน 

* ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
 
 
 

ระดับชั้น จ ำนวนห้อง 
จ ำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกตำมเพศ 

ชำย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 8 142 165 307 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 8 128 136 264 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 8 156 169 325 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 6 74 113 187 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 6 82 113 195 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 6 83 144 227 

รวม 42 665 840 1,505 
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                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 
 

         1.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

               จ ำนวน
นักเรียน 
 

  สำระกำรเรียนรู้       

จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

รวม ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
1 2 3 4 5 6 

ภาษาไทย 128 140 123 99 50 98 638 25.61 
คณิตศาสตร์ 84 84 54 47 2 51 322 12.93 
วิทยาศาสตร์ 132 83 40 38 53 51 397 15.94 
สังคมศึกษา 124 133 79 125 66 44 571 22.92 
สุขศึกษาและพลศึกษา 275 174 175 160 24 28 836 33.56 
ศิลปะ 125 81 116 143 144 113 722 28.98 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 128 120 193 179 129 121 870 34.93 
ภาษาอังกฤษ 97 76 89 29 29 35 355 14.25 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ท่ีมีผล
การเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ
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                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 

1.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
      ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 

               จ ำนวน
นักเรียน 
 

  สำระกำรเรียนรู้       

จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

รวม ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
1 2 3 4 5 6 

ภาษาไทย 174 161 108 128 78 114 763 30.63 
คณิตศาสตร์ 95 52 86 32 15 53 333 13.37 
วิทยาศาสตร์ 99 108 40 63 63 64 437 17.54 
สังคมศึกษา 170 101 118 109 34 41 573 23.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 263 245 198 119 18 16 859 34.48 
ศิลปะ 199 159 148 168 121 91 886 35.57 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 168 50 184 159 96 114 771 30.95 
ภาษาอังกฤษ 146 60 89 31 46 22 394 15.82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ท่ีมี 

ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ
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                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 

1.4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
      ปีการศึกษา 2561 
 

               จ ำนวน
นักเรียน 
 

  สำระกำรเรียนรู้       

จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

รวม ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
1 2 3 4 5 6 

ภาษาไทย 302 301 231 222 128 212 1,396 56.04 
คณิตศาสตร์ 179 136 140 79 17 104 655 26.29 
วิทยาศาสตร์ 231 191 80 101 116 115 834 33.48 
สังคมศึกษา 294 234 197 234 101 85 1,145 45.97 
สุขศึกษาและพลศึกษา 538 419 311 279 42 44 1,633 65.56 
ศิลปะ 324 240 264 311 256 204 1,599 64.19 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 296 170 377 338 225 235 1,641 65.88 
ภาษาอังกฤษ 243 136 178 60 75 57 1,049 30.06 

  
 

 แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 

ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 
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สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ
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                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 

 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 

 

 1.4.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2561 

ระดบัชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดบัคุณภำพ 
(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์) 

จ ำนวนนักเรียน
ระดบัดีขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดบัดี

ขึ้นไป ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 304 253 40 11 0 293 96.39 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 255 220 25 10 0 245 96.23 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 221 170 43 8 0 213 96.59 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 172 127 31 14 0 158 91.80 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 148 106 27 15 0 133 89.93 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 128 103 17 8 0 120 93.47 
รวม 1228 979 184 66 0 1162 94.66 

ค่ำเฉลี่ยรอ้ยละ 79.72 14.95 5.34 0 1162 94.66 
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                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 

 
 
 แผนภูมิแสดงจ านวนของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ระดับดี  

ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 

 
  1.4.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนแยกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2561 
 

ระดบัชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดบั
คณุภำพ (กำรอ่ำนคดิ วิเครำะห์ และเขียน) 

จ ำนวนนักเรียน
ระดบัดีขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดบัดี

ขึ้นไป ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 304 253 40 11 0 293 96.39 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 255 220 25 10 0 245 96.23 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 221 170 43 8 0 213 96.59 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 172 127 31 14 0 158 91.80 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 148 106 27 15 0 133 89.93 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 128 103 17 8 0 120 93.47 
รวม 1228 979 184 66 0 1162 94.66 

ค่ำเฉลี่ยรอ้ยละ 79.72 14.95 5.34 0 1162 94.66 
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                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 

 
  

 แผนภูมิแสดงจ านวนของนักเรียนท่ีมีการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ระดับดี  

ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 

  

1.5 ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (o-net)  
           1.5.1 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (o-net)                           
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 
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เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 กับค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ

ค่าเฉลีย่ของโรงเรยีน ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ
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                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 

1.5.2 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (o-net)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
1.5.3 การเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (o-net)  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561 
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วฒันธรรม

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 กับค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ

ค่าเฉลีย่ของโรงเรยีน ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2559 41.99 29.14 24.62 32.06

ปีกำรศึกษำ 2560 41.65 27.97 21.69 29.16

ปีกำรศึกษำ 2561 51.28 27.21 27.3 33.07
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                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 

1.5.4 การเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (o-net)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561 

 
 
1.6 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
  จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ ำนวนคร้ังที่ใช้ต่อ/ปี(3 ปีย้อนหลังล่ำสุด)* 

2559 2560 2561 

1 ห้องสมุดอาคารเรียนนอก (ห้อง 121) 62,020 45,015 40,500 

2 ห้องสมุดอาคารเรียนใน 63,026 40,230 31,020 

3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาคารเรียนใน จ านวน 6 
ห้อง (ห้อง 321, 323, 325) 

2,520 2,200 3,320 

4 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาคารเรียนนอก จ านวน 3 
ห้อง (ห้อง 431,  426 , 416) 

2,520 2,000 1,920 

ภำษำไทย
สังคมศึกษำ ศำสนำ

และวัฒนธรรม
ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2559 48.05 33.43 24.58 19.1 28.38

ปีกำรศึกษำ 2560 46.44 34.78 25.01 20.17 28.38

ปีกำรศึกษำ 2561 43.5 34.14 27.69 20.36 27.41
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                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ ำนวนคร้ังที่ใช้ต่อ/ปี(3 ปีย้อนหลังล่ำสุด)* 

2559 2560 2561 

5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนนอก จ านวน 2 
ห้อง (ห้อง 132 , 133) 

1,850 1,920 1,920 

6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนใน จ านวน 2 
ห้อง (ห้อง 521 ,522) 

1,450 1,440 1,450 

7 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง (ห้อง 223) - 250 500 

8 ห้องปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์  อาคารเรียนนอก  
1 ห้อง (ห้อง 231, 232) 

960 980 1,025 

9 ห้องปฏิบัติการศิลปะ อาคารเรียนใน (ห้อง ๔๑๕) 700 720 740 

10 ลานศิลปะ  - 700 730 

11 ห้องพระพุทธศาสนา อาคารเรียนนอก (ห้อง 241) 480 230 250 

12 ห้องโสตทัศนศึกษา 60 80 85 

13 สนามกีฬาต่าง ๆ 600 600 730 

14 ห้องเขียนแบบ (ห้อง 523) - - 240 
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                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน  
 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนครั้งท่ีใช้ต่อ/ปี (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

2559 2560 2561 

1 วัดธาตุทอง 250 180 340 

2 ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง 311 20 360 

3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 วัดธาตุทอง 227 230 150 

4 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานวัดธาตุทอง 47 - - 

5 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 350 1 1 

6 โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ กรุงเทพมหานครฯ - - 1 

7 สวนสยาม จ.กรุงเทพฯ - - 1 

8 สวนเบญจสิริ 96 100 100 

9 สนามหลวง 3 2 2 

10 วัดมหาบุศย์ 2 - - 

11 วัดพระแก้ว 2 - - 

12 หอสมุดแห่งชาติ 20 - - 

13 ค่ายฉิมกุล อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 - - 

14 ค่ายพรหมวัฒนา อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 - - 

15 ค่ายหัตถวุฒิ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี - 1 1 

16 ค่ายอิทธิณัฐ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี - 1 - 

17 ค่ายเสือป่า 1  อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี - 1 - 

18 ค่ายชัยปิติ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี - - 1 
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                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนครั้งท่ีใช้ต่อ/ปี (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

2559 2560 2561 

19 ค่ายนวภพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 - 1 

20 สวนสยาม จ.กรุงเทพมหานคร - - 1 

21 ศูนย์ฝึกผู้น า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัด
นครนายก 

- 1 - 

22 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ,ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
จังหวัดนครนายก 

- 1 - 

23 เข่ือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก - 1 - 

24 วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 1 - 

25 วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 1 - 

26 ตลาดน้ าอโยธยาและตันแลนด์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

- 1 - 

27 ศูนย์แสดงพันธ์น้ าสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม - 1 - 

28 อุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสงคราม - 1 - 

29 อุทยาน ร.๒ จังหวัดสมุทรสงคราม - 1 - 

30 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 

- 1 - 

31 กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี - 1 - 

32 เรือหลวงจักรีนฤเบศร ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - 1 - 

33 วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

1 1 - 
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                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนครั้งท่ีใช้ต่อ/ปี (3 ปีย้อนหลังล่าสุด)* 

2559 2560 2561 

34 ค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนสาขลาสุธีราอุปถัมภ์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

- - 1 

35 สตาร์เวลการ์เด้นท์โฮม อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 

1 - - 

36 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) ต.เขา
ใหญ่ อ.ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

- 1 - 

37 ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ต าบล
พัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

1 - - 

38 โรงเรียนวัดวงัหิน ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 

- - 1 

39 ณ วัดป่าเลไลย ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี - - 1 

40 ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี 2 2 2 
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ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีโครงการพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และ

เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการ

จัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การลงมือปฏิบัติจริง การใช้ทักษะกระบวนการคิดและ

การแก้ปัญหาเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM มาบูรณาการ และเน้นเรื่องการอ่านคิด

วิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ โดยครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และ

สถานศึกษายังมุ่งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตาม

ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี  ใช้ส่ือ

เทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อให้

ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามโครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการ

พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้

เหมาะสมกับช่วงช้ัน พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิต

สาธารณะ ท้ังยังมีระบบการแนะแนว ให้ค าปรึกษาและดูแลสุขภาวะจิตแก่ผู้เรียน เพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ 

ส่งเสริมการออกก าลังกาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ ดังนี้ 
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Flowchart มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
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2. ผลกำรพัฒนำ 

ประเด็นตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน 
ความสามารถใน
การอ่าน  
การเขียน  
การสื่อสารและ
การคิดค านวณ 
อยู่ในระดับ
คุณภาพดเีลศิ 

 
   แผนภูมิแสดงจ านวนของนักเรียนท่ีมีการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1- 6 ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 

   นักเรียนท้ังหมด 1,505 คน มีนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป จ านวน 1,162 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 77.21 

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปล่ียน  
ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
อยู่ในระดับ
คุณภาพดเีลศิ 

 
   แผนภูมิแสดงระดับคุณภาพความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปล่ียน  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
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ประเด็นตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน 
เกณฑ์ในการประเมินระดับคุณภาพ  

ระดับคุณภำพ แปลคุณภำพ 
5 ยอดเย่ียม 
4 ดีเลิศ 
3 ดี 
2 ปานกลาง 
1 ก าลังพัฒนา 

   นักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   นักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   นักเรียนท่ีมีความสามารถในการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ 
   นักเรียนท่ีมีความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

ความสามารถใน
การสร้าง
นวัตกรรม  
อยู่ในระดับ
คุณภาพ 
ดีเลิศ 

 

 
ร้อยละของครูท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างส่ือนวัตกรรมด้วย
ตนเองท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 78  

 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีส่วนรว่มในการพัฒนาส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59 

มากทีสุ่ด
78%

มาก
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น้อย
2%

น้อยทีสุ่ด
1%

มากที่สดุ มาก นอ้ย นอ้ยที่สดุ

59%
32%

8%1%

มากที่สดุ มาก นอ้ย นอ้ยที่สดุ
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ประเด็นตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน 
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร
อยู่ในระดับ
คุณภาพ 
ดีเลิศ 

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 80 ของนักเรียนท้ังหมด และมกีารเรียนปฏิบัติงานการใช้โปรแกรม
ท่ีหลากหลาย เช่น เขียนโปรแกรมวิชาภาษาซี กับวิชาภาษาโลโก ภาษาไพทอน และ
โปรแกรมการตัดต่อกราฟิก โฟโต้ช็อป อิลลาส  Sketch up  โซนี่เวกัส และโปรแกรม
ฐานข้อมูลใช้ออฟฟิศเวิร์ด ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยตนเองได้คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่
ในระดับคุณภาพ 
ดี 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 51.06   

ความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน  
และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ อยู่
ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีความสารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 80 และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80 
ของผู้เรียน 
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ประเด็นตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ และ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. นักเรียนร้อยละ 75 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  
3. นักเรียนร้อยละ 75 ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  
โรงเรียน  และสังคม 
4. นักเรียนร้อยละ 70 เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้  
5. นักเรียนร้อยละ 75 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ มี
คุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพื่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. นักเรียนร้อยละ 75 มุ่งมั่นในการท างาน ต้ังใจและรับผิดชอบหน้าท่ีการท างาน 

ท างานด้วยความเพียรพยายาม  และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
7. นักเรียนร้อยละ 80 รักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  

ศิลปะและวัฒนธรรม  และมีความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการ

ส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์  และสืบทอดภูมิปัญญาไทย  

8. นักเรียนร้อยละ 80 ท่ีมีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น ท าประโยชน์

เพื่อส่วนรวม อาสาช่วยเหลือสังคม 

ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย อยู่ในระดับ
คุณภาพ   
ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย รวมทั้งความเป็นไทย 
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ประเด็นตัวชี้วัด ผลกำรประเมิน 
การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย อยูใ่น
ระดับคุณภาพ   
ดีเลิศ 

 
   นักเรียนร้อยละ 80 มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนา ความคิด 
ความเช่ือ เพศ  เช้ือชาติ เป็นต้น สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจ
ท่ีถูกต้อง มีการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 

สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิต
สังคม อยู่ในระดับ
คุณภาพ   
ดีเลิศ 

1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน กิจกรรม
มวยไทย กิจกรรมการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานอกสถานศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ80  
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขกายจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

 
 3. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี  มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 80 ของนักเรียน
ท้ังหมด และมีการเรียนปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมท่ีหลากหลาย เช่น เขียนโปรแกรมวิชาภาษาซี กับวิชา
ภาษาโลโก ภาษาไพทอน และโปรแกรมการตัดต่อกราฟิก โฟโต้ช็อป อิลลาส  Sketch up  โซนี่เวกัส และ
โปรแกรมฐานข้อมูลใช้ออฟฟิศเวิร์ด ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้คิด
เป็นร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
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  4. จุดควรพัฒนำ 

 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้

สูงขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

คนในศตวรรษ ท่ี ๒๑ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่านรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน 

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ สนับสนุนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้างช้ินงานโดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่าง

สร้างสรรค์ ท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยให้ครูทุกคนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม สร้างจิตส านึกในการรักษาสาธารณ

สมบัติของโรงเรียน  มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม ระดมทรัพยากรทุนการศึกษา เพื่อให้การ

สนับสนุนนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการ พัฒนาร่างกายให้เจริญเติบโต

สมบูรณ์ตามวัย 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ : ยอดเย่ียม 
 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
โรงเรียนได้ด าเนินการตามโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  (S.B.M.)  วิเคราะห์สภาพปัญหา 

ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อ
วางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง/พัฒนา 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ/กลยุทธ์/

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

สรุปผล/น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 

P 

D 

C 

A 

วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและ

นโยบายขององค์กร/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 

โครงการ/กิจกรรม 

รายงานผลการพัฒนา 
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2. ผลกำรพัฒนำ 
วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจทีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
 
 

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา ของสถานศึกษา 

บริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา รวมถึงความต้องการของชุมชนและ

ท้องถิ่น  โดยมีการก าหนดให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป          

ตามแผนการศึกษาชาติ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ของโรงเรียน 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
 

1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า บริหารจัดการด้านการศึกษาบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนจนเป็นท่ียอมรับจากผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะ    
การคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการปลูกจิตส านึกเป็น
พลเมืองดีของสังคม มีจิตอาสา สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ    
ทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 
 
 

1. ผู้ เรียนร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม มีความ
กระตือรือร้นและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู เขียน และการสืบค้นข้อมูล   
ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้สามารถสืบค้นข้อมูลท่ีตนเองต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว 
4. โ ร ง เรี ยนมี การ จัดกิจกรรม ท่ีหลากหลาย เพื่ อ ส่ ง เสริมความรู้
ความสามารถของนักเรียน มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระฯ 
5. งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรู้ เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เพื่อใช้           
ในการศึกษาต่อ ท้ังการแนะแนวด้วยครู เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพ       
ต่าง ๆ และการเชิญวิทยากรมาแนะแนวอาชีพ 
6. โรงเรียนมีการสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
7. ครูร้อยละ 90 มีการประเมินนักเรียนด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย 
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
 

1. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการอบรมคูปองครู คิดเป็น   
ร้อยละ 91 ของครูท้ังหมด และน าเสนอผลของการอบรมนั้นมาพัฒนา     
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ครูร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ 
3. ครูร้อยละ 90 มีการพัฒนานวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญโดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความ 
เป็นเลิศทางวิชาการ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

โรงเรียนมีโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  (S.B.M.) จัดกิจกรรม
พัฒนาอาคารสถานท่ี กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมพัฒนางานรักษา
ความปลอดภัย กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้และมีความปลอดภัย 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ สนั บสนุ น ก ารบริ ห า ร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 
 
 
 

1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน สอดคล้อง 
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล และ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
2. มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  
มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
โดยความร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับสภาพของสถานศึกษา 
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3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 

เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูป 
 

4. จุดควรพัฒนำ 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. การประเมินและติดตามงานยังไม่เป็นระบบท่ีชัดเจนในบางงาน 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      โดย

ด าเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล อีกท้ังได้รับการพัฒนาใน

ด้านการจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพ        

ความเป็นสากล การวัดและการประเมินผล และการนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ ท าให้ครูมีความสามารถในการก าหนด

เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบริหารจัดการ การเรียนการสอนร่วมกัน

ด าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน

ในเรื่องการเรียนและคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามความสามารถและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นมาตรฐานและตัวบ่งช้ีในทุกรายวิชาพร้อมท้ัง

บูรณาการคุณธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย        น า

การวิจัยในช้ันเรียนมาช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุท้ังด้านความรู้  ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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Flowchart มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

 

ผ่าน 

ด าเนินการตาม โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนา ขยายผลการน าไปใช้/สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน 

P 

D 

C 

A 

แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส ารวจสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

จัดท าโครงการ/กิจกรรมพฒันา 

ผลการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้น

สรุปผลการพัฒนา 

ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง 

ไม่ผ่าน 
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2. ผลกำรด ำเนินงำน 
  จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน               
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวน 
การคิดและ
ปฏิบัติจริง 
และสามารถ
น าไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตได้ 
อยู่ในระดับ
คุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

 
ใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 

1. ครูร้อยละ 100 มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
2. ฝ่ายงานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม มีการจัดประกวดส่ือในทุกปีการศึกษา เพื่อให้ครู 
มีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ 
3. งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี จัดท าระบบโครงข่ายติดต้ังอุปกรณ์ท้ังระบบสาย
และไร้สาย เพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ 
และใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกห้องเรียน 

มีการบริหาร
จัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 
อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ 

ครูผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรท่ีมีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีการนิเทศติดตาม
การเรียนการสอนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง 

ตรวจสอบและ
ประเมิน
ผู้เรียนอย่าง

1. มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น มีวิชาเลือกเสรีและ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ท่ีหลากหลาย ตรงกับความต้องการของผู้เรียน  

78 80 82 84 86 88 90 92

ระดบัพฤตกิรรม

ผูเ้รยีนเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการวจิยั

ผูเ้รยีนมส่ีวนรว่มในการจดับรรยากาศการเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนไดเ้ชือ่มโยงบูรณาการสาระการเรยีนรูแ้ละทกัษาดา้นต่างๆ

จดัก ิจกรรมใหผู้เ้รยีนฝึกการแสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคดิเห็น

เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเรยีนโดยการปฏบิตัจิรงิดว้ยวธิกีารและแหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลาย
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
เป็นระบบ 
และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ 

ครูมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ 
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  และมีการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ 
มีประสิทธิภาพ 
     ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนรว่มในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ และผลการวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน
ได้รับการตรวจ ประเมิน พร้อมให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มีการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้
ข้อมูล 
สะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนา
และปรับปรุง
การจัด 
การเรียนรู ้ 
อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ 

1. มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้กับองค์กรภายนอกและชุมชนท่ีอยู่ใกล้โรงเรียน เช่น  
วัดธาตุทอง และโรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) 
2. มีการนิเทศภายในเพื่อติดตามการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
3. การมีประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและแก้ปัญหาในช้ันเรียน 
4. มีการอบรมคูปองครูตามความสนใจ เพื่อเน้นการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามสภาพจริง 

  
 3. จุดเด่น 
  ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติ
จริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้    เป็นอย่าง
ดี โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน   เพื่อพัฒนาครู
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเสมอ ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน การสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 4. จุดควรพัฒนำ 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง เน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC เพื่อส่งเสริม 
ให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ร่วมกัน  

 
 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 
 
ส่วนที่ 3 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง  ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าอยู่ในระดับดีเลิศ 
ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ 
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  

ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ได้ด าเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
ท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยน าผลการประเมินภายในมาใช้ 
เป็นแนวทางในการวางแผน ซึ่งยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด  

จุดเด่น 
1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี  มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีใช้ใน   
การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 80 ของนักเรียน
ท้ังหมด และมีการเรียนปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมท่ีหลากหลาย เช่น เขียนโปรแกรมวิชาภาษาซี             วิชา
ภาษาโลโก วิชาภาษาไพทอน และโปรแกรมการตัดต่อกราฟิก โฟโต้ช็อป อิลลาส  Sketch up  โซนี่เวกัส และ
โปรแกรมฐานข้อมูลใช้ออฟฟิศเวิร์ด ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองคิด
เป็นร้อยละ 80 ของผู้เรียน 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 

เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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ในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูป 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด          ได้
ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ เป็น
อย่างดี โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน   เพื่อ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเสมอ ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน การ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ให้สูงขึ้น  

      สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษา 
เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้    
ทุกกลุ่มสาระฯยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ      
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้างช้ินงานโดยส่งเสริม 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์    
ท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยให้ครูทุกคนและผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วม  

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี 
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล 
การจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

     ส่งเสริมครูในด้านการท าวิ จัยเพื่อพัฒนาการ    
จัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนากิจกรรมการเรียน    
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดท าส่ือท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสการเรียนรู้ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC เพื่อส่งเสริม

ให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญร่วมกัน  

     ส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC  
พัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียน สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลง พร้อมท้ังมีสมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์       ของ
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะและความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา ความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ การเตรียมนักเรียนก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม มุ่งเน้นให้ท้องถิ่น
และสถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เฉล่ีย พัฒนา          ผล
การทดสอบระดับชาติทุกรายวิชาให้สูงขึ้นตามเกณฑ์เป้าหมาย  
  แผนพัฒนาครู ก าหนดให้ครูและบุคลากรได้ฝึกอบรมศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ    
เพื่อเพิ่มประสิทธิและศักยภาพในการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ด้วยหลักของ 3R 8C และการจัดบูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งเสริมครูในด้านการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
โดยการน าผลการประเมินหรือผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนา
โรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดท าส่ือท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

 พัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ติดต้ังห้องเรียน ICT และ  
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม        ให้
นักเรียนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 

1. บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโดยต าแหน่ง 
2. วิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ เฉพาะสาขามาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน  เพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น 
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ภำคผนวก 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแนบท้ำยประกำศโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง 

เร่ือง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
 มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ 
   แก้ปัญหา 
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

    ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
         ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
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๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสาสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับดี 
   ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ระดับดี 
   ๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ระดับดี 

   ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 
   ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดี 
   ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 
   ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี 
   ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา ระดับดี 
   ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดี 
   ๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดี 
   ๔. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ระดับดี 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับยอดเยี่ยม 
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเย่ียม 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับยอดเย่ียม 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเย่ียม 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับยอดเย่ียม 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย 

   ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ระดับดีเลิศ 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
   ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ระดับดีเลิศ 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ แปลคุณภำพ 

๘๑ ขึ้นไป ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ๕ ยอดเย่ียม 
๗๑ - ๘๐ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔ ดีเลิศ 
๖๑ – ๗๐ ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓ ดี 
๕๑ – ๖๐ ๑.๐๑ – ๒.๐๐ ๒ ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐ ๐.๐๐ – ๑.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 
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กำรให้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

โรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
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