
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนเทพศิรินทร์
คลองสิบสาม ปทุมธานี ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณซนได้รับทราบ 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของผู ้เร ียน มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที ่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

   ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้   จะเป็น
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ในปี
การศึกษา 2564 ต่อไป 

 

              

             โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
  
                                                หน้า 
บทสรุปผูบ้ริหาร 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา             1  
 1. ข้อมูลท่ัวไป           1 
 2. ข้อมูลผู้บริหาร          2 
 3. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา        3 
 4. ข้อมูลนักเรียน          5 
 5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      6 
 6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    9 
 7. การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน       13 
 8. ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
    และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6        14 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา            15   
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน              15   
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา       23   
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     27  
ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา        31  
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก                  35 
 - ประกาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง การใช้มาตรฐาน   
   การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
            เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      36 
 - ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมาย 
   ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563    39 
 - คำส่ังคณะกรรมการดำเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    43 
 - บันทึกข้อความแสดงความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   45 
 - ตารางการเปรียบเทียบค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 
    ของสถานศึกษากับผลการดำเนินการ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ปีการศึกษา 2563         46 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 

ตารางที่                     หน้า 

 ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง     3 

 ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   3 

 ตารางท่ี 3 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร      4 

 ตารางท่ี 4 แสดงภาระงานของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563      4 

 ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563      5 

 ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 11 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป่ีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562-2563 

 ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 12 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป่ีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562-2563 

 ตารางท่ี 8 แสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563  13 

 ตารางท่ี 9 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน              17-21 

 ตารางท่ี 10 แสดงผลการดำเนินงาน มาตรฐานท่ี 3  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      28 

 ตารางท่ี 11 แสดงจุดเด่น และจุดควรพัฒนา ของ 3 มาตรฐาน    31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิที่                    หน้า 

 แผนภูมิท่ี 1 แสดงจำนวนคน และร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร   4 

 แผนภูมิท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6                         
ปีการศึกษา 2561-2563          5 

 แผนภูมิท่ี 3 แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรด ระดับ 3 ข้ึนไป รายกลุ่มสาระการเรียนรู้          
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561-2563      6 

 แผนภูมิท่ี 4 แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน           
ระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561-2563     7 

 แผนภูมิท่ี 5 แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
ระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561-2563     8 

 แผนภูมิท่ี 6 แสดงคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    9 

 แผนภูมิท่ี 7 แสดงคะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    10 

 แผนภูมิท่ี 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3      11 

 แผนภูมิท่ี 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6      12 

 แผนภูมิท่ี 10 แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ปีการศึกษา 2563 ท่ีศึกษาต่อ         14 

 แผนภูมิท่ี 11 แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี  
ท่ีต้ัง 37 หมู่ 4 ถนนเลียบคลองสิบสาม ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
โทรศัพท์ 02–190–1003 โทรสาร 02–190–1005  
เว็บไซต์ www.dsp.ac.th  
Facebook www.facebook.com/DebsirinPathumthani 
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
เนื้อที ่48 ไร่ 22 ตารางวา   
เขตพื้นท่ีบริการ ได้แก่ ตำบลบึงคอไห ทุกหมู่ ,ตำบลพืชอุดม หมู่ 4 – หมู่ 7, ตำบลลำไทร หมู่ 5  
หมู่ 11  และหมู่ 12 ,ตำบลลำผัดกูด หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 7 ,ตำบลบึงน้ำรักษ์ ทุกหมู่  
ตำบลหนองสามวัง หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 10 
 

1.1. วิสัยทัศน์ (Vision)    
 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.2. พันธกิจ (Mission)  
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 2. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
1.3. เป้าประสงค์ (Goals)  
 1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 2. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดทำโครงงานเสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกันกับนักเรยีน
ในโรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย 
 4. ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ ผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ท่ีมีประโยชน์อย่างมีคุณภาพ 
 5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองดีและมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 6.  ผู้เรียนมีความตระหนักช่ืนชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ 
 7.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 8.  โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญในการใช้ส่ือนวัตกรรม ICT เพื่อการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 9.  โรงเรียนส่งเสริมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 10.โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 11. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดหลักการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 12. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบริการชุมชน 

  

1.4. กลยุทธ์ (Strategy)   
 กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

1.5 ปรัชญา   
 “รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”   
  
1.6 อัตลักษณ์   
 “สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกแม่รำเพย วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มารยาทงาม”  
  
1.7 เอกลักษณ์   
 “หลากหลายวัฒนธรรม สังคมสมานฉันท์” 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิษณุ เดชใด    
 โทรศัพท์  085-660-3771 
 E-mail:  Pissanu404@hotmail.com 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขา บริหารการศึกษา  
 ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  24 พฤษภาคม พ.ศ.2561   จนถึงปัจจุบัน  
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3. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
 3.1 จำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง  

ตำแหน่ง 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้บริหาร 1 2 3 
ข้าราชการครูปฏิบัติการสอน 13 32 45 
ข้าราชการครูสนับสนุนการสอน - 2 2 
พนักงานราชการ - 1 1 
ครูอัตราจ้าง 3 2 5 
ครูธุรการ - 1 1 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน - 5 5 
ลูกจ้างประจำ 2 - 2 
ลูกจ้างช่ัวคราว 3 4 7 
ครูต่างชาติ 2 - 2 

รวม 24 49 73 

 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง 

 3.2 จำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

 ภาษาไทย - 5 5 
 คณิตศาสตร์ 3 5 8 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 11 14 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 7 9 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3 
 ศิลปะ 3 1 4 
 การงานอาชีพ 2 1 3 
 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6 
 แนะแนว - 2 2 

รวม 17 37 54 

  ตารางที่ 2 แสดงจำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 3.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  

 ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท จำนวน 
ผู้บริหาร (รวมรอง ผอ.) - - 3 3 
ครู 31 - 17 48 
ครูอัตราจ้าง 4 1 - 5 
ลูกจ้างประจำ 1 - - 1 

รวม 36 1 20 57 
 ตารางที่ 3 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนคน และร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 3.4 ภาระงานของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รวมคาบ 
เฉลี่ย 

จำนวน 
(คน) 

จำนวน 
คาบเฉลี่ย 

จำนวน 
(คน) 

จำนวน 
คาบเฉลี่ย 

 ภาษาไทย 5 23.00 5 23 23.00 
 คณิตศาสตร์ 8 23.00 8 23.13 23.07 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 22.43 14 21.07 21.75 
 สังคมศึกษาฯ 9 19.44 9 19 19.22 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 22.00 3 26 24.00 
 ศิลปะ 4 24.00 4 16.75 20.38 
 การงานอาชีพ 4 18.75 3 22.33 20.54 
 ภาษาต่างประเทศ 7 27.29 6 29 28.15 
 แนะแนว 2 20.50 2 20.5 20.50 

รวม/เฉลี่ย 56 22.27 54 22.31 22.29 
 ตารางที่ 4 แสดงภาระงานของครูผูส้อน ปีการศึกษา 2563 

36, 63%

1, 2%

20, 35%
ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต

ปริญญาโท
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4. ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 รวม 878 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563) 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน
ห้อง 

เพศ รวม เฉลี่ยต่อ
ห้อง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 5 70 59 129 26 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 5 72 68 140 28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 91 80 171 29 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 16 233 207 440 28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 6 65 106 171 29 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 5 51 73 124 25 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 6 57 86 143 24 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 173 265 438 26 
รวม 33 406 472 878 27 

 ตารางที่ 5 แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 

 
 แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2561-2563 
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ปีการศึกษา 2561-2563
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561-2563 

 
 แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีเกรด ระดับ 3 ข้ึนไป รายกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561-2563  
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 2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับดีขึ้นไป      
              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561-2563 
 

 
 แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  
 ระดับดีข้ึนไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563 
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 3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป      
              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561-2563 
 

 
 แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ระดับดีข้ึนไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563 
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6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)   
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ประจำปีการศึกษา 2563 
  1.1) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
  แผนภูมิที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

 ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ระดับโรงเรียน 45.50 30.44 20.56 25.95
ระดับจังหวัด 58.07 42.23 29.81 32.48
ระดับสังกัด 55.18 34.14 25.82 30.17
ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89
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           1.2) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 แผนภูมิที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

 ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 

 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ระดับโรงเรียน 37.74 32.77 24.99 20.10 27.94
ระดับจังหวัด 45.11 36.10 32.68 27.98 33.25
ระดับสังกัด 45.22 36.32 29.73 26.33 33.04
ระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68
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ประจ าปีการศึกษา 2563 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ระดับโรงเรียน

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ
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 2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562-2563 
 2.1) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยรายปีการศึกษา 

2562 2563 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
1) ภาษาไทย 49.13 45.50 -3.63 
2) ภาษาอังกฤษ 28.76 30.44 1.68 
3) คณิตศาสตร์ 22.44 20.56 -1.88 
4) วิทยาศาสตร์ 27.62 25.95 -1.67 
คะแนนเฉล่ีย 31.99 30.61 -1.38 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ -4.30 

 ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 จากกราฟขา้งต้น พบว่า คะแนนเฉล่ียในภาพรวมมีค่าลดลง 1.38 คิดเป็นร้อยละ 4.30 โดยมี  
วิชาท่ีมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนจำนวน 1 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 1.68 และวิชาท่ีมี
คะแนนเฉล่ียลดลงจำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียลดลง 
3.63, 1.88และ 1.67 ตามลำดับ 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2562 49.13 28.76 22.44 27.62
2563 45.50 30.44 20.56 25.95
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 2.2) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยรายปีการศึกษา 

2562 2563 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
1) ภาษาไทย 36.60 37.74 1.14 
2) สังคมศึกษา 32.68 32.77 0.09 
3) ภาษาอังกฤษ 24.14 24.99 0.85 
4) คณิตศาสตร์ 18.09 20.10 2.01 
5) วิทยาศาสตร์ 25.14 27.94 2.80 
คะแนนเฉล่ีย 27.33 28.71 1.38 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 5.04 

 ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 
 แผนภูมิที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 จากกราฟขา้งต้น พบว่า คะแนนเฉล่ียในภาพรวมมีค่าเพิ่มขึ้น 1.38 คิดเป็นร้อยละ 5.04 โดยมี  
วิชาท่ีมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนท้ัง 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น 1.14, 0.09, 0.85, 2.01และ 2.80 ตามลำดับ 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2562 36.60 32.68 24.14 18.09 25.14
2563 37.74 32.77 24.99 20.10 27.94
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ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
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7. การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
    

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ร้อยละ 
ของ

ผู้เรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

1. ห้องสมุด 100 1. มัสยิดอัลฮุดา 100 
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 100 2. วัดนิเทศน์ จ.ปทุมธานี 100 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 100 3. มัสยิดประชาสัมพันธ์ 100 
4. สวนเกษตร 100 4. ค่ายอู่ทองสักทอง จ.สุพรรณบุรี 100 
5. ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 100 5. บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี 100 
6. ห้องปฏิบัติการ FAB LAB 100 6. เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 100 
7. ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 100 7. ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 100 
8. ห้องปฏิบัติการคหกรรม 100 8. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 100 
9. ห้องดนตรี 100 9. สวนสัตว์นครราชสีมา จ. นครราชสีมา 100 
10. ห้องนาฏศิลป์ 100 10. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 100 
11. อาคารโดม 100 11. พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ จ.ชลบุรี 100 
  12. สวนนงนุช จ.ชลบุรี 100 

 ตารางที่ 8 แสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ในช่วงปี  
พ.ศ. 2563 การกำหนดใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนมกีารปรับเปล่ียนตามสถานการณ์และ
รูปแบบการเรียนการสอนระหว่าง รูปแบบ On - site และ On - Line 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
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8. ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ข้อมูล ณ วันท่ี 6  พฤษภาคม  2563) 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 164 คน จบการศึกษาท้ังหมด 164 คน ศึกษาต่อ 163 คน 
ประกอบอาชีพ 1 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 แผนภูมิที่ 10 แสดงร้อยละของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ท่ีศึกษาต่อ 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 143 คน จบการศึกษาท้ังหมด 143 คน 
 ศึกษาต่อ 126 คน ประกอบอาชีพ 17 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 แผนภูมิที่ 11 แสดงร้อยละของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  
ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน    
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี มีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 และมีการจัดการศึกษาต่อไปนี้ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World class standard) โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) 
ห้องเรียนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (MOU) ห้องเรียนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียน
เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี กับวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี (MOU) ห้องเรียนท่ัวไปท่ีเน้นความต้องการพิเศษ  
ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ด้วยการตั้งค่าเป้าหมายเกรดเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาพรวมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ราย     
ภาคเรียน มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ
มีรายวิชาเพิ่มเติมในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และยังมีโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมวันสุนทร
ภู ่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในหลักภาษาและทักษะการใช้ภาษาไทยรวมถึงตระหนัก
และเห็นคุณค่าของภาษาไทย พัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณของผู้เรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์มีการ
จัดกิจกรรมสอนเสริมผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ Virtual School ตามเนื้อหาสาระ
ของแต่ละระดับชั้น จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน MOU มทร.
ธัญบุรี เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานงานอุตสาหกรรม งานอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม กิจกรรมหุ่นยนต์ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ด้วยโครงการพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  สะเต็มศึกษา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ( IS 1) การส่ือสารและการนำเสนอ (IS 2) ใน
ระดับช้ัน ม.2 และ ม.5 โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการในเครือข่ายเทพศิรินทร์ เช่น กิจกรรมอบรม
หุ่นยนต์ “เทพเป็นหนึ่ง” มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้เรียน
สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นสรุปความรู้และปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี หลากหลาย 
สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ข้อสอบ Pre O-NET เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  โดยเป็นเครือข่ายในโครงการ Power Of 
Friendship ระดับจังหวัด เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนได้รับการทดสอบความถนัดทางการเรียนและทางอาชีพ ซึ่งทำให้นักเรียนได้
ทราบข้อมูลพื้นฐานของตนเองในการเลือกเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือเลือกประกอบอาชีพ  ครูผู้สอนมีข้อมูล
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วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในการจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับศักยภาพของนักเรียน มีกิจกรรมแนะแนว
อาชีพท้ังจากภาครัฐเอกชน และชุมชน มีการเปิดแผนการเรียนทางอาชีพท่ีหลากหลายเพื่อรองรับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการประชุมผู้ปกครอง และการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังนักเรียน และเป็นการสาน
สัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการติด 0, ร, มส  และการป้องกัน
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์   
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริม
พหุวัฒนธรรมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม ความคิด ความเช่ือ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา  
และสามารถปรับตัว เรียนรู้ สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามค่าเป้าหมายท่ีกำหนด  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักความพอเพียงและรักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ 
กิจกรรมเขตรับผิดชอบมีการจัดแบ่งเขตพื้นท่ีให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาด กิจกรรมเวร
ประจำวันรักษาความสะอาดภายในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบ 
และตรงต่อเวลา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และมีแนวความคิดมุมมองที่บ่งบอกถึงศักยภาพ 
ความรู้ ความสามารถ ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ผ่านการทำกิจกรรมของ
โรงเรียน เช่น กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน ค่าย DS Network ตามโครงการเทพฯ เป็นหนึ่ง ในเครือข่ายโรงเรียน
เทพศิรินทร์ โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการนักเรียนท่ีมาจากการเลือกต้ัง เพื่อให้เกิดการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
แบบประชาธิปไตยในโรงเรียน และระดับชั้นเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับห้องเรียนเพื่อฝึกการเป็น
ผู้นำและผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย จัดกิจกรรมกีฬาภายใน “รำเพยเกมส์” กิจกรรมกีฬาช่วงพัก
กลางวัน เพื่อสงเสริมการออกกำลังกายอีกทั้งเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม การแสดงออกอย่างเหมาะสม   
การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้ถึงการ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” การมีน้ำใจให้กันและกัน นักเรียนได้รับ
การตรวจสุขภาพประจำปีและได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อรับรู้สุขภาพร่างกายของตนเอง  
นำผลท่ีได้ไปใช้ในการรักษาและดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น มีการทำประกันชีวิตเพื่อให้นักเรียน
ได้รับการดูแลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคัดเลือก
เครือข่ายผู ้ปกครอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น  วันมาฆบูชา            
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ร่วมถึงวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม เพื่อเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความตระหนักในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิและศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ มีการทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก   
การป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงของโรค ภัย 
อุบัติเหตุ โดยการจัดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  
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2. ผลการดำเนินงาน   
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ  
อยู่ในระดับ ดี 

ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ในรายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563  
เท่ากับ ร้อยละ 68.20 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ คือ ร้อยละ 60 
 

 
 
พิจารณาร่วมกับการดำเนินการ ดังนี้ 
1. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อคัดกรองนกัเรียนตามกลุ่มท่ีจะส่งเสริม
หรือพัฒนา 
2. จัดให้นักเรียนระดับ ม.1 ม.3 ได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ 
สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง ระดับ ม.4 - ม.6 ได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาว
ต่างประเทศ สัปดาห์ละ 2 – 4 ช่ัวโมง เพื่อส่งเสริมทักษะการส่ือสาร สนทนา 
ภาษาอังกฤษ และมีวิชาเลือกเพิ่มเติม ภาษาจีน ท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย 
3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
4. มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมผ่านระบบ Virtual School  สามารถทบทวนและ
ทดสอบบทเรียนย้อนหลังได้สะดวกทุกท่ี ทุกเวลา  
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ ร้อยละ 
74.28 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ คือ ร้อยละ 74 

 
 
พิจารณาร่วมกับการดำเนินการ ดังนี้ 
 พิจารณาจากผลงานนักเรียนท่ีได้จากรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (IS1) การส่ือสารและการนำเสนอ (IS2) ระดับช้ัน ม.2 และ ม.5  
ผลงานจากการจัดกิจกรรรมค่ายหุ่นยนต์ ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  
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 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ในรายวิชาด้านการ
ออกแบบและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 
ร้อยละ 70.24 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ คือ ร้อยละ 70 
 

 
 

พิจารณาร่วมกับการดำเนินการ ดังนี้ 
 พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถผลิต ช้ินงาน อธิบาย หลักการ แนวคิด 
ขั้นตอน  และปัญหาอุปสรรค ของการทำงานได้ เช่น โครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ 
การทำช้ินงานในรายวิชาการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) การส่ือสารและการนำเสนอ (IS2) 
ระดับช้ัน ม.2 และ ม.5  และผลงานหุ่นยนต์ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ในรายวิชาด้านเทคโนโลยี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ ร้อยละ 76.26 สูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ คือ ร้อยละ 75 
 

 
 

พิจารณาร่วมกับการดำเนินการ ดังนี้ 
      โรงเรียนมีการจัดการสอนเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและส่งเสริมการใช้
ทักษะดิจิทัลเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid - 19) มีการกำหนดบทบาทของ
ผู้เรียนอย่างชัดเจนในการใช้นวัตกรรม DSP MODEL ในการวางแผน กำกับ 
ติดตาม และนิเทศการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง  
 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

เปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ท่ีได้ผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563  
พบว่า ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ ร้อยละ 77.44 เปรียบเทียบแล้วสูงกว่า ปี
การศึกษา 2562 คือ ร้อยละ 70.40 และสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ คือ  
ร้อยละ 72 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 
 

6) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ในรายวิชาการงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ ร้อยละ 87.96 สูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ คือ ร้อยละ 75 

 
                    
พิจารณาร่วมกับการดำเนินการ ดังนี้ 
     ผู้เรียนได้รับการทดสอบความถนัดทางการเรียนและทางด้านอาชีพ ซึ่งทำให้
รับรู้ข้อมูลพื้นฐานของตนเอง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับ
ท่ีสูงขึ้น มีความสามารถในการตัดสินใจประกอบอาชีพตามความถนัดและสนใจ 
  

 ตารางที่ 9 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 2.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 นักเรียนร้อยละ 98.81 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป และมีความกล้าแสดงออก มี
แนวความคิด มุมมองท่ีบ่งบอกถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคี  สามารถ
คุณประโยชน์ต่อสังคม การแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและตามมารยาททางสังคม           
ความประพฤติ กิริยามารยาท เรียบร้อย ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย รักการออกกำลังกาย มีสุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคมเป็นไปตามท่ีสถานท่ีการศึกษากำหนดและตามคุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ 
 
3. จุดเด่น  
 1. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  

 2. ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม และเลือกเรียนชุมนุมท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

 3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง และเครือข่ายอื่น ๆ เป็นอย่างดี ทำให้งาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินได้อย่างยั่งยืน 

 4. ครูท่ีปรึกษามีความเข้มแข็งในการติดตามดูแลนักเรียนในท่ีปรึกษาตลอดจนครบ 3 ปีการศึกษา 
และมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการสำรวจความพร้อมในการเรียนการสอนสม่ำเสมอ มีการสำรวจความต้องการ
ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและให้การดูแลประสานงานเพื่อเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 

 5. มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ให้คำช้ีแนะ ส่ือสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำ
ผลการดำเนินงานมาปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

 6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกระบวนการดำเนินงานท่ีมีระบบ มีการติดตาม ส่งต่อและ
แก้ไขพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เรียนมีระเบียบวินับ เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 

 7. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
4. จุดที่ควรพัฒนา  
 1. พัฒนาการอ่าน การเขียน ส่ือสาร และการคิดคำนวณ ด้วยกระบวนการท่ีต่อเนื่องและเป็นกิจกรรม
ท่ีฝึกฝนเพื่อการนำไปใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิต 

 2. พัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการ
แก้ปัญหารวมถึงการสร้างนวัตกรรม ยงัต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล อ้างอิงข้อมูล และเผยแพร่อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
1. กระบวนการพัฒนา   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนผังที่ 1 แสดงข้ันตอนการทำงานมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

 

วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและนโยบายขององค์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการ 

ดำเนินการและปฏิบัติตามโครงการ/กจิกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 

โครงการ/กิจกรรม 

สรุปผล/นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 

รายงานผลการพัฒนา 

check 

Plan 

Do 

Action 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเร ียน         
มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบสภาพปัญหา วิเคราะห์ผลการจัดจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา ศึกษานโยบาย
การจัดการศึกษา และนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา (covid – 19) ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา โดยแต่งต้ัง
คณะกรรมการและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี และสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ
และเป็นขั้นตอน โดยจัดทำร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์     
พันธกิจ กลยุทธ ์ และเป้าหมายท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบร ิบทของสถานศึกษาสามารถปฏิบัต ิได้จริง                
มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management)  ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) 
ด้วยการบริหารท่ีเป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  มีกระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดย
จัดแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องเรียนทวิศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก นำข้อมูล สารสนเทศ 
วิจัยในชั้นเรียน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย และนักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต   
ในท้องถิ่น เช่น รายวิชาลำลูกกาน่ารู ้ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ให้ผู้เรียนได้เลือก    
เข้าร่วมตามความถนัด และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความสนใจ เช่น 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสวนเกษตรตามแนวศาสตร์พระราชา กีฬาภายใน และจัดกิจกรรมภายนอก ได้แก่   
ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายลูกเสือ -เนตรนารี ค่ายหุ่นยนต์ โดยโรงเรียนมีการปรับปรุง พัฒนา และประเมินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาทุกปี  โรงเร ียนส่งเสร ิมและสนับสนุนให้คร ูและบุคลากรได้พ ัฒนาตนเองให้มี             
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC โดยครูเข้ารับ
การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานในด้านวิชาการ และงานที่สอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติในรูปแบบ
ออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับสถานศึกษาอื่น นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและได้
ผลงานมาขยายผลเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้บุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีการจัดทำรายงานประเมิน
ตนเองเป็นประจำทุกปี มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรศึกษาต่อในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตนเอง 
ส่งเสริมให้ครูจัดทำผลงานเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ ครูและบุคลากรมีการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท้ังในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และในกลุ่มงานโดยใช้ระบบการนิเทศ มีการนิเทศครูบรรจุใหม่และครูย้าย ให้เข้าใจวัฒนธรรมการ
ทำงานของครูเทพศิรินทร์ โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ โดยมีการพัฒนา ปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องพยาบาล       
ห้องประชุม ให้สะอาด ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง มีส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ เพียงพอต่อผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม ร่มรื่น     
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มีแหล่งสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหลายจุด ให้บริการนักเรียนและบุคลากรเพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ จัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนโดย
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วเพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  โรงเรียนมี           
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
สัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี จัดหาและส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่สะดวก ทันสมัย เพื่อ
การบริหารจัดการกลุ่มงานและฝ่ายต่าง ๆ เช่น การใช้กลุ่มไลน์ ระบบสังคมออนไลน์อื ่น ๆ  การประชุม
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet   โปรแกรม SGS เพื่อการวัดและประเมินผล ระบบการประเมินผล   
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Virtual School,  Google Meet,  Kahoot, โปรแกรมประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน (SDQ), โปรแกรมห้องสมุด พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา ส่ือดิจิทัล และซอฟต์แวร์ท่ีส่งเสริม           
การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
2. ผลการดำเนินงาน 
 2.1 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความ ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยโรงเรียนได้รับการรับรองในโครงการยกระดับ
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ (ScQA) ใน
ปี 2563 (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม)    
 2.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจน ดังนี้  1) มีการ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2) การนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 3) มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา 
อยา่งต่อเนื่อง 4) มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ 5) มีระบบ 
นิเทศภายใน และปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดย
โรงเรียนได้รับการรับรองในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ (ScQA) ในปี 2563 (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม)    
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีการ
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตจริง มีการกำหนดค่า
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกภาคเรียน ซึ่งส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีเพิ่มขึ้น มีการส่งเสริมการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เพื่อนำผลมาวิเคราะห์พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีผลงานได้รับคัดเลือกนวัตกรรม ในโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล ปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม)     
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ครูมีผลการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับดีเด่น 
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) ครูมีจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และครูมีการพัฒนานวัตกรรมและการ
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จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตามบริบทสถานการณ์ของ
สังคมโลกได้อย่างดี โดยได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมยอดเยี่ยมในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้ DSP 
MODEL สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ปี 2563 ได้ร ับรางวัลเหรียญทองการประกวด
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 “SESAO 4 Online 
Teaching Awards” ปี 2563 ท้ังประเภทสถานศึกษาและครูผู้สอน (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม)     
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย  มีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ มีการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม) 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ มีการจัดระบบสารสนเทศท่ี
สามารถสืบค้นอย่างเป็นระบบ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ เช่น 
website : www.dsp.ac.th ,youtube : DSP. ENTERTENMENT, FB : โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธานี, FB : เกษตรอัจฉริยะ, FB : ห้องเรียนพิเศษ MOU มทร.ธัญบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธานี นอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน จัดหาอุปกรณ์ ส่ือเพื่อการเรียนรู้ รวมถึงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้พร้อมและมีประสิทธิภาพ โดย
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลเชิงประจักษ์เป็นท่ียอมรับ เช่น รางวัลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  รางวัลเหรียญเงิน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 ประเภทนวัตกรรมสถานศึกษา ระดับเหรียญเงิน ประเภทนวัตกรรมครูผู้สอน รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ เหรียญทอง และเหรียญเงิน  (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม)  
3. จุดเด่น  
 - โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน และดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง     
 - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายท่ีชัดเจนโดยเน้นกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผลักดันให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน    
 - สภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ามากมาย    
 - สารสนเทศมีความเป็นปัจจุบัน สะดวกและพร้อมใช้งานเสมอ 
 - พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการสม่ำเสมอ เช่น DSP MODEL , New DSP Model 
4. จุดที่ควรพัฒนา  
 - ควรจัดระบบการถา่ยทอดองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม (KM: Knowledge 
Management) โดยใช้กระบวนการ PLC อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ครูได้มีประสบการณ์ ข้อคิดเห็น 
จากครูหรือผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ียั่งยืนในการสานงานต่อริเริ่มงานใหม่ 
 - ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการอบรมครูอย่างต่อเนื่องทุกปี 
การศึกษา สนับสนุนครูในการทำวิทยฐานะสูงขึ้น 

http://www.dsp.ac.th/
https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-MOU-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-110571970741296/
https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-MOU-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-110571970741296/
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
1. กระบวนการพัฒนา  
 1) จัดการเรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
     โรงเรียนมีวิธีการหรือกระบวนการพัฒนาท่ีส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ (Active Learning) โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับ เช่น กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครู กิจกรรมการ
นิเทศติดตาม ส่งผลใหค้รูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรม
ได้จริง มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การประกวด
แข่งขัน ทักษะต่าง ๆ ที่ให้ผู ้เรียนได้เข้าร่วมตามความถนัดและความสนใจ  ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน คิดเป็น ทำเป็น และแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยี เช่น วัน
สุนทรภู่ วันภาษาไทย สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายส่ิงแวดล้อม วันตรุษจีน วันคริสต์มาส กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน “รำเพยเกมส์” การแสดงละคร นอกจากนี้มีกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นอกสถานที่ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถสรุปองค์ความรู้ 
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม STEM การค้นคว้า
อิสระ (IS) และโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวจัิย 
อยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
    2) ใช้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีวิธีการหรือ
กระบวนการพัฒนาท่ีส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการ จัดการเรียนการสอน โดยมีโปรแกรม
พื้นฐานท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ คือ โปรแกรม Virtual School โดยมีโครงการ/
กิจกรรมรองรับ เช่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือมัลติมีเดีย และส่ือออนไลน์ 
เพื่อการจัดการเรียนการสอน ทางด้านเทคโนโลยีของครูท่ีมีคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนและส่งเสริม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Smartphone โปรแกรมท่ีทันสมัยในการวัดผลและ
ประเมินผล มีกิจกรรมการนิเทศติดตาม ส่งผลให้ครูเกิดคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม สะท้อนการพัฒนาท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ัง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถงึแหล่งเรียนรู้
ได้ง่ายและรวดเร็ว  
    3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนให้น่าเรียนสนุกสนานโดยใช้รูปแบบหรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ        
ที่น่าสนใจ ให้ผู้เรียนได้มีส่วน ร่วมในการทำกิจกรรมด้วยความสุข มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ
ความประพฤติอันดีงามแก่ผู้เรียน  
    4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนได้กำหนดให้
ครูมีแผนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ชัดเจน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
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เรียนรู้อยา่งเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ เนื้อหา ผู้เรียน และมีความหลากหลายตรง ตามสภาพจริง เช่น การประเมินด้วยแบบทดสอบ
ปรนัย อัตนัย การประเมินจากกิจกรรมในช้ันเรียน แบบฝึกหัดหรือช้ินงาน การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์การวัดและประเมินผล ชัดเจน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ใหบ้รรลุตามตัวชี้วัดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึน้ และมีกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม  
    5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีวิธีการหรือกระบวนการพัฒนาท่ีส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับ คือ กิจกรรมการ นิเทศติดตาม การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” กิจกรรมพัฒนาครูสู่
งานวิจัย ส่งผลให้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูล 
ป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งสม่ำเสมอ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 
2. ผลการดำเนินงาน  
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็น พิจารณาดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ 
ต่อการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 ตารางที่ 10 แสดงผลการดำเนินงาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน   
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีกระบวนการชี้แจงเกณฑ์และสัดส่วนคะแนนในการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนางานวิชาการ มีการอบรมให้ความรู้ มีการแต่งตั ้งคณะทำงาน       
เพื ่อส่งเสริมและดำเนินการพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการนิเทศ กำกั บ ติดตาม             
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายภาคเรียน เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถ
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นำไปใช้ได้จร ิงก ับการเรียนการสอน สร้างโอกาสให้ ผู้เร ียนทุกคนมี ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง                 
มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนรู้ตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ส่งเสริมการเรียนรู้ให้คิดได้ ปฏิบัติได้ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย    มีการนิเทศ
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม การใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนตามความ
ต้องการของท้องถิ ่น เช่น ครูสอนศาสนา ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร  อาจารย์ผู ้เชี ่ยวชาญจาก
สถาบันอุดมศึกษา และทีมเทคนิคเฉพาะด้านที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ องค์กรเอกชน และรัฐวิสาหกิจ    
เพื ่อสนับสนุนการใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ เช่น มี Labboy 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีวิศวกรผู้ช่วยที่เชี ่ยวชาญในการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์       
มีกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้        
ด้วยตนเอง สามารถสรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้       
ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรยีนรู้ 
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ทำให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง      
มีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ใช้แหล่งเรียนรู้ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น            
ในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้ครูได้ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (PLC) 
ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการศึกษาปัญหาจากการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะ
สำคัญ ตามโครงสร้างรายวิชา ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนตามสภาพจริง มีขั้นตอน 
วิธีการเป็นระบบ มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม มีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน 
และเหมาะสมกับแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ปรับไปตามสถานการณ์แวดล้อมของสังคมโลก มีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งที่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล โดยครูแจ้งผลการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง  เพื่อนำผลวิเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านผลการ
เรียนและด้านอื่น ๆ ทำให้สามารถแก้ปัญหาผลการเรียนได้ดีขึ้น ปลอดผลการเรียน 0 ร มส อีกท้ังครูยังส่งเสริม
และให้คำแนะนำร่วมศึกษาแนวทางให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างผลงาน นวัตกรรมที่น่าสนใจ เพื่อนำไปวางแผน
พัฒนาแฟ้มสะสมผลงานเพื่อการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 

3. จุดเด่น  
 - ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ 
และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น Website, Google form, Plickers, Kahoot และ Application อื่น  
 - ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 - สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู ้มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
 - ครูส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ทำให้ผู้เรียนใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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4. จุดที่ควรพัฒนา  
 - ครูควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
 - ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อลดภาระงานให้แก่ผู้เรียน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี  สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ครอบคลุม ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  สรุปผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา อยูใ่นระดับ ยอดเยี่ยม  ซึ่งแต่ละมาตรฐานมีระดับคุณภาพดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน                      ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ     
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ          ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาจัดเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสำคัญท่ีโรงเรียนต้องนำไป วิเคราะห์  
สังเคราะห์ สรุป เพื่อไปสู่การตรวจสอบความสำเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และนำไปใช้ในการ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นจากผลการดำเนินงานสามารถสรุปผลการ 
ประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคต และความต้องการการ 
ช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง         
มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
 2. ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม และเลือกเรียนชุมนุมท่ีหลากหลาย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย
ผู้ปกครอง และเครือข่ายอื่น ๆ เป็นอย่างดี ทำให้ 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมี 
ความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินได้อย่างยั่งยืน 
 4. ครูท่ีปรึกษามีความเข้มแข็งในการ
ติดตามดูแลนักเรียนในท่ีปรึกษาตลอดจนครบ 3    
ปีการศึกษา และมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการ
สำรวจความพร้อมในการเรียนการสอนสม่ำเสมอ มี
การสำรวจความต้องการความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  
อย่างครอบคลุมและให้การดูแลประสานงานเพื่อเข้า
ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 
 

 1. พัฒนาการอ่าน การเขียน ส่ือสาร และ
การคิดคำนวณ ด้วยกระบวนการท่ีต่อเนื่องและเป็น
กิจกรรมท่ีฝึกฝนเพื่อการนำไปใช้ได้จริงในการดำเนิน
ชีวิต 
 2. พัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
การแก้ปัญหารวมถึงการสร้างนวัตกรรม ยงัต้องมี
การส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สืบค้นข้อมูล อ้างอิงข้อมูล และเผยแพร่อย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 5. มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล  
การดำเนินงาน ให้คำช้ีแนะ ส่ือสารกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงหรือ
พัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
กระบวนการดำเนินงานท่ีมีระบบ มีการติดตาม    
ส่งต่อ และแก้ไขพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เรียน
มีระเบียบวินับ เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 
 7. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ช่วยกันรักษา
ความสะอาดบริเวณโรงเรียนและเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 - โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน 
และดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง     
 - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตรงตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจนโดยเน้นกระบวนการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ผลักดันให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของโรงเรียน    
 - สภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม มีแหล่ง
เรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ามากมาย    
 - สารสนเทศมีความเป็นปัจจุบัน สะดวก
และพร้อมใช้งานเสมอ 
 - พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการบริหาร
จัดการสม่ำเสมอ เช่น DSP MODEL , New DSP 
Model 

 - ควรจัดระบบการถา่ยทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม (KM: Knowledge 
Management) โดยใช้กระบวนการ PLC อย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ครูได้มีโอกาสเรียนรู้
ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น จากครูหรือผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ียั่งยนืในการ         
สานงานต่อก่องานใหม่ 
 - ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร            
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการอบรมครู        
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา สนับสนุนให้ครูเล่ือน
วิทยฐานะสูงขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 - ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ปกติ และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น 
Website, Google form, Plickers, Kahoot และ 
Application อื่น 
 - ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนา    
การเรียนการสอน 
 - สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อ 
การเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
 - ครูส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ทำให้
ผู้เรียนใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

 - ครูควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
 - ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้
แบบข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อลดภาระงานให้แก่
ผู้เรียน 
 

 ตารางที่ 11 แสดงจุดเด่น และจุดควรพัฒนา ทั้ง 3 มาตรฐาน 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 2. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จริยธรรม คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง   
 3. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้มทัีกษะการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีกระตุ้น
ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ สามารถค้นหาและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
 4. ส่งเสริมการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 5. กิจกรรมเสริมทักษะการคิด วิเคราะห ์และการสร้างภาวะผู้นำ   
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เน้นการนำไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน 
 7. จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ให้มีความสะดวก ความทันสมัยยิ่งขึ้น 
 8. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และมี 
ความรับผิดชอบ และมีจิตสังคมมากขึ้น   
 9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 10. การพัฒนาสถานศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนให้มากขึ้น 
 11. ส่งเสริมให้ครูนำผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการ เข้าร่วมประกวดในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยสถานศึกษาส่งเสริมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานครู
ผ่านส่ืออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 1. ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ องค์กรของรัฐ
องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2. การพัฒนาอาคารสถานท่ีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3. การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้มีส่ือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกห้องเรียน 
 3. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 4. การพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในอาชีพ 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

- ประกาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน    
  การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ปีการศึกษา 2563 
- คำส่ังการแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
- บันทึกข้อความแสดงความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ตารางการเปรียบเทียบค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  กับผลการดำเนินการ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี  

เร่ือง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

……………………………………………………………………………………. 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี  
เร่ือง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน   
         การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ร้อยละ ๖๐ 

     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด  
         อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
         แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ ๗๔ 

     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ร้อยละ ๗๐ 

     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
         สารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๗๕ 

     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  
         สถานศึกษา ร้อยละ ๗๒ 

     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี  
         ต่องานอาชีพ ร้อยละ ๗๕ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ยอดเยี่ยม 
     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี  
         สถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๙๘ 

     ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๘ 

     ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ  
         แตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๘ 

     ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ร้อยละ ๙๘ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี 
       สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ ๗๕ 

  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๗๕ 

  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
       ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
       ทางวิชาชีพ ร้อยละ ๗๕ 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี 
       เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๗๕ 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
       การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๕ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   
       และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๘๒ 

  ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
       ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๒ 

  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ร้อยละ ๘๒ 

  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
       และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๘๒ 

  ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
       เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๕ 

 
 เกณฑ์การกำหนดระดับคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มี ๓ มาตรฐาน  ๒๑ 
ประเด็นพิจารณา การตัดสินคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีการพิจารณาตัดสิน
คุณภาพ  ๓ ระดับ คือ  ระดับประเด็นพิจารณา  ระดับมาตรฐาน  และระดับสถานศึกษา  
 ในระดับสถานศึกษาจะดำเนินการได้ในระดับคุณภาพใด จะตัดสินตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละ    
ประเด็นพิจารณาแล้วพิจารณาจากความถี่ของระดับคุณภาพท่ีแปลผลได้ในทุกประเด็นพิจารณา เพื่อสรุปเป็น
ระดับคุณภาพโดยรวมในรายมาตรฐาน และนำภาพรวมทั้ง ๓ มาตรฐาน มาสรุปเป็นคุณภาพระดับสถานศึกษา 
มีการแปลผลให้สอดคล้องตามเกณฑ์ ดังนี้ 

การกำหนดระดับคุณภาพทุกมาตรฐานและประเด็นพิจารณากำหนดระดับคุณภาพเป็น ๕ ระดับ  
  ระดับ ยอดเยี่ยม   หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
  ระดับ ดีเลิศ   หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙  
  ระดับ ดี   หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙  
  ระดับ ปานกลาง   หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙  
  ระดับ กำลังพัฒนา  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

ตารางการเปรียบเทียบค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
กับผลการดำเนินการ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ระคุณภาพ 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินการตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                            ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน   
 การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

ดี ดี ✓ 

     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด  
         อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

 แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 สารสนเทศและการส่ือสาร 

ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

     6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ✓ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ✓ 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี  
         สถานศึกษากำหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ✓ 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ✓ 
     3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ  
         แตกต่างและหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ✓ 

     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ✓ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563                                                               
 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ระคุณภาพ 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินการตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ✓ 

  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี 
       สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ✓ 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ✓ 

  2.3 ดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
       ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ✓ 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
       ทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ✓ 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี 
       เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ✓ 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
       การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ✓ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน  
                 เป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ✓ 

  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   
       และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ✓ 

  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
       ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ✓ 

  3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ✓ 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
       และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ✓ 

  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
       เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม ✓ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยูใ่นระดับ ยอดเยี่ยม 
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