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รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี
ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )            

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัด
การศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณชน
ได้รับทราบ ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูลแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    (  นางวิชญาณี   บุญทวี  ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   

                                                                    12 พฤษภาคม 2564 
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ส่วนที่            หน้า 
ค าน า            2 
สารบัญ            3 
บทสรุปผู้บริหาร          4 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         8 
 ข้อมูลทั่วไป         8 
 โครงสร้างการบริหาร        13 
 ข้อมูลครูและบุคลากร        15 
 ข้อมูลนักเรียน         20 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     22 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      23 
 โครงสร้างหลักสูตร        25 
 ข้อมูลอาคารสถานที่        38 
 สรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา    39 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      40 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       40 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  42 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  45 
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก          50 
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บทสรุปผู้บริหาร                                      

 

การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1.  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ  
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้แก่ "โรงเรียนคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี มีจิตอาสา ก้าวหน้าict" มีการปรับปรุง
หลักสูตรของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) โดย
เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับบริบท ของโรงเรียนและความเป็นสากล ในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติและพลโลก ที่ดีมีความเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข โดยการจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างค่านิยมชาติ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและจิตอาสา 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ การแนะแนว กิจกรรมตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาวะทางกายและสุขภาวะ
จิต ในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้ก าหนดให้มีการเยี่ยมบ้านครบทุกคน 100% 

2.  ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนผลการด าเนินงาน 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถอ่านออก  อ่านคล่องตามมาตรฐานแต่
ละระดับชั้น  สามารถเขียนสื่อสารได้ดี  คิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  แยกแยะ  คิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดี  กล้า
แสดงออก  แสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็นและสร้างสรรค์  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามหลักประชาธิปไตยได้เป็น
อย่างดี  แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ดี  สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลจากสื่อที่หลากหลายรูปแบบ  
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีค่านิยมที่ดี  เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยความ

เต็มใจและภาคภูมิใจ  ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างและหลากหลาย  รักษาสุขภาพโดย
รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย  ออกก าลังกาย  เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 ชนิด  ร่างกายแข็งแรงสม
ส่วน  สุขภาพจิตดี  รู้เท่าทันสื่อ  มีทักษะชีวิต  รู้และตระหนักในพิษภัยยาเสพติด   ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา
ของสังคม 

3.  แนวทางพัฒนาคุณภาพใหด้ีขึ้นกว่าเดิม 

1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดย จัดท าบันทึกข้อตกลง 
และก ากับ ติดตามผลการพัฒนา 

2.  การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือ
พัฒนาความสามารถและทักษะ นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มา โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน ในการด าเนินการพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครูและสถานศึกษา พิจารณาอัตราก าลังที่
เหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

2.  ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนผลการด าเนินงาน 

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดถือความเป็นกัลยาณมิตรให้
เกิดข้ึนในองค์กร มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกันอย่างชัดเจน สามารถด าเนินการพัฒนา
สถานศึกษาตามสายการบริหาร ดังนี้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารนโยบายและแผน  เพ่ือเป็นการ
กระจายอ านาจและให้เกิดการพัฒนาตามสายงานที่ชัดเจน สามารถติดตามและตรวจสอบได้ง่าย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีการก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
สมาคมนักเรียนเก่า และชุมชน สนับสนุนงบประมาณ การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
การส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์เพ่ือเป็น
เป้าหมาย ในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนแนวคิด
เป็นประจ าทั้งในระดับผู้บริหาร ระดับกลุ่มบริหาร ระดับกลุ่มสาระฯ และระดับหน่วยงาน มีการใช้เทคโนโลยี
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เพ่ือการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในห้องเรียน  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และและมีความปลอดภัย 
และด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับปัญหาของสถานศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และสถานศึกษาสีขา ว
ปลอดอบายมุข ด้านการพัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  รวมทั้งน าผลการพัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิด
ชูเกียรติ  หรือน าผลการพัฒนาไปใช้ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน  การเป็นครูแกนน า 
เป็นวิทยากร 

3.  แนวทางพัฒนาคุณภาพใหด้ีขึ้นกว่าเดิม 
1.  สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันให้เป็นระบบ เช่น การจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบ Block 
Course  การจัดการเรียนรู้แบบ  OGOP  เป็นต้น   และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) ของสถานศึกษา 

2.  สถานศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียน โดยเฉพาะข้อสอบปลายภาคให้ได้
มาตรฐาน มีอ านาจจ าแนก  มีความเที่ยง ความตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) หรือหลักสูตรแกนกลางที่อาจจะได้รับการ
พัฒนาในอนาคต โดยการร่วมมือกับสถานศึกษาเครือข่ายเทพศิรินทร์ทั้ง 11 แห่ง และการสนับสนุนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และใช้เป็นข้อสอบมาตรฐานเช่นเดียวกันกับสถานศึกษา
ในเครือสังฆมณฑล 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1.  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าการวิเคราะห์หลักสูตร 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   

2.  ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการนิเทศการสอนภาค
เรียนละ  2  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
(Active Learning)  มีการใช้ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จัดกิจกรรมในการเรียนการสอนออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 ครูจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  คนดีและความสุข ท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนไว้อย่างดีรวมถึงการด า เนินงาน
ของงานแนะแนว ที่ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียน มีการจัดโครงการ/กิจกรรม สัปดาห์คณิต สัปดาห์วิทยาศาสตร์ แข่งขันทักษะภาษอังกฤษ กิจกรรม
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ส่งเสริมการอ่าน การเขียน  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์  กิจกรรมวิชาพิเศษ
ลูกเสือ ม.1 กิจกรรมชุมนุม   นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย การ
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน 
และน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน อีกทั้งยังมีการท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนจัดการเรียนการสอน สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้น
เรียนและให้ข้อมูล สะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการ
รวมกลุ่มของครูใน รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน นอกจากนั้นยั งมีการ
นิเทศ  ก ากับ ติดตามจากเพ่ือนครูและฝ่ายบริหาร  ส่งผลให้ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปันและสร้างวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงส าหรับจัดกิจกรรมชุมชน  ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.  แนวทางพัฒนาคุณภาพใหด้ีขึ้นกว่าเดิม 
1.  ส่งเสริมให้ครูได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอน 
2.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การนิเทศนิเทศการ

สอนและงานวิจัย  
3.  พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
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ส่วนที่  1 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เลขที่ 279 หมู่ 1 ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71190  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี   โทรศัพท์ 034 -589242 โทรสาร 034 -589447 e-mail 
dsl_kn@hotmail.com   website  http://www.dsl.ac.th   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีเนื้อที่  68  ไร่  1 งาน  94  ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ บ้านท่าหวี  บ้าน
จันอุย  บ้านท่าเสา  บ้านทุ่งนานางหรอก บ้านลาดหญ้า บ้านพุเลียบ บ้านท่าหว้า บ้านหนองแก 

แผนที่ตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

file:///I:/sar/dsl_
http://www.dsl.ac.th/
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แผนผังแสดงโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ผู้บริหารโรงเรียน นางวิชญาณี บุญทวี โทร  0819420010 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การ
บริหารการศึกษา  มหาบัณฑิต (ค.ม.) ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม  2563  

รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 2  คน นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย โทร 087-901-2574 วุฒิ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารการศึกษา  มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) นายยศวัฒน์  ทับทิม โทร 086-1044505 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารการศึกษา  มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารงานวิชาการ  บริหารงานทั่วไป 
และบริหารงานกิจการนักเรียน 

1.3  ข้อมูลงบประมาณ 

รายการ จ านวน/บาท คิดเป็นร้อยละ 
งบด้านวิชาการ 1,082,366 30 
งบด้านบริหารทั่วไป 516,400 10 
งบสาธารณูปโภค 1,108,000 30 
งบส ารองจ่าย 950,418 30 

งบประมาณทั้งสิ้น 3,657,184 100 

1.4 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  (โดยสังเขป) 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี  เดิมชื่อโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่          
17 พฤษภาคม  2516  จากการริเริ่มของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณพระมงคลสิทธิคุณ  (หลวงพ่อ
ล าใย) ในขณะด ารงสมณศักดิ์พระครูกาญจโนปมคุณ  อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า  พลเอกอรุณ  ทวาทศิลปฺ  
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ในขณะด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  9  และประชาชนในท้องถิ่น  เพ่ือให้มีสถานศึกษาในกร
ดับชั้นมัธยมศึกษาส าหรับบุตรหลานของประชาชนในต าบลลาดหญ้า  รวมทั้งบุตรหลายของก าลังพลในกองพล
ทหารราบที่ 9 ซึ่งได้จัดการศึกษาเรื่อยมา  โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านมาผู้น าชุมชนตลอดจนอดีต
ผู้บังคับบัญชาของกองพลทหารราบที่  9  ก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันในการที่จะผลักดันพัฒนาโรงเรียนให้มี
ความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา พลเอกสัญชัย  รัชตะวรรณ ในขณะด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหาร
ราบที่9 พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณ  (หลวงพ่อล าใย) อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า  พันต ารวจตรี
ไตรรงค์  สุขเจรียงพร อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์  ได้ริเริ่มน าโรงเรียนลาด
หญ้าพิทยาคมเข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์  จนกระทั่งรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาได้จัดให้มี
โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันขึ้น  ซึ่งในแผนหลักของโครงการ ฯ  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างภาคี
เครือข่ายที่เข้มแข็ง  คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  9  
และผู้บังคับหน่วยในกองพลทหารราบที่  9 พระครูสิทธิกิจจานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้าองค์ปัจจุบัน  
ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะครู  ตลอดจนศิษย์เก่าได้ด าเนินยุทธศาสตร์สร้างภาคีที่เข้มแข็ง  โดยเสนอขอเป็น
เครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งองค์การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิริ
นทร์  ในพระบรมราชูปภัมภ์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์  สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้อนุมัติรับโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์โดยให้
ชื่อว่า “โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี”  และได้น าเสนอผ่านความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  20 
มิถุนายน  2548  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นคือ  นายอดิศัย  
โพธารามิก  ได้ลงนามประกาศชื่อ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 ในการเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์นั้น  คณะครูและนักเรียนจะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  
เช่น  ด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น าร่วมกับโรงเรียนในเครืออ่ืน ๆ  ทั้งหมด 11 
สถานศึกษา ได้แก่ 
  1.  โรงเรียนเทพศิรินทร์    
  2.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
  3.  โรงเรียนเทพศริินทร์ นนทบุรี   
  4.  โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 
  5.  โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค   
 6.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

7.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น   
8.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 
9.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ  
10.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 
11.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี(อุทกฯ อุปถัมภ์) 

 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 1. นักเรียนส่วนหนึ่งมีครอบครัวที่แตกแยก พ่อ แม่ แยกทางกัน ท าให้ต้องอาศัยอยู่กับญาติ ท าให้
นักเรียนขาดความดูแลจากผู้ปกครอง   

 2. นักเรียนส่วนหนึ่งมีฐานะยากจน ท าให้ขาดการสนับสนุนจากทางบ้านในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์
การเรียนที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดสรรให้ ท าให้การจัดการเรียนการสอนบางเรื่องอาจจะต้องชะงักลงบ้าง 
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 3. โรงเรียนอยู่ใกล้ตลาดนัด ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ท าให้นักเรียนออกนอกเส้นทาง ไป
แวะตลาดนัด ท าให้มาโรงเรียนสายในวันศุกร์ 
  4. การพัฒนาในด้านสภาพแวดล้อมบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากก าลังพลทหารราบที่ 9 
ในเรื่องการพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

2.  การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 

เครื่องหมายโรงเรียน 
 

  
  
  
 
ดวงอาทิตย์   หมายถึง  พระนามของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ 
               (ผู้ประทานตรา) 
 อักษร “ม”     หมายถึง  หม่อมแม้น ชายาสุดที่รักของสมเด็จพระราชปิตุลาฯ 
 ช่อดอกร าเพย มากจากค าว่า “ร าเพย” ซึ่งเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์พระราชชนนี   
                     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ดอกร าเพย จึงถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
 
 

 ธงประจ าโรงเรียน 

 

 

                 สีธง เป็นแถบสีเขียว – เหลือง 2 แถบ ซึ่งเป็นสีประจ าวันพฤหัสบดีตามต าราพิชัยสงคราม พร้อม
ทั้ง เป็นสีของใบและดอกร าเพยอีกด้วย 

พุทธภาษิตประจ าโรงเรียน 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) ได้ประทานแก่โรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2466 
“น สิยา โลกวฑ̣ฒโน” 

     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) ได้เมตตาอธิบายความหมายไว้ว่า “คนเราบางคนเกิดมารก
โลก ท านองเดียวกับติณชาติที่ใช้ประโยชน์อะไรมิได้ท าให้เสียเงินเสียทองก าจัด และรกชัฏขวากหนามบางอย่าง
เป็นศัตรูแก่โลกไม่เป็นประโยชน์ มนุษย์ที่ไม่มีเมตตากรุณาคอยเบียดเบียนผู้อ่ืนจัดว่าเป็นคนรกโลก อย่าเกิดมา
เลยเสียดีกว่าสู้แต่สัตว์บางชนิดไม่ได้ 
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วิสัยทัศน์โรงเรียน (VISION) 

โรงเรียนคุณภาพ  สภาพแวดล้อมดี  มีจิตอาสา  ก้าวหน้า ICT 

พันธกิจ (MISSION) 

1. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมภายใต้จิตส านึกของจิตอาสา มีความพอเพียงเป็น
ภูมิคุ้มกันในการก้าวสู่ความยั่งยืน 

2. พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมให้เกิดการใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

จัดการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริม พัฒนา การบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และมีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสู่การแข่งขัน และสามารถศึกษาต่อ หรือประกอบ
อาชีพได้อย่างมีความสุข 

3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. มีสื่อ นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีแหล่งเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย 
5. โรงเรียนมีคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 

 

 
อัตลักษณ์ (School Identity) 

กิจกรรมเด่น เน้นจิตอาสา 
 
 
 

เอกลกัษณ์ (School Uniqueness) 
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ศักดิ์ศรีลูกแม่ร าเพย 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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3.  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

3.1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการ
คร ู

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

เจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ 

รวม
ทั้งหมด 

จ านวน 3 43 1 5 3 4 59 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนบุคลากร 

ผูบ้รหิาร ขา้ราชการคร ู พนักงานราชการ ครอูตัราจา้ง เจา้หนา้ทีธ่รุการ เจา้หนา้ทีอ่ืน่ ๆ รวมทัง้หมด 
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3.2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 4 40 15 - 59 

 

 

3.3)  จ านวนครูจ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา 3 0 
คณิตศาสตร์ 9 21 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 22 
ภาษาไทย 4 23 
ภาษาต่างประเทศ 7 23 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 22 
การงานอาชีพ 2 20 
สุขศึกษา พละศกึษา 3 24 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 3 21 
แนะแนว 2 22 

รวม 51  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน 

พนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ประถมศึกษา 
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3.4)  ข้อมูลวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 2564) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต าแหน่ง / วิทยฐานะ (คน) รวม 
(คน) ครูอัตรา

จ้าง  
พนักงาน
ราชการ 

ครูผู้ช่วย  คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

ผู้บริหาร - - - - - 3 - 3 
คณิตศาสตร ์ 1 - - 4 2 2 - 9 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2 - 1 2      2 4 - 11 

ภาษาไทย - - - 1 2 1 - 4 
ภาษาต่างประเทศ 1 - - 2 2 3 - 8 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- 1 - 3 1 2 - 7 

การงานอาชีพ 1 - - - - 1 - 2 
สุขศึกษา พละศึกษา - - - - - 2 1 3 
ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป ์

- - - 1 - 2 - 3 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

- - - - 1 1 - 2 

รวม 5 1 1 13 10 21 1 52 
คิดเป็นร้อยละ 9.62 1.92 1.92 25 19.23 40.38 1.92 100 
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บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การงานอาชีพ 

สุขศึกษา พละศึกษา 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

แนะแนว 

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน ปีการศึกษา 2563 

ภาระงานเฉลี่ยของครู 1 คน จ านวน (คน) 
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3.5 ข้อมูลนักเรียน 

 

3.5)  จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาตนเองของครู ปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา จ านวน(คน) จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาตนเอง
ของครู (ชม.) 

บริหารการศึกษา 3 33 
คณิตศาสตร ์ 9 35 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 38 
ภาษาไทย 4 32 
ภาษาต่างประเทศ 7 36 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 30 
การงานอาชีพ 2 20 
สุขศึกษา พละศึกษา 3 22 
ศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป ์ 3 28 
แนะแนว 2 20 

รวม 51 29 
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3.6)  จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการเข้าร่วมกิจกรรม PLC ของครู ปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา จ านวน(คน) จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการร่วมกิจกรรม 
PLC (ชั่วโมง/ภาคเรียน) 

บริหารการศึกษา 3 60 
คณิตศาสตร ์ 9 60 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 60 

ภาษาไทย 4 60 

ภาษาต่างประเทศ 7 60 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 60 

การงานอาชีพ 2 60 

สุขศึกษา พละศึกษา 3 60 

ศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป ์ 3 60 

แนะแนว 2 60 

รวม 51 60 
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บรหิารการศกึษา 

คณิตศาสตร ์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

การงานอาชพี 

สุขศกึษา พละศกึษา 

ศลิปะ  ดนตร ีนาฏศลิป์ 

แนะแนว 

จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาตนเองของครู ปีการศึกษา 2563 
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ข้อมูลนักเรียน ( ข้อมูลจาก DMC : ธ.ค.63  ของปีการศึกษา สิ้นสุดปีการศึกษา 2563) 
  1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น .........768............  
  2) จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 828  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 5 96 94 190 38 
ม.2 5 106 81 187 37 
ม.3 5 82 78 160 32 
รวม 15 284 253 537  
ม.4 3 32 66 98 33 
ม.5 4 35 55 90 23 
ม.6 4 35 68 103 26 
รวม 11 102 189 291  

รวมทั้งหมด 26 386 442 828 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70

บริหารการศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การงานอาชีพ 
สุขศึกษา พละศึกษา 

ศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์ 
แนะแนว 

จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการร่วมกิจกรรม PLC (ชั่วโมง/ภาคเรียน) 
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 3) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    753   คน คิดเป็นร้อยละ  93.66 
  4) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 631 คน คิดเป็นร้อยละ  78.48 
  5) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม……-……..คน คิดเป็นร้อยละ…-…... 
  6) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 173 คน คิดเป็นร้อยละ 21.51 
  7) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ………………-…………..…คน คิดเป็นร้อยละ…-…... 
  8) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-.…คน คิดเป็นร้อยละ……-... 
  9) จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58  
 10) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น     -    คน คิดเป็นร้อยละ   -  
 11) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  160  คน คิดเป็นร้อยละ   100 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน   103  คน คิดเป็นร้อยละ   100 
  12) อัตราส่วนครู: นักเรียน 38 : 1 
  13) อัตราส่วนนักเรียน: ห้องเรียน 32 : 1 
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4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   

 4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 

 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2563 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2563 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพ 

ภาษาอังกฤ
ษ 

ปี2561 63.77 33.05 55.56 72.42 63.80 84.39 61.11 41.31

ปี2562 62.36 62.99 62.23 68.31 62.99 74.65 61.85 62.10

ปี2563 70.26 70.46 79.21 82.74 64.46 87.99 83.15 75.25

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561 - 2563 
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 4.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O – NET ) 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 47.08 21.41 27.13 29.92

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.29 23.77 29.62 32.32

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET )ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2563  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2562 51.06 21.1 28.3 28.74
ปีการศึกษา 2563 49.08 21.41 27.13 29.92
ผลการพัฒนา -1.98 0.31 -1.17 1.18
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  เทียบกับปีการศึกษา 2563  
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 4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 
กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O - NET ) 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
ระดับโรงเรียน 35.93 18.87 27.75 23.69 32.43
ระดับสังกัด 45.22 26.33 33.04 29.73 36.32
ระดับจังหวัด 41.6 22.58 30.33 26.26 34.2
ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 29.94 35.93
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ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 33.18 20.88 24.71 21.84 32.08

ปีการศึกษา 2563 35.93 18.87 27.75 23.69 32.43

ผลการพัฒนา 2.75 -2.01 3.04 1.85 0.35

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NE)ปีการศึกษา 2562-2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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5.     โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 (ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 
ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 
ค21101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 
ว21103 วิทยาการค านวณ 0.5  20 ส21102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 ส21104 พระพุทธศาสนา  0.5  20 
ส21101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส21106 ประวัติศาสตร์  0.5  20 
ส21103 พระพุทธศาสนา  0.5  20 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 
ส21105 ประวัติศาสตร์  0.5  20 ศ21102 ศิลปะ 1.0  40 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 ง21102 การงานอาชีพ  1.0 40 
ศ21101 ศิลปะ 1.0  40 อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1.5  60 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60    
รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  1.0 40 ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  1.0 40 
ส21261 ท้องถิ่นศึกษา 0.5 20 ส21262 ท้องถิ่นศึกษา 0.5 20 
ง21211 ไฟฟ้าภายในอาคาร 1.0 40 อ21202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 0.5 20 
อ21201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 0.5 20 จ21202 ภาษาจีน 2 0.5 20 
จ21201 ภาษาจีน 1 0.5 20    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (107) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (108) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   20 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  8 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 1/ร.ร.ทุจริต  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 2/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                      รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5 687                    รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5 648 



                                                      Self - Assessment Report : SAR 

26 | ห น้ า  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2563                                                  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ( ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ( ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 
ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 
ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 ค22102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 
ว22103 วิทยาการค านวณ 0.5  20 ส22102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 ส22104 พระพุทธศาสนา  0.5  20 
ส22101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส22106 ประวัติศาสตร์  0.5  20 
ส22103 พระพุทธศาสนา  0.5  20 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 
ส22105 ประวัติศาสตร์  0.5  20 ศ22102 ศิลปะ 1.0  40 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 ง22102 การงานอาชีพ  1.0 40 
ศ22101 ศิลปะ 1.0  40 อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1.5  60 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60    
รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 160 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 120 
I22201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้1 (IS1) 1.0 40 I22202 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้2 (IS2) 1.0 40 
ค22201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ค22202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 
ง22265  งานบัดกรีเบื้องต้น 1.0 40 อ22202  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั 0.5 20 
อ22201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 0.5 20 จ22202  ภาษาจีน 4 0.5 20 
จ22201  ภาษาจีน 3 0.5 20    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (107) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (108) 
กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  - 20 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  - 20 
กิจกรรมชุมนุม - 20 กิจกรรมชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 8 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 3/ร.ร.ทุจริต - 20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 4/ร.ร.ทุจริต - 20 
จริยธรรม - 20 จริยธรรม - 20 
                     รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15 707                      รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14 668 



                                                      Self - Assessment Report : SAR 

27 | ห น้ า  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2563                                                   
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 (ภาคเรียนที่  2) 

รหัสวิชา / รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา / รายวิชา 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 
ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 
ค23101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ค23102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 
ว23103 วิทยาการค านวณ 0.5  20 ส23102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 ส23104 พระพุทธศาสนา  0.5  20 
ส23101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส23162 ประวัติศาสตร์  0.5  20 
ส23103 พระพุทธศาสนา  0.5  20 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 
ส23161 ประวัติศาสตร์  0.5  20 ศ23102 ศิลปะ 1.0  40 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 40 ง23102 การงานอาชีพ  1.0 40 
ศ23101 ศิลปะ 1.0 40 อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1.5  60 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60    
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 120 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 120 
ค23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ค23202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 
ง23205  การเชื่อมแก๊ส-เชื่อมไฟฟ้า 1.0 40 ว2320... คอมพิวเตอร์ 1.0 40 
วิชาเพ่ิมเติมตามความสนใจ  1.0 40 วิชาเพ่ิมเติมตามความสนใจ 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (107) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (108) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   20 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  8 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 3  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 4  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                     รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 667                       รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 668 



                                                      Self - Assessment Report : SAR 

28 | ห น้ า  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2563                                                  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สายวิทย์ – คณิต 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรยีนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรยีนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5  60 ส31102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 
ว31103 วิทยาการค านวณ 0.5 20 ส31103 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 40 
ว31104 การออกแบบเทคโนโลย ี 0.5  20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ส31101 ประวัติศาสตร์ไทย 1.0 40 ศ31102 ศิลปะ(ดนตรี) 0.5  20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
ศ31101 ศิลปะ(ดนตรี) 0.5  20    
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 รายวิชาเพิ่มเติม 10 400 
ค31201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 ค31202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
ว31201  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1.5 60 ว31202  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1.5 60 
ว31221  เคมีเพ่ิมเติม 2.0 80 ว31222  เคมีเพ่ิมเติม 2.0 80 
ว31241  ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5 60 ว31242  ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5 60 
อ31201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 ว31261  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 60 
จ31201  ภาษาจีน1 0.5 20 อ31202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 
   จ31202  ภาษาจีน2 0.5 20 
   I31201  การศกึษาค้นควา้และสรา้งองค์ความรู้1 (IS1) 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม - 20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 1/ร.ร.ทุจริต - 20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 2/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม - 20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 710                      รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 710 



                                                      Self - Assessment Report : SAR 

29 | ห น้ า  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2563                                                  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สายศิลป์  เน้นจีน 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรยีนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรยีนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 

 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5  60 ส31102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 
ว31103 วิทยาการค านวณ 0.5  20 ส31103 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 40 
ว31104 การออกแบบเทคโนโลย ี 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ส31101 ประวัติศาสตร์ไทย 1.0 40 ศ31102 ศิลปะ(ดนตรี) 0.5  20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
ศ31101 ศิลปะ(ดนตรี) 0.5  20    
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 
ท31201 วัฒนธรรมกับภาษา 1.0 40 ท31202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 40 
ว31224 การสร้างงานแอนิเมชั่น 1.0 40 ว31225 คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 1.0 40 
ส31221 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 1.0 40 ส31281 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 
ศ31201 ทัศนศิลป์1 (ศิลปะไทย) 1.0 40 ศ31202 ทัศนศิลป์2 (จิตรกรรม) 1.0 40 
อ31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 
จ31203 ภาษาจีน ฟัง พูดอ่านเขียน 1 2.0 80 จ31204 ภาษาจีน ฟัง พูดอ่านเขียน 2 2.0 80 
   I31201 การศึกษาค้นควา้และสรา้งองค์ความรู้ 1 (IS1) 0.5 20 
      
      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 1/ร.ร.ทุจริต  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 2/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
      
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 710                     รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 690 



                                                      Self - Assessment Report : SAR 

30 | ห น้ า  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน ปีการศึกษา 2563                                                    
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายทั่วไป 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรยีนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรยีนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 

 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5  60 ส31102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 
ว31103 วิทยาการค านวณ 0.5  20 ส31103 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 40 
ว31104 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ส31101 ประวัติศาสตร์ไทย 1.0 40 ศ31102 ศิลปะ(ดนตรี) 0.5  20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
ศ31101 ศิลปะ(ดนตรี) 0.5  20    
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 
ท31201 วัฒนธรรมกับภาษา 1.0 40 ท31202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 40 
ว31224 การสร้างงานแอนิเมชั่น 1.0 40 ว31225 คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 1.0 40 
ส31221 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 1.0 40 ว31226 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งของ

เครื่องใช้ 
1.0 40 

พ30201 เซปักตะกร้อ 1.0 40 ส31281 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 
ศ31201 ทัศนศิลป์1 (ศิลปะไทย) 1.0 40 พ30202 บาสเกตบอล 1.0 40 
ง31201 งานฝึกฝีมือ 1 1.0 40 ศ31202 ทัศนศิลป์2 (จิตรกรรม) 1.0 40 
ง31203 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1.0 40 ง31202 งานฝึกฝีมือ 2 1.0 40 
จ31201  ภาษาจีน 1 0.5 20 ง31204 ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 1.0 40 
   จ31202 ภาษาจีน 2 0.5 20 
   I31201 การศึกษาค้นควา้และสรา้งองค์ความรู้ 1 (IS1) 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 1/ร.ร.ทุจริต  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 2/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 690                       รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5 670 



                                                      Self - Assessment Report : SAR 

31 | ห น้ า  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน ปีการศึกษา 2563                                                     
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สายวิทย์ – คณิต 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรยีนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรยีนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5  60 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5  60 
ส32101 ประวัติศาสตร์สากล 1.0 40 ส32103 ศาสนาสากล 1.0 40 
ส32102 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 ส32104 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การด าเนินชีวิตในสังคม 
1.0 40 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ง32101  การงานอาชีพ 0.5 20 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.5 60 
ว32201 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1.5 60 ว32202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1.5 60 
ว32221 เคมีเพ่ิมเติม 1.5 60 ว32222 เคมีเพ่ิมเติม 2.0 80 
ว32241 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5 60 ว32242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5 60 
ว32261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0 40 จ32202 ภาษาจีน 4 0.5 20 
จ32201 ภาษาจีน 3 0.5 20 I32202 การศึกษาค้นควา้และสรา้งองค์ความรู้1 (IS2) 1.0 40 
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้1 (IS1) 0.5 20    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 3 /ร.ร.ทุจริต  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 4/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 710                        รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.5 710 



                                                      Self - Assessment Report : SAR 

32 | ห น้ า  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สายศิลป์  เน้นจีน                                                    

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรยีนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรยีนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 

 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 
ว32101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ (เคมี) 1.5  60 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5  60 
ส32101 ประวัติศาสตร์สากล 1.0 40 ส32103 ศาสนาสากล 1.0 40 
ส32102 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 ส32104 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การด าเนินชีวิตในสังคม 
1.0 40 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 220 รายวิชาเพิ่มเติม 6.0 240 
ท32201 การเขียน 1 1.0 40 ท32202 การเขียน 2 1.0 40 
ว32203 วิทยาการค านวณ 0.5 20 ว32228 การประยุกต์ใช้โปรแกรมใน

งานส านักงาน 
1.0 40 

ว32204 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 20 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 
อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 จ32204 ภาษาจีน ฟัง พูดอ่านเขียน  4 2.0 80 
จ32203 ภาษาจีน ฟัง พูดอ่านเขียน 3 2.0 80 I32202 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์

ความรู้ 2 (IS2) 
1.0 40 

I32201 การศึกษาค้นควา้และสรา้งองค์ความรู้ 1 (IS1) 0.5 20    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 3/ร.ร.ทุจริต  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 4/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.0 610              รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5 630 



                                                      Self - Assessment Report : SAR 

33 | ห น้ า  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สายทั่วไป 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรยีนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรยีนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 

 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชัว่โมง 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน  7.5 300 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 
ว32101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เคมี) 1.5  60 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5  60 
ส32101 ประวัติศาสตร์สากล 1.0 40 ส32103 ศาสนาสากล 1.0 40 
ส32102 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 ส32104 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การด าเนินชีวิตในสังคม 
1.0 40 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 280 รายวิชาเพิ่มเติม 6.5 260 
ท32201 การเขียน 1 1.0 40 ท32202 การเขียน 2 1.0 40 
ว32203 วิทยาการค านวณ 0.5 20 ว32228 การประยุกต์ใช้โปรแกรมใน

งานส านักงาน 
1.0 40 

ว32204 การออกแบบเทคโนโลย ี 0.5 20 ส32282 โลกศึกษา 1.0 40 
ส32222 ทักษะชีวิตและสังคม 1.0 40 พ30204 แบดมินตัน 1.0 40 
พ30203 วู้ดบอล 1.0 40 ง32261 ธุรกิจเพ่ือการประกอบอาชีพ 1.0 40 
ง32206 งานไม้เบื้องต้น 1 1.0 40 จ32202 ภาษาจีน 4 0.5 20 
ง32281 การประกอบอาหารเบื้องต้น 1.0 40 I32202 การศึกษาค้นควา้และสรา้งองค์ความรู้ 2 (IS2) 1.0 40 
จ32201 ภาษาจีน 3 0.5 20    
I32201 การศึกษาค้นควา้และสรา้งองค์ความรู้ 1 (IS1) 0.5 20    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 3/ร.ร.ทุจริต  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 4/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5 670                      รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 650 



                                                      Self - Assessment Report : SAR 

34 | ห น้ า  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    สายทวิศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรยีนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรยีนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 

 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 
ว32101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เคมี) 1.5  60 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5  60 
ส32101 ประวัติศาสตร์สากล 1.0 40 ส32103 ศาสนาสากล 1.0 40 
ส32102 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 ส32104 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การด าเนินชีวิตในสังคม 
1.0 40 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
      
รายวิชาเพิ่มเติม 12.0 480 รายวิชาเพิ่มเติม 20.5 820 
จ32201 ภาษาจีน 3 0.5 20 จ32202  ภาษาจีน 4 0.5 20 
I32201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองคค์วามรู้ 1 (IS1) 0.5 20 I32202 การศึกษาค้นควา้และสร้างองคค์วามรู้ 2 (IS2) 1.0 40 
ง32269  การส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 2.0 80 ง32274 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 3.0 120 
ง32270 การออกแบบสถาปัตยกรรม1 3.0 120 ง32275  การเขียนแบบก่อสร้าง 3 2.0 80 
ง32271 เขียนแบบก่อสร้าง2 2.0 80 ง32276  การประมาณราคาก่อสร้าง 2.0 80 
ง32272 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2.0 80 ง32277  การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2.0 80 
ง32273  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น 2.0 80 ง32278 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2.0 80 
   ง32279  วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2.0 80 
   ง32280  ฝึกงาน 4.0 160 
   ง32281  การปฏิบัติงานจัดสวน 2.0 80 
      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
      
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 3/ร.ร.ทุจริต  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 4/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 19.5 870                       รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 28.0 1210 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2563                                                  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สายวิทย์ – คณิต 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรยีนที่  1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรยีนที่  2) 

รหัสวิชา / รายวิชา 
เวลาเรียน 

รหัสวิชา / รายวิชา 
เวลาเรียน 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 4.5 180 
ท32101  ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท33102  ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค32101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 ส33102  เศรษฐศาสตร์ 1.0  40 
ว33161  โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5  60 พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ส33101  ภูมิศาสตร์ 1.0 40 ศ33102  ศิลปะ 0.5  20 
พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 ง33102  การงานอาชีพ 0.5 20 
ศ33101  ศิลปะ 0.5  20 อ33102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
ง33101  การงานอาชีพ 0.5 20    
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 200 
ค33201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค33202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 
ว33201  ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1.5 60 ว33261  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 60 
ว33221  เคมีเพ่ิมเติม 1.5 60 ว33246  โครงงานคอมพิวเตอร์ 1.0 40 
ว33241  ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2.0 80 อ33202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 
ว33223  การตัดต่อวิดีโอ 1.0 40    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  10 

วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 3  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 4  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 650                        รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 9.5 470 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2563                                                  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สายท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรยีนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรยีนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 260 รายวิชาพื้นฐาน 4.5 180 
ท33101 ภาษาไทยพืน้ฐาน  1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 ส33102 เศรษฐศาสตร์ 1.0 40 
ว33161 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5  60 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ส33101 ภูมิศาสตร์ 1.0  40 ศ33102 ศิลปะ 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5  20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5  20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 40    
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพิ่มเติม 6.0 240 รายวิชาเพิ่มเติม 6.0 280 
ท33201 หลักภาษาไทย 1.0 40 ท33202 วรรณคดีมรดก 1.0 40 
ว33223 การตัดต่อวิดีโอ 1.0 40 ว33246 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1.0 40 
ส33201 ภูมิปัญญาไทย 1.0 40 ส33202 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 40 
พ30205 กาบัดดี้ 1.0 40 พ30206 แอโรบิค 1.0 40 
ง33208  งานไม้เบื้องต้น 3 1.0 40 ง33209  ช่างโลหะ 1.0 40 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 อ33202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 3  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 4  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.0 590                        รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 10.5 550 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2563                                                   
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สายทวิศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรยีนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรยีนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 260 รายวิชาพื้นฐาน 4.5 180 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 ส33102 เศรษฐศาสตร์ 1.0 40 
ว33161 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5  60 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ส33101 ภูมิศาสตร์ 1.0  40 ศ33102 ศิลปะ 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5  20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5  20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 40    
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพิ่มเติม 6.0 240 รายวิชาเพิ่มเติม 6.0 280 
ท33201 หลักภาษาไทย 1.0 40 ท33202 วรรณคดีมรดก 1.0 40 
ว33223 การตัดต่อวิดีโอ 1.0 40 ว33246 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1.0 40 
ส33201 ภูมิปัญญาไทย 1.0 40 ส33202 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 40 
พ30205 กาบัดดี้ 1.0 40 พ30206 แอโรบิค 1.0 40 
ง33208  งานไม้เบื้องต้น 3 1.0 40 ง33209  ช่างโลหะ 1.0 40 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 อ33202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 3  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 4  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.0 590                        รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 10.5 550 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

6.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  

ที ่ รายการ จ านวน 

1 อาคารเรียน 3  หลัง 
2 อาคารประกอบ 7  หลัง 
3 อาคารกึ่งถาวร 2  หลัง 
4 อาคารโรงฝึกงาน 3  หลัง 
5 โรงอาหาร 1  หลัง 
6 หอประชุม 1  หลัง 
7 ส้วม 4  หลัง 
8 สนามฟุตบอล 1  สนาม 
9 สนามบาสเกตบอล 2  สนาม 
10 สนมวอลเล่ย์บอล 1  สนาม 
11 สนามเปตอง 2  สนาม 

 

7.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ดังนี้ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านลาดหญ้า , หมู่ 2 บ้านท่าเสา , หมู่ 3 บ้านทุ่งนานางหรอก , หมู่ 4 บ้านท่า
หวี , หมู่ 5 บ้านจันอุย , หมู่ 6 บ้านพุเลียบ , หมู่ 7 บ้านท่าหว้า , หมู่ 8 บ้านหนองแก  

จ านวนประชากรใน ต าบลลาดหญ้าจ านวนหลังคาเรือน  :  8,160 หลังคาเรือน 
จ านวนประชากรทั้งหมด      :  23,269 คน 
   ชาย     : 16,585 คน 
   หญิง     : 6,684   คน 

อาชีพหลัก คือ รับราชการทหาร รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรรม อาชีพรับจ้าง และอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ประกอบ
ธุรกิจ ข้าราชการ พนักงานของรัฐฯลฯ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือ งานครบรอบมรณภาพหลวงพ่อล าไย สถานศึกษาในต าบลลาดหญ้า มีทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนกาญจนบุรีเก่า (อุดมราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบ้านจันอุย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
โรงเรียนวัดลาดหญ้า โรงเรียนบ้านท่าหวี โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต โรงเรียนวัดหัวเขาพุประดู่(วัดมหาราช) 
โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) โรงเรียนวัดพุน้อย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.6 – 
ปริญญาตรี 
 7.2 แหล่งเรียนรู้ภายใน / ภายนอกสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ลานกีฬา 100 
ห้องสืบค้นข้อมูล 24 
ห้องสมุดโรงเรียน 15,881 
ห้องแนะแนว 41 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ห้องศิลปะ 36 
ห้องดนตรี 26 
ห้องนาฏศิลป์ 22 

 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
วัดทุ่งลาดหญ้า 30 
เขาชนไก่ 3 

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน 

1.  นางมนัสนันทร์  ตั้งกิจจาวิสุทธิ์ ให้ความรู้เรื่องดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุและใบตองสถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียน จ านวน 36 ครั้ง/ปี  คิดเป็นร้อยละ 45 

2.  นายธ ารงเดช บุญเลิศ ให้ความรู้เรื่องดนตรีพ้ืนบ้าน (กลางยาว) สถิติการให้ความรู้ ในโรงเรียน 
จ านวน 48 ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 60  

3.  นายจิระ เมษมาน ให้ความรู้เรื่องอาวุธไทยโบราณ สถิติการให้ความรู้ ในโรงเรียน จ านวน 60 
ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 75  

4.  นายบุญชัย เกษสังข์ ให้ความรู้เรื่องน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ สถิติการให้ความรู้ในเรื่องนี้ พบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการศึกษางานอาชีพได้ และสามารถน าไปใช้เป็นอาชีพในอนาคตได้ ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 88 

5.  ป้าเล็ก ให้ความรู้เรื่องขนมจีนแป้งหมัก สถิติการให้ความรู้ในเรื่องนี้ พบว่า สรุปความพึงพอใจใน
การศึกษางานอาชีพได้ ในด้านความเหมาะสมของวิทยากรให้ความรู้ ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89 

6.  นายโกศล ชมชื่น ให้ความรู้เรื่องแพทย์แผนโบราณ สถิติการให้ความเรื่องนี้พบว่า ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการศึกษางานอาชีพได้ และความเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษาของระยะเวลาในการศึกษางาน
อาชีพ ในระดับท่ีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90 

7.  ร.ต.ภัทรวุธ เขสูงเนิน ให้ความรู้เรื่องชุมชนบ้านดาวทอง เศรษฐกิจพอเพียง สถิติการให้ความเรื่อง
นี้พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการศึกษางานอาชีพได้ และความเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษาของ
ระยะเวลาในการศึกษางานอาชีพ ในระดับท่ีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89 

8.  นางสงกรานต์  สุริยชน ให้ความรู้เรื่องผัดไทไร้เส้น ให้ความเรื่องนี้พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
การศึกษางานอาชีพได้ และความเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษาของระยะเวลาในการศึกษางานอาชีพ ใน
ระดับท่ีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86 

9.  พระครูสิทธิกิจจานุวัตร (ประเสริฐ อติเมโธ) เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า ผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน
ศาสนา การสอน การบรรยายธรรม 

10.  นายบุญชัย เขียวแก้ว ให้ความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้าน เพลงเหย่ย เพลงฉ๋อย การท าขวัญนาค 
11.  นายบุญโกย ยื่นเครือ ให้ความรู้เรื่องการแสดงพื้นบ้านกะเหรียง และการแสดงของชาวพม่า 
12.  นายนพพน สุวรรณ ให้ความรู้เรื่องช่างไม้และงานไม้ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้แก่ "โรงเรียนคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี มีจิตอาสา ก้าวหน้า ict" มีการปรับปรุง
หลักสูตรของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) โดย
เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับบริบท ของโรงเรียนและความเป็นสากล มีหลักสูตร
ทวิศึกษา    มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานและการน าเสนอโครงงานในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 โดยจัด
เพ่ิมเติมด้านภาษาจีน การเรียนรู้แบบบูรณาการ ในรายวิชา IS 1 : การศึกษา ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
และใช้รูปแบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ตามศักยภาพของนักเรียน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ หลักสูตร ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติและพลโลก ที่ดีมีความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการจัดกิจกรรมที่
เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
เสริมสร้างค่านิยมชาติ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและจิตอาสา กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ การ
แนะแนว กิจกรรมตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาวะทางกายและสุขภาวะจิต ในด้านการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนได้ก าหนดให้มีการเยี่ยมบ้าน 100% และมี โครงการติดตามแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมินตามหลักสูตร ส่งผลให้จ านวนนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส. จ านวนลดลง 
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2.  ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการขอผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถอ่านออก  อ่านคล่องตามมาตรฐานแต่

ละระดับชั้น  สามารถเขียนสื่อสารได้ดี  คิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  แยกแยะ  คิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดี  กล้า
แสดงออก  แสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็นและสร้างสรรค์  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามหลักประชาธิปไตยได้เป็น
อย่างดี  แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ดี  สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลจากสื่อที่หลากหลายรูปแบบ  
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และมีการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษา เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน   

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 

ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  มีค่านิยมท่ีดี  เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ  ยอมรับและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างและหลากหลาย  รักษาสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย  ออก
ก าลังกาย  เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 ชนิด  ร่างกายแข็งแรงสมส่วน  สุขภาพจิตดี  รู้เท่าทันสื่อ  มีทักษะ
ชีวิต  รู้และตระหนักในพิษภัยยาเสพติด ปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2563 
 ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 68.85 79.82 ดีเลิศ 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการขอผู้เรียน 65 78 ดีเลิศ 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 65 82.64 ยอดเยี่ยม 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

65 75.53 ดีเลิศ 

3.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 65 76.37 ดีเลิศ 
4.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

65 82.35 ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

65 70.85 ดีเลิศ 
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6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการท างาน มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

65 80.23 ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

72 81.64 ยอดเยี่ยม 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

72 76 ดีเลิศ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 72 85 ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

72 80 ยอดเยี่ยม 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 72 85.56 ยอดเยี่ยม 

3.  แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดย จัดท าบันทึกข้อตกลง 

และก ากับ ติดตามผลการพัฒนา 
2.  การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือ

พัฒนาความสามารถและทักษะ นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   

1.  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการก าหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน ในการด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชี พ
ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา พิจารณาอัตราก าลังที่เหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาสถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

2.  ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2 

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 2/ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2.1  มี เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.3  ด า  เนิน งานพัฒนาวิช าการที่ เ น้ น
คุณภาพผู้ เ รี ยนรอบด้ าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 จากการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ ผลที่
สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้ 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่นชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ท างานร่วมกัน
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย โดยการก าหนด อ านาจ ภาระหน้าที่ จัดแบ่งงาน สายงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ การ
ปฏิบัติงาน จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน การท างานของทุกฝ่าย
ขององค์กรเป็นไปในทางที่ส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ยังต้องได้รับการติดตาม
งานอยู่บ้าง  
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2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี มีการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา การให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
การมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน การมีรายงานประจ าปี หรือรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อนความส าเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตลอดจนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม 
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มด้วยศักยภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้มาตรฐาน มีการรายงานผลส าเร็จของการบริหารการจัดการสถานศึกษาทุก
ปี มีผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและ
คุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครูก าหนดขึ้น รวมทั้งมาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและ
สถานศึกษาก าหนดขึ้น มีการวิเคราะห์ประเมินครู ในด้านการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
ตามมาตรฐาน  มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพครู โดยพิจารณาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและองค์ประกอบ 3 
หลัก เช่น งบประมาณ ระยะเวลา วิทยากร และก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ช่วงเวลาและรายงาน
ผลการด าเนินการ  ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานที่ก าหนด ก ากับดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตามประเมินผล
เป็นระยะ น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป รวมทั้งน าผลการพัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือน า
ผลการพัฒนาไปใช้ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน 

5. ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มี
การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมท ากายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่ างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีระบบ/กลไก หรือ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานการพัฒนา  มีการรายงานประจ าปี หรือรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ล ะปีที่
สะท้อนความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามการวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  มีการ
จัดระบบและการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การพิจารณา 
จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา มี
คณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนกลไกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษาของคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  ด าเนินการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา  จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ/การเชื่อมโยง
เครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด  มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  มีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี  มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการ
เรียนการสอน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.  แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1.  สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันให้เป็นระบบ เช่น การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบ Block 
Course  การจัดการเรียนรู้แบบ  OGOP  เป็นต้น   และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) ของสถานศึกษา 

2.  สถานศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียน โดยเฉพาะข้อสอบปลายภาคให้ได้
มาตรฐาน มีอ านาจจ าแนก  มีความเที่ยง ความตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) หรือหลักสูตรแกนกลางที่อาจจะได้รับการ
พัฒนาในอนาคต โดยการร่วมมือกับสถานศึกษาเครือข่ายเทพศิรินทร์ทั้ง 11 แห่ง และการสนับสนุนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และใช้เป็นข้อสอบมาตรฐานเช่นเดียวกันกับสถานศึกษา
ในเครือสังฆมณฑล 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

1.  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  น าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง 
ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
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สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน า  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู  ครูกับเด็ก  เด็กกับเด็ก เด็กรักการ
เรียนรู้และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ใช้เครื่องมือวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  สนับสนุนให้ครูมีการท าวิจัย 
ในชั้นเรียน ให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ก ากับติดตาม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
น าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
2.  ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 3/ ประเด็นพิจารณา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

72 75 ดีเลิศ 

3.1.1 ครูทุกกลุ่มสาระฯจัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

72 100 ยอดเยี่ยม 

3.1.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning  

72 50 ปานกลาง 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

70 85.89 ยอดเยี่ยม 

3.2.1 ครูทุกกล่มสาระฯใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

70 79.17 ดีเลิศ 

3.2 .2 ครูทุกกลุ่ มสาระฯ ใช้ เทคโนโลยี 70 79.17 ดีเลิศ 
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สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
3.2.3 ครูทุกกลุ่มสาระฯ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
 

70 99.33 ยอดเยี่ยม 

3.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 70 65 ดี 
 

3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

72 70.84 ดีเลิศ 

3.4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

70 68.75 ดี 

3.4.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

70 72.92 ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

70 64.59 ดี 

3 . 5 . 1  ครู และผู้ มี ส่ ว น เกี่ ย ว ข้ อ งมี ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

70 64.59 ดี 

ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  ม า ต ร ฐ า น ที่  3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 72.26 ดีเลิศ 

จากการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่ามาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไดร้ะดับคุณภาพ  ดีเลิศ ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้ 

1.  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครู
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าการวิเคราะห์หลักสูตร พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดการเรียนรู้ เน้น
กระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โดยสามารถประเมินได้จากการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ  2  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning โดยสร้างความตระหนักและให้ความรู้ผ่านกระบวนการ ประชุมชี้แจงในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างและ
องค์ประกอบครบตามที่สถานศึกษาก าหนด  ตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ
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จริงในห้องเรียน นอกจากนี้ ครูได้เผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และ Website ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เป็นการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

2. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูทุกกลุ่มสาระจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ Application for Education ใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย จัดกิจกรรมในการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก  เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  คนดีและความสุข ท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ  โดยครูเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจระหว่างเรียนรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ   ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนไว้อย่างดี  รวมถึงการด าเนินงานของงานแนะแนว ที่ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ
ผู้เรียนทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีการจัดโครงการ/กิจกรรม สัปดาห์
คณิต สัปดาห์วิทยาศาสตร์ แข่งขันทักษะภาษอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน  กิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์  กิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือ ม.1 กิจกรรมชุมนุม   นอกจากนี้ยังมีการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 

4. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้านทั้งการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อน
เรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน และน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียน อีกท้ังยังมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนจัดการเรียนการสอน สร้างเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้นเรียนและให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของครูใน 
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ  ก ากับ ติดตามจาก
เพ่ือนครูและฝ่ายบริหาร  ส่งผลให้ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปันและสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้  
โดยโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงส าหรับจัดกิจกรรมชุมชน  ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตาม
อย่างเป็นระบบ ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  โดยโรงเรียน 
สนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การเปิดโอกาสให้ครูน านวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีผลงาน
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เป็นที่ประจักษ์  จึงเป็นสถานศึกษาที่มีบุคคลและหน่วยงานทางราชการมาศึกษาดูงาน ดังนี้ โรงเรียนทับช้าง
วิทยาคม  จังหวัดสงขลา  โรงเรียนฮอดวิทยา  จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
3.  แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 1.  ส่งเสริมให้ครูได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอน  
          2.  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลก  
          3.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการสอนและ
งานวิจัย  
         4.  ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
         5.  พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
         6.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
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ภาคผนวก 

  ค าสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี
การศึกษา 2563 

  การให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
  ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  เปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2563 

  หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 QR CODE 

 -  แผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 2568 
 -  แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 -  สารสนเทศปีการศึกษา 2563 
 -  ตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จ 
 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 -  รายงานการประชุมผู้ปกครองและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 
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ภาคผนวก 

 

ค าสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ที ่ ๑๘ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-------------------------------------- 
ด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและ 

พร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดและการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ 
๑) คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.   นางวิชญาณี     บุญทวี   ประธานกรรมการ 
๒.   นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย   รองประธานกรรมการ 
๓.   นายยศวัฒน ์  ทับทิม   รองประธานกรรมการ 
๔.   นางศิวพร                  คล้ายเจ๊ก  กรรมการ 
๕.   นางรัชนี   เชื้อจันสา  กรรมการ 
๖.   นางสาววรรณญากร      ฤทธิ์เดช   กรรมการ 
๗.   นายจรัญ  มูลจันทร์  กรรมการ 
๘.   นางพิชานันท์  จันทมัด   กรรมการ 
๙.   นางสุรัชต์              รัตนชัย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎกระทรวง   
           ศึกษาธิการและอ านวยการส าหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด 
๒) คณะกรรมการฝ่ายนิเทศก ากับติดตามตรวจสอบ 

๑. นางสาวสุภาวดี   จาวสุวรรณวงษ์ หัวหน้ามาตรฐานที่  ๑  
๒. นางสาวศิริรัตนา   สุภาชัย หัวหน้ามาตรฐานที่  ๒ 
๓. นางพิชานันท์ จันทมัด หัวหน้ามาตรฐานที่  ๓ 
๔. นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นางสุรัชต์ รัตนชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

มีหน้าที ่ นิเทศก ากับติดตามแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดต่างๆในการท างานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
๓) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑. นางสาวสุภาวดี  จาวสวุรรณวงษ์ หัวหน้ามาตรฐาน 

     ๒.  นางสมใจ    พูนน าเภา         ๓.  นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ 
 ๔.  นายสิทธิโชค  ภูลา  ๕.  นางสาววรรณเลขา   กันเกตุ  

๖.  นางทัศนา    ใจภักด ี ๗.  นางเงาแข     ด้วงศร ี
๘.  นางสาวอารีพร   เพ็งน้อย  ๙.  นางพนาไพร    ศิริรัตน์ 
๑๐.  นางสาวธนาทิพ     ภู่พันธ์  ๑๑.  นางสาวพรทิพย์   ศรีจันทร์ 
๑๒.  นายอุดมศักดิ์   ชาญเลิศ  ๑๓.  นางกมลณัชส์    กลมกลึง 
๑๔.  นางสาวสาลิน ี  สิทธิสาร  ๑๕.  นางสาวณัฐฐินีย์    เทียนทอง 
๑๖.  นางเนตรดาว  นิลเพ็ชร  ๑๗.  นายสุบิน     ติณภูมิ  
๑๘.  นางสาวเพ็ญนภา   วิชัยสุทธิพันธุ ์ ๑๙. ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์   ปานด ารงค์ 
๒๐.  นางวิภาวรรณ   โชติสวัสดิ ์ ๒๑.  นายภิรมย์    น้อยผล  
๒๒.  นางสาวเอมิกา พลานนท์ 
๒๓.  นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช    กรรมการและเลขานุการ 
๒๔.  นางสาวสริตา ดาบแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.  นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย  หัวหน้ามาตรฐาน 
๒.  นางรัชนี    เชื้อจันสา ๓.  นางภาวิณี    เพชรสุวรรณ 

      ๔.  นายสุทธิพงษ์  โชติรมย์  ๕.  นางประภาพร   ทะลาสี   
๖. นางสาวสรยา เมฆมังกร ๗.  นางสาวขนิษฐา  สิงห์พรม 
๘.  นางสาวเกิดสิร ิ เจียวพ่วง ๙.  นางสุพรรณิกา   คมสันต์ 
๑๐.  นายณัฐภัทร ชูลาภ  ๑๑.  นางพรทิพย์   จานแก้ว 
๑๒. นางจิราพร   บัวลอย  ๑๓.  นางสาวกาญจนา   ดอกกะถิน 
๑๔.  นางศิวพร    คล้ายเจ๊ก กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.  นายจรัญ     มูลจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. นายยศวัฒน ์  ทับทิม   หัวหน้ามาตรฐาน 

 ๒. นายฐิติโชต  ชูธัญญะ  ๓. นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา 
 ๔. นางวาสนา    หนูขาว  ๕. นางสมพร     ผาด า  
 ๖. นายนพรัตน์  นิลเพ็ชร  ๗. นางจันทร์วดี   รักษ์อาจ   

๘. นางสาวอิสริยาภรณ์  ยี่ประชา  ๙. นายสิทธิชัย    ศรีสรากรณ์ 
๑๐.  นางอัปสร    ศรีอรุณ  ๑๑.  นางสุรัชต ์  รัตนชัย 
๑๒.  นางอุษณี    ผูกไมตรี  ๑๓.  นางสาววรัทยา   ชีวาภัทรกุล 
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๑๔. นางพิชานันท์ จันทมัด  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวอัญชิษฐา  ขจรเดชวัฒนกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่๑. วิเคราะห์รายการกิจกรรมที่เป็นหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวบ่งชี้ 
          ๒.  จัดท ารายการกิจกรรมที่เป็นหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานเป็นเอกสารเพ่ือให้ผู้ 
             ปฏิบัติและ  ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการจัดท าข้อมูลเป็นหลักฐาน 

๓. วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจัดเข้าแฟ้มมาตรฐาน 
๔. ประเมินผลแต่ละมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
๕. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตามวันเวลาที่ก าหนด 

๔)  คณะกรรมการตรวจสอบและจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑. นางวิชญาณี     บุญทวี   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิริรัตนา   สุภาชัย   รองประธานกรรมการ 
๓. นายยศวัฒน์  ทับทิม   รองประธานกรรมการ 
๔. นางรัชนี   เชื้อจันสา  กรรมการ 
๕. นางสาวเกิดสิริ  เจียวพ่วง  กรรมการ 
๖. นางสาวอัญชิษฐา  ขจรเดชวัฒนกุล  กรรมการ 
๗. นางสุรัชต์    รัตนชัย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือ
ด าเนินการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๓ เพ่ือน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๕) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 

 ๑. นางเงาแข    ด้วงศร ี  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 ๒. นางศิวพร    คล้ายเจ๊ก หัวหน้างานเทคโนโลยี 
 ๓. นางสุพรรณิกา   คมสันต์   ผู้ช่วยงานเทคโนโลย ี
 ๔. นางสาววรรณญากร  ฤทธิ์เดช  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 ๕. นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ ที่ปรึกษาชุมนุมสื่อสารมวลชน 
     มีหน้าที ่ ๑.  รวบรวมการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน และความภาคภูมิใจ ของโรงเรียนเพ่ือการ 
                     ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ วารสาร แผ่นพับ และวิดิทัศน์ 
                 ๒. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต้นสังกัด ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ปฏิบัติงานหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความทุ่มเท และเสียสละ เพื่อให้เกิดผลดีแก่สถานศึกษาต่อไป    

สั่ง  ณ   วันที่  ๒  มีนาคม พ.ศ.    ๒๕๖๔ 
 

 ( นางวิชญาณี    บุญทวี ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีครั้งที่ 2 / 
2564 เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีแล้ว  

เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้  
 
 
 

(ลงชื่อ)      
( นายถิน  พิสูจน์ ) 

             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

          โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา    พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ประกาศ    ณ    วันที่   ๑ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

(นายคณิต  ชูลาภ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  
เรื่อง ก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ีปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

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

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน ปี 256๓ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 6๕ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ร้อยละ 6๕ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 6๕ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ ๖๕ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๖๕ ได้ผลการเรียนระดับ 

2.๕ ขึ้นไป 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 6๕ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๗๒ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๗๒ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๗๒ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๗๒ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม  
       หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
       อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
       การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน ปี 256๓ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
       น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๗๒ 

   ๒. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๒ 

๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๗๐ 
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
ร้อยละ ๗๐ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ  
       พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๐ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  

  ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง  
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา  
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

******************** 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
ก าหนด มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาการวางแผนและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การด าเนินการตามแผนและ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในและใช้ผลประเมินเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ต่อเนื่อง 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

ลงชื่อ 
(นายคณิต ชูลาภ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
( นายถิน พิสูจน์ ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทพศิรินทรล์าดหญ้า กาญจนบุร ี
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

******************* 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ 

คิดเห็น และแก้ปญัหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร ู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้ 
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เปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2562 - 2563 
............................................................. 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 

ร้อยละ ระดับคณุภาพ ร้อยละ ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 65 ดีเลิศ 65 ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 65 ดีเลิศ 65 ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ  

65 ดีเลิศ 65 ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

65 ดีเลิศ 65 ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 65 ดีเลิศ 65 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

65 ดีเลิศ 65 ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

65 ดีเลิศ 65 ดีเลิศ 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

65 ดีเลิศ 65 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 70 ดีเลิศ 72 ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

70 ดีเลิศ 72 ดีเลิศ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 70 ดีเลิศ 72 ดีเลิศ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

70 ดีเลิศ 72 ดีเลิศ 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 70 ดีเลิศ 72 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3) การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 

ร้อยละ ระดับคณุภาพ ร้อยละ ระดับคณุภาพ 

กลุ่มเปา้หมาย 
4)พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

70 ดีเลิศ 70 ดีเลิศ 

 1) การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

70 ดีเลิศ 72 ดีเลิศ 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

70 ดีเลิศ 72 ดีเลิศ 

3) การบรหิารจดัการชัน้เรียนเชงิบวก 70 ดีเลิศ 70 ดีเลิศ 
4) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

70 ดีเลิศ 70 ดีเลิศ 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

70 ดีเลิศ 70 ดีเลิศ 
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ที่ ศธ ๐๔๒๙๒.๑๐/๑๒                    โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
                   อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๙๐ 

               ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า  

  ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีความประสงค์
ขอเชิญ นางกมลฉัตร   โล่ห์สุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ (ราชบุรี, กาญจนบุรี) เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการการด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
       

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

               (นางวิชญาณี   บญุทวี) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 
 
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โทร. ๐-๓๔๕๘๙-๒๔๒ 
โทรสาร ๐-๓๔๕๘-๙๔๔๗ 
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แผนพัฒนาการศึกษา ปี 64 - 68 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณปี 64  

สารสนเทศปีการศึกษา 2563 ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายความส าเร็จ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
และ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา 
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รูปภาพกิจกรรมจากจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ท.ศ.ล. 
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