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ก 

คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบไปด้วยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ร ับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก            
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที ่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๓ ฉบับนี้      
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 
           พฤษภาคม  2564 
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            มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 56 
ส่วนที่ 4 ความโดดเด่นของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 68 
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 79 

   ๑. ประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ 1 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
18240 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์/โทรสาร 036 909996 จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มี
นักเรียน จำนวน ๑,๘4๓ คน (ข้อมูล ณ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) มีผู ้บริหาร จำนวน ๔ คน ข้าราชการครู 
จำนวน 8๔ คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน ๗ คน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน จำนวน ๕ คน (ข้อมูล ณ ธันวาคม 
๒๕๖๓) ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ  นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้มี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยนำวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
กับทุกกลุ่มงานของโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มวิชาการ กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 256๓ ทั้ง 3 มาตรฐาน เป็น
ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดเีลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
หลักฐานสนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

ดีเลิศ 1. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ 
เป็นไปสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด 
3. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดย
ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
4. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
5. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- ผลการประเมินการ อ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
- ผลการทดสอบระดับชาติ 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมกลุ่ม
วิชาการ 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการกลุ่มสาระฯ 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ห้องเรียนพิเศษ 
- ชิ้นงาน โครงงาน IS ผลงาน
นักเรียน 
- รางวัล/ ผลงานของโรงเรียน
เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
หลักฐานสนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
  6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น และการทำงานหรือ
งานอาชีพ 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีเป็นไปสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย  และ
จิตสังคม 
5) คุณลักษณะของนักเรียน
เทพศิรินทร์ 

- ผลการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
- ผลคะแนนพฤติกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ผลคะแนนคุณลักษณะของ
นักเรียนเทพศิรินทร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการกลุ่มสาระฯ 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมกลุ่มกิจการ
นักเรียน 
- ผลการตรวจสุขภาพ
ประจำปี 
- สมุดแปลนชีวิต 
- โครงงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
- โครงการธนาคารโรงเรียน 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
หลักฐานสนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ดีเลิศ 1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการ 
 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
- ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี   
- ID Plan ครู 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
หลักฐานสนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
  ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน

การปฏิบัติ 
 2)  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3) ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของ
คร ูและสถานศึกษา 
 5) จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 
6) จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

- รายงานผลการอบรม 
สัมมนา 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมกลุ่ม
วิชาการ กิจการนักเรียน  
กลุ่มบริหารงานบุคคล     
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
และกลุ่มบริหารทั่วไป  
-รายงานผลการประเมิน
ตนเองของครู (SAR ส่วน
บุคคล) 
-การได้รับรางวัลและเลื่อน
วิทยฐานะ 
-ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีใน
โรงเรียน 
-อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
- สารสนเทศของโรงเรียน 
- วารสารประชาสัมพันธ์  
โรงเรียน  
- เว็บไซต์โรงเรียน 
- เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน หลักฐานสนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ 1) จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่สามารถนำ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3) ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4) มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

- หลักสูตรสถานศึกษา  
- แผนการจัดการเรียนรู้  
- บันทึกผลหลังสอน  
- เอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผล 
- เครือ่งมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
- ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
- รายงงานการวิจัยในชั้นเรียน 
- รายงานการใช้สื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
-สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็น
ถึงข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงาน/
ผลงานของผู้เรียน แฟ้มสะสม
งาน สื่อการเรียนการสอน 
- รายงานการจัดการเรียนการ
สอนภายใต้สถานการณ์ 
Covid 
- รายงานการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน  
-รายงานกิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมกลุ่ม
วิชาการ กิจการนักเรียน กลุ่ม
บริหารงานบุคคล และกลุ่ม
บริหารทั่วไป  

  
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไป

ตามค่าเป้าหมาย โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนที ่สอดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมาจัดทำเป็นโครงการแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีตั้งไว้  
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สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน ตัวอย่างโครงการ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

ข้อ 2 เสริมสร้างอัตลักษณ์และทักษะชีวิต
ให้กับผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 4 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน 
โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
โครงการพัฒนางานโภชนาการ 
 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระฯ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

(แข่งขันทักษะ) 
โครงการเพชรแม่รำเพย 
 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการกิจกรรมนักเรียนและงานกรรมการ
นักเรียน 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
โครงการธนาคารโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ข้อ 1 ขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

โครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
โครงการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน 
โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล 
โครงการพัฒนางานแผนงาน 
โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน ตัวอย่างโครงการ 

 ข้อ 5 พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 
 
ข้อ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
 
โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 
โครงการพัฒนางานโรงเรียนกับชุมชน 
โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อ 1 ขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
ข้อ 5 พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

โครงการพัฒนาหลักสูตร 
โครงการพัฒนางานวิจัย 
โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผลการศึกษา 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ 
 
โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกกลุ่มมี
เป้าหมายที่ชัดเจน ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ นวัตกรรม “ระบบดูแลเหมือน
ครอบครัว (FAMILY SESTEM) ในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกิดเป็น
แนวปฏิบัติที่เข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือบรรลุ วิสัยทัศน์ “เป็นสถานศึกษาชั้นนำ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
เป็นคนดีมีคุณค่าของสังคมไทย”  
 
 

      (นายธนาพล  จีรเดชภัทร์) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

   ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพ่ือเป็นการ
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ประจำปีการศึกษา 
256๓ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อน
คุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพ และเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง      
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้               
ของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา   
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 

                                                               (ดร. มงคล ศิริพัฒนกุล) 
                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นภาพรวม บริบทขององค์กรและมี
ความสำคัญซึ่งส่งผลต่อการวางแผนการบริหาร การจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนดำเนินการต่างๆ ของ
โรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไป 

2. ลักษณะขององค์กร         
 3. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา       
 5. ข้อมูลนักเรียน 
 6. หลักสูตร 
 7. ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 8. สินทรัพย์ 
 9. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน       
 10. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 256๓ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 11. ผลคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 12. ผลคะแนนคุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 13. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 ๑๔. ผลการสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม. ๓) และสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.๖) 
 15. รางวัล/ ผลงานของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 
 16. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
  

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา (ไทย)  เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ)  DEBSIRIN PHUKHAE SARABURI 
ที่อยู่     บ้านเลขท่ี 175 หมู่ที่  1 ตำบลพุแค  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
รหัสไปรษณีย์   18240 
โทรศัพท์ธุรการ   036-909996, 089-7422356 
โทรศัพท์วิชาการ   082-3471916 
ระดับท่ีเปิดสอน   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง  20 เมษายน พ.ศ. 2519 
อีเมล์    turakarndspu@gmail.com 
เว็บไซต์    http://www.debsirinphukhae.ac.th  
สังกัด     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี  
ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายธนาพล จีรเดชภัทร์   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารการศึกษา 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวประภาภรณ์  วงษ์ทอง วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารการศึกษา 



9 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวหทัยพัชร ทองเดช  วิทยฐานะ ชำนาญการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารการศึกษา 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวจุฑามาศ วรเมทิน  วิทยฐานะ ชำนาญการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารการศึกษา 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายมนตรี อามเทศ  วิทยฐานะ ชำนาญการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารการศึกษา 
 
2. ลักษณะขององค์กร 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ที่เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๐ ห้องเรียน มีจำนวน
นักเรียนทั้งหมด ๑,๘4๓ คน (ข้อมูล ณ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๐๐
คน (ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๖๓) และมี นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 

ฝ่ายบริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี มุ ่งมั ่นพัฒนามาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ    
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หรือมี
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้น โรงเรียนมี
หน้าที่พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน และการสื่อสาร ทักษะกระบวนการคิด การสร้าง
นวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  ส่งเสริมความรู้ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รวมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ และมีคุณลักษณะนักเรียนเทพศิริ
นทร์ ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพไปสู่สังคม ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ 
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ยังเป็นโรงเรียนที่ให้บริการทั้งด้านแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุน
บุคลากร และนักเรียน ในการทำกิจกรรมเพื ่อชุมชน และให้ความร่ วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ        
ของชุมชน เช่น โรงเรียนใกล้เคียง วัด อำเภอ อบต. เทศบาล กศน. และหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมต่างๆ    
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชากรในชุมชนได้อีกด้วย 
 
3. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสถานศึกษาชั้นนำ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นคนดีมีคุณค่าของสังคมไทย 
 
3.2 พันธกิจ (Missions) 

1) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ  
    พัฒนา ครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และสืบทอดวัฒนธรรมการเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ 
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
4) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ตามหลักสูตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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6) ประสานความร่วมมือกับชุมและสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 
3.3 เป้าประสงค์ (Goals)                                               

1) สถานศึกษาเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการ  การพัฒนาผู้เรียนและการ 
                        พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ 

2) ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต และมีความเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ 
3) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตาม 

                        แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) สถานศึกษามีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6) สถานศึกษามีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 
3.4 กลยุทธ์ (Strategies) 

1) ขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
2) เสริมสร้างอัตลักษณ์และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน  
3) ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสถานศึกษา 
4) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ตามแนวทางหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6) ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

3.5 ปณิธาน (Commitment) 
“มุ่งพัฒนาการศึกษา” 

 
3.6 ปรัชญา (Philosophy) 

“นักเรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม และมีทักษะชีวิต” 
 
3.7 อัตลักษณ์ (Identity) 

“วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มารยาทงาม” 
 
3.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“ดูแลเหมือนครอบครัว” 
 
3.9 คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (Moral Identity) 

“รับผิดชอบดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” 
   
  3.10 คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ (Debsirin Characteristics) 
   “วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มารยาทงาม” 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน 4 84 - 7 5 100 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของข้าราชการครู 
บุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 62 26 - 88 
 3) ข้อมูลวิทยฐานะ 

ข้อมูลวิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม 

1. คศ. 4 - - - 
2. คศ. 3 6 11 17 
3. คศ. 2 6 17 23 
4. คศ. 1 11 24 35 
5. ครูผู้ช่วย 2 11 13 

รวม 25 63 88 
 

           4) ข้อมูลวิทยฐานะตามตำแหน่ง 
ตำแหน่ง อันดับ ชาย หญิง รวม 

  
ผู้อำนวยการ 
  

คศ.4 - - - 
คศ.3 1 - 1 
คศ.2 - - - 

รองผู้อำนวยการ 
คศ.3 - 1 1 
คศ.2 - 2 2 
คศ.1 - - - 

ครู 
  
  

คศ.4 - - - 
คศ.3 5 10 15 
คศ.2 6 15 21 
คศ.1 11 24 37 
ครูผู้ช่วย 2 11 13 

รวม 25 63 88 
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5. ข้อมูลอัตรากำลัง/ภาระงานสอน (ข้าราชการครู) 

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (คาบ/สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 7 23 
2. คณิตศาสตร์ 11 23 
3. วิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 20 
4. ฟิสิกส์ 3 25 
5. เคมี 3 23 
6. ชีววิทยา 4 21 
๗. คอมพิวเตอร์ 7 22 
๘. ภาษาอังกฤษ 9 19 
๙. ภาษาจีน 4 16 
10. ภาษาญี่ปุ่น 4 15 
11. สังคมศึกษา 11 22 
12. การงานอาชีพ 5 17 
13. ดนตรีไทย 1 21 
14. ดนตรีสากล 2 24 
15. นาฎศิลป ์ 1 21 
16. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 21 
17. แนะแนว/บรรณารักษ์ 4 21 

รวม 84 21 
 
5. ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 256๓ รวม 1,843 คน (ข้อมูลจาก DMC ณ วันที่ 10 ก.ค. 63) 

 ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 11 196 210 406 37 
ม.2 10 200 213 413 42 
ม.3 10 182 181 363 37 
รวม 31 578 604 1,182 38 
ม.4 7 88 148 236 34 
ม.5 6 68 143 211 36 
ม.6 6 83 131 214 36 
รวม 19 239 422 661 35 

รวมทั้งหมด 50 818 1,027 1,843 37 
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6. หลักสูตร 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี โดยกลุ่มวิชาการได้พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย       
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา ได้พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัด
สาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล เน้นการเรียนภาษาอังกฤษสื่อสาร และภาษาจีนสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า
และสร ้างองค ์ความรู้  (Research and Knowledge Formation : IS1) การสื่ อสารและการนำเสนอ 
(Communication and Presentation : IS2) และการนำองค์ความรู ้ไปใช้บริการสังคม (Social Service 
Activity : IS3) มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ได้แก่ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โครงการคุณธรรม โครงการกีฬาสีภายใน โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง  กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ การส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้พัฒนาระบบ ICT ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการเพชรแม่รำเพยเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ดนตรี และนาฎศิลป์ ของนักเรียนอย่างต่อเนื ่อง        
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกันรับผิดชอบ ทำให้หลักสูตรของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี เป็น
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพซึ่งเกิดจากการพัฒนาหลักสูตรทุกปี  นำผลที่ได้จากการประเมินความพึงใจรวมถึง
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป  
 

หลักสูตรของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค แผนการเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

-ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
-ห้องเรียนพิเศษ English Program 
-ห้องเรียนปกติ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

-ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
-ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
 เน้นภาษาอังกฤษ 
-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน 
-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
-แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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7. ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 
การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที ่ กลุ่มงาน จัดสรรร้อยละ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 งานวิชาการ 60       2,383,080  อุดหนุนรายหัว 
2 กิจการนักเรียน 10          397,180  อุดหนุนรายหัว 
3 แผนงานและงบประมาณ 3          119,154  อุดหนุนรายหัว 
4 บริหารงานบุคลากร 7          278,026  อุดหนุนรายหัว 
5 บริหารทั่วไป 15          595,770  อุดหนุนรายหัว 
6 เงินสำรองจ่าย 5     198,590.00  อุดหนุนรายหัว 

รวมเงินทั้งสิ้น        3,971,800 

 
แผนปฏิบัติการเงินอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน 
กลุ่มงานวิชาการ 

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 351,018 
2 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 100,000 
3 โครงการพัฒนาหลักสูตร 26,600 
4 โครงการพัฒนางานวิจัย 5,000 
5 โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผลการศึกษา 305,608 
6 โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผล 77,848 
7 โครงการนิเทศการเรียนการสอน 10ม000 
8 โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 12,520 
9 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 55,000 

10 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 100,000 
11 โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 85,000 
12 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ 301,000 
13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 112,834 
14 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 272,521 
15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 292,705 
16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 464,749 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1 โครงการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน 103,378 
2 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 20,000 
3 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 25,800 
4 โครงการกิจกรรมนักเรียนและงานกรรมการนักเรียน 62,735 
5 โครงการธนาคารโรงเรียน 43,292 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน 
6 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 70,000 
7 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 86,000 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 27,994 
2 โครงการพัฒนางานแผนงาน 13,960 
3 โครงการพัฒนางานสารสนเทศ 3,000 
4 โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี 54,200 
5 โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 20,000 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล 99,307 
2 โครงการพัฒนาบุคลากร 163,719 
3 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ 15,000 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
1 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10,000 
2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 391,660 
3 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 50,000 
4 โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 20,000 
5 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 26,110 
6 โครงการพัฒนางานโภชนาการ 26,110 
7 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อปฏิบัติงาน 53,000 
๘ โครงการพัฒนางานยานพาหนะ 600,000 
9 โครงการพัฒนางานธุรการ 25,000 

 

แผนปฏิบัติการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี ๑๕ ปี) ปีการศึกษา 2563 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน 

กลุ่มงานวิชาการ 
1 โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 130,000 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 463,135   
3 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 325,000 
4 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 26,910 
5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี 27,090 
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 411,505 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 45,000 
๒ โครงการกิจกรรมนักเรียนและงานกรรมการนักเรียน 70,000 
๓ โครงการทัศนศึกษา 316,580 
๔ โครงการสวัสดิภาพนักเรียน 276,750 
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แผนปฏิบัติการเงินบำรุงการศึกษา/ อื่นๆ ปีการศึกษา 2563 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน 
กลุ่มงานวิชาการ 

1 โครงการเพชรแม่รำเพย 300,000 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ 359,000 
3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(จีน) 
17,100 

4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) 

40,800 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) 

17,900 

6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (EP/SME) 

 
1,197,480 
1,054,000 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 71,400 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
1 โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน 253,800 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
1 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 50,000 
2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 1,615,220 
3 โครงการพัฒนางานโรงเรียนกับชุมชน 30,000 
4 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 195,620 
5 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 151,600 

 
8. สินทรัพย์  

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ตั้งอยู่บริเวณสามแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค หลัก ก.ม.ที่ 123 -
124  ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 ตำบลพุแค  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี  ที่ดินของโรงเรียนได้รับ
การอนุมัติจาก กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระพุทธบาท - พุแค 
จำนวน 50 ไร่  มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้  

1. อาคารเรียนหลัก    จำนวน 4 อาคาร  
2. อาคารเรียนประกอบ    จำนวน 3 อาคาร 
3. อาคารสำนักงาน   จำนวน 2 อาคาร 
4. อาคารห้องสมุด   จำนวน 1 อาคาร 
5. อาคารโรงฝึกงาน   จำนวน 2 อาคาร 
6. อาคารโรงอาหาร   จำนวน 1 อาคาร 
7. อาคารหอประชุม   จำนวน ๑ อาคาร 
8. อาคารโดมฝึกกีฬา   จำนวน ๑ อาคาร 
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มีห้องประชุม ห้องสื่อการเรียนรู้และห้องปฏิบัติการเรียนรู้ต่างๆ  ดังนี้  
1. ห้องสมุดโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  จำนวน 1 ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จำนวน 5 ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการเคมี    จำนวน 1 ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์    จำนวน 1 ห้อง 
5. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา   จำนวน 1 ห้อง 
6. ห้องดาราศาสตร์    จำนวน 1 ห้อง 
7. ห้องเรียนรู้ศิลปะ    จำนวน 1 ห้อง 
8. ห้องนาฏศิลป์    จำนวน 1 ห้อง  
9. ห้องดนตรีไทย    จำนวน 1 ห้อง 
10. ห้องดนตรีสากล    จำนวน 1 ห้อง 
11. ห้องแนะแนว    จำนวน 1 ห้อง 
12. ห้องจริยธรรม    จำนวน 1 ห้อง 
13. ห้องพยาบาล     จำนวน 1 ห้อง 
14. ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 1 ห้อง 
15. ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน 1 ห้อง 
16. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน  จำนวน 1 ห้อง 
17. ห้อง Thai Pipe Innovation Center Saraburi จำนวน 1 ห้อง 
18. ห้องคณะกรรมการนักเรียน   จำนวน 1 ห้อง 
19. ห้อง DS NETWORK    จำนวน 1 ห้อง 
20. ห้องธนาคารโรงเรียน    จำนวน 1 ห้อง    
21. ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น    จำนวน 1 ห้อง 
22. ห้องเรียนภาษาจีน    จำนวน 2 ห้อง 
23. ห้องประชุมย่อย    จำนวน 3 ห้อง 
24. ห้องเกียรติภูม ิ    จำนวน 1 ห้อง 
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9. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน  

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม เพื ่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน           
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทำหน้าที่
กำหนด กำกับติดตาม และปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดย
ใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง  PDCA ขับเคลื่อนกลุ่มบริหารงานต่างๆ 5 กลุ่มงานคือ กลุ่มวิชาการ กลุ่มกิจการ
นักเรียน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 256๓ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

10.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๓ 

 

กลุ่มสารการเรียนรู้ ค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนด ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ สรุปผล 

ภาษาไทย ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 72.82 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

คณิตศาสตร์ ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 89.07 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 96.14 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 63.12 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 87.64 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

การงานอาชีพ ร้อยละ 80 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 89.51 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ศิลปะ ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 88.35 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 87.98 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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10.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปรียบเทียบค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๓ 
 

รายการ ค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนด ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ สรุปผล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 93.56 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
10.3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  256๓ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ม.1 406 0 4 71 331 402 99.04 
ม.2 413 1 12 81 319 400 96.85 
ม.3 363 1 7 65 291 356 98.03 
ม.4 236 1 5 31 199 230 97.42 
ม.5 211 0 5 34 172 206 97.42 
ม.6 214 0 12 25 178 202 94.47 
รวม 1,843 3 45 307 1,489 1,796 97.42 

 
10.4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๓ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ขึ้นไป 

ม.1 406 6 6 17 377 394 97.04 

ม.2 413 6 10 28 369 397 96.13 

ม.3 363 3 29 29 302 331 91.18 

ม.4 236 2 4 11 219 230 97.46 

ม.5 211 4 8 12 187 199 94.31 

ม.6 214 0 10 16 188 204 95.33 

รวม 1,843 21 67 113 1,642 1,755 95.23 
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11. ผลคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ไม่ถูก
ตัดคะแนนพฤติกรรม 

ร้อยละ 
จำนวนนักเรียนที่ถูก
ตัดคะแนนพฤติกรรม 

ร้อยละ 

ม.1 406 394 97.04 12 2.96 
ม.2 413 362 87.65 51 12.35 
ม.3 363 271 74.66 92 25.34 
ม.4 236 205 86.86 31 13.14 
ม.5 211 186 88.15 25 11.85 
ม.6 214 159 74.30 55 25.70 

ค่าเฉลี่ย 1,843 1,589 86.22 254 13.78 
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12. ผลคะแนนคุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

คุณลักษณะนักเรียน 
เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 

เกณฑ์ปกติ 
ร้อยละของนักเรียน 

ที่ปฏิบัติ 

วิสัยทัศน์ไกล 1. นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับ
ตนเองและปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

80 

2. นักเรียนไม่มีผลการเรียน 0 ร มสหรือถ้าติด 0 ร มส 
สามารถแก้ไขภายใน 30 วัน 

97 

3. นักเรียนสามารถวางแผนการเงินโดยออมเงินเป็น
ประจำอย่าง น้อยสัปดาห์ละ 10 บาท 

100 

ใจกว้าง 1. นักเรียนทำความสะอาดเขตพ้ืนที่ของโรงเรียน 100 
2. นักเรียนเก็บของได้แล้วคืนเจ้าของทุกครั้ง 95.0 
3. นักเรียนมีชั่วโมงจิตอาสา 20 ชม. /ภาคเรียน 100 

ร่างสมาร์ท 1. นักเรียนสามารถสะสมคะแนนพฤติกรรม (100 คะแนน/
ภาคเรียน) หรือเมื่อสิ้นภาคเรียนต้องมีคะแนนพฤติกรรม
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 

97.0 

2. นักเรียนไม่ขาดเรียนหรือสาย เกิน 3 ครั้งต่อเดือน 89.5 
3. นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 92.6 

มารยาทงาม 1. นักเรียนมีมารยาทยิ้มไหว้อย่างไทย 90.0 
2. นักเรียนพูดจาไพเราะ มีหางเสียง (ครับ/ค่ะ) 89.1 

เฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่คุณลักษณะนักเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 93.65 
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13.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
          ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 1) จำนวนนักเรียนที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

-นักเรียนทั้งหมด  จำนวน 363 คน  
-สมัครสอบ O-NET  จำนวน 187 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.52 
-ไม่สมัครสอบ O-NET  จำนวน 176 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.48 

      2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 55.78  54.81 55.18 54.29 
คณิตศาสตร์ 23.08  25.19 25.82 25.46 
วิทยาศาสตร์ 29.96  29.96 30.17 29.89 
ภาษาอังกฤษ 33.92  34.83 34.14 34.38 

 

       3) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓       
ระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 63 

ระดับโรงเรียน ระดบัจังหวัด ผลต่าง 
ภาษาไทย 55.78  54.81 +0.97 
คณิตศาสตร์ 23.08  25.19 -2.11 
วิทยาศาสตร์ 29.96  29.96 0 
ภาษาอังกฤษ 33.92  34.83 -0.91 

     
4) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓       

ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 63 

ระดับโรงเรียน ระดบัประเทศ ผลต่าง 
ภาษาไทย 55.78  54.29 +1.49 
คณิตศาสตร์ 23.08  25.46 -2.38 
วิทยาศาสตร์ 29.96  29.89 +0.07 
ภาษาอังกฤษ 33.92  34.38 -0.46 
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  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1) จำนวนนักเรียนที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
-นักเรียนทั้งหมด   จำนวน 214 คน  
-นักเรียนที่เข้าสอบ O-NET  จำนวน 206 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.26 
-นักเรียนที่ไม่เข้าสอบ O-NET  จำนวน 8 คน   คิดเป็นร้อยละ 3.74 

      2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 42.07 43.04 45.22 44.36 
คณิตศาสตร์ 21.62 24.28 26.33 26.04 
วิทยาศาสตร์ 28.58 32.00 33.04 32.68 
สังคมศึกษา 34.51 35.33 36.32 35.93 
ภาษาอังกฤษ 25.31 28.74 29.73 29.94 

 

      3) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓       
ระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 63 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ผลต่าง 
ภาษาไทย 42.07 43.04 -0.97 
คณิตศาสตร์ 21.62 24.28 -2.66 
วิทยาศาสตร์ 28.58 32.00 -3.42 
สังคมศึกษา 34.51 35.33 -0.82 
ภาษาอังกฤษ 25.31 28.74 -3.43 

4) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓             
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 63 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต่าง 
ภาษาไทย 42.07 44.36 -2.29 
คณิตศาสตร์ 21.62 26.04 -4.42 
วิทยาศาสตร์ 28.58 32.68 -4.10 
สังคมศึกษา 34.51 35.93 -1.42 
ภาษาอังกฤษ 25.31 29.94 -4.63 

 
14. ผลการสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม. ๓) และสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๖) (ตามระบบ SGS) 
 

ระดับช้ัน นักเรียนทั้งหมด จบการศึกษา ไม่จบการศึกษา 
ม.3 360 360 0 
ม.6 210 210 0 
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จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 

       สรุปรายงานติดตามผลการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
     ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 
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15. รางวัล/ ผลงานของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 

ผลงานโรงเรียน 
ที ่ รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ องค์การที่ให้ เมื่อ พ.ศ. 
1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ได้รางวัลประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ได้รางวัล
ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖3 

2 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖3 

๓ สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการออม ธนาคารออมสิน ๒๕๖3 
4 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๕) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖3 

5 การประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด 
ประจำปี ๒๕๖๓ ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน (เพลง) 
ระดับจังหวัดสระบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

๒๕๖3 

6 การประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด 
ประจำปี ๒๕๖๓ ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน (เพลง) 
ระดับภาค 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

๒๕๖3 

7 การประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด 
ประจำปี ๒๕๖๓ ได้รางวัลชมเชย  ประเภทนักเรียน (เพลง) 
ระดับประเทศ 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

๒๕๖3 

8 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวาย
ในหลวง" ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖3 

9 รางวัลในฐานะองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ระดับ
จังหวัด จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัดิการสังคม
แห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

๒๕๖๓ 

10 รองชนะเลิศอันดับ ๑ การบริหารจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice  

สพม. ๔ ๒๕๖๓ 

 
ผลงานผู้บริหาร 

ที ่ รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ องค์การที่ให้ เมื่อ พ.ศ. 
๑ นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ 
สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕๖๓ 

๒ นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ได้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ผู้บริหาร
สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สระบุรี 

๒๕๖๓ 



26 
ที ่ รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ องค์การที่ให้ เมื่อ พ.ศ. 
๓ นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 

AWARDS ครั้งที่ ๑๐ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการ 

สพม. สระบุรี ๒๕๖๓ 

๔ นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖๓ 

๕ นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับเงิน    ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๓ 

๖ นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ได้รับรางวัลนักบริหารการศึกษา
ดีเด่น แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจำปีพุทธศักราช 
๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๖๓ 

 
ผลงานครู 

ที ่ รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ องค์การที่ให้ เมื่อ พ.ศ. 
1 ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย 

ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
โครงงานคุณธรรม “จตุรศิลป์เทพศิรินทร์อาสา” 
นายกิตติศักดิ์ พยุงวงษ์ นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน 

กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๓ 

2 ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม เรื่อง ทำความดีด้วยหัวใจ เด็ก
เทพฯยุคใหม่ของหายแล้วได้คืน” ตามโครงงานคุณธรรม 
“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 
นายกิตติศักดิ์ พยุงวงษ์ 

สพฐ. ๒๕๖๓ 

3 ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การบริหารจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน นายจิรศักดิ์ ฉิมนอก 
นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคน 

สพม. ๔ ๒๕๖๓ 

4 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การบริหารจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
นางสาวสุชาวดี  กาญจนา 

สพม. ๔ ๒๕๖๓ 

๕ รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
นางสาวสุวารี อุดหนุน นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมาก 
นางสาวโชติกา เนตรหาญ นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนพ 
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทริย์ นางสาวรังสิมา เทนอิสระ  

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค 
สระบุรี 

๒๕๖๓ 

๖ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๐) 
นางโสภี วงค์ราษฎร์ นางสาวบุษบา ประจงแต่ง 
นางรุ่งนภา สงวนรักษ์ นางสาววันวิสา คำแฝง 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖๓ 
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นางพรรณทิพย์ ดิบแดง นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม 
นางสาวอรปรีญา เวงวิถา นางสาวกุลธิดา สร้อยสนธิ์ 
นายกิตติศักดิ์พยุงวงษ์ นายรัชพล บุตรดี 
นางสาวสุชาวดีกาญจนา นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา 
นางนิภาภรณ์ นากสุก นายขวัญชัย มันทากาศ
นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน นางสาวดารัตน์ กำจร 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชตกา อยู่ประยงค์ 

๗ นางวันวิสา คำแฝง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ
ประกวดนวัตกรรมทางวิชาการ "นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
เด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑" (Best Practice ๒๐๒๐) สมาคม
นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ 

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ๒๕๖๓ 

๘ นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง การประกวดนวัตกรรมทางวิชาการ "นวัตกรรมที่ใช้ใน
การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ (Best Practice ๒๐๒๐) 
สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ 

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ๒๕๖๓ 

๙ นางสาววรรณิสา สุขสวัสดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบศาสตร์การ
สอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ Design Thinking in Education 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔ 

๒๕๖๓ 

๑๐ รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีประเภทครู ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
นางสาววันวิสา คำแฝง นางสาวชุติมา เพชรี 
นางสาวณฐิดา เหล็กชัย 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สระบุรี 

๒๕๖๓ 

1๑ รางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คุรุชนคนคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๓
นางนภาพร สอนจรูญ นางสาววิจิตรา รัตนไชย 
นายกิตติศักดิ์ พยุงวงษ์ นางสาวสุชาวดี กาญจนา 
นางรุ่งนภา สงวนรักษ์ นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖๓ 

 
 ผลงานนักเรียนระดับประเทศและนานาชาติ 

ที ่ รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ องค์การที่ให้ เมื่อ พ.ศ. ระดับ 
1 รางวัลอันดับ ๑ โครงการเยาวชน AFS เพ่ือการศึกษา

และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 
เด็กหญิงฟีนิกซ์ ฤทธาไชยวิวัฒน์ 

AFS 
Intercultural 
Programs 

๒๕๖๓ - 
๒๕๖๔ 

ระดับชาติ 

2 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงการ    อัฉริยะยุวชน
ประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทนักเรียน รูปแบบ
เพลง เด็กหญิงสันสนีย์      ศรีระคุณ, เด็กหญิงจิรสุตา 
ทองด้วง, เด็กหญิงพนิดา ชมพูนุช, เด็กหญิงจุฑารัตน์ 
คล้ายโพธิ์ศรี, เด็กหญิงธนาภรณ์ วงษ์สอน  

สนง. 
คณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริม
การประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 

๓๐ พ.ย. ๖๓ ระดับชาติ 
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 ผลงานนักเรียนอื่นๆ 

ที ่ รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ องค์การที่ให้ เมื่อ พ.ศ. 
1 นางสาวปาริชาติ ทรงงาม ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น     

จังหวัดสระบุรี 
พมจ. สระบุรี ๒๕๖๔ 

2 รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ รายการครอสคันทรีเยาวชนชายและ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รายการอินไลน์เยาวชนชาย การ
แข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” เก็บคะแนน ประจำปี ๒๕๖๔ 
สนามท่ี ๑ ณ เขื่อนลำปาว อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี นายพงษ์สิน พลกล้า 

สมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทย 

๒๕๖๔ 

3 ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์  
เข้าฝึกซ้อม และเพ่ือเข้าไปเล่นฟุตบอลจตุรมิตร  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
นายธนาธรณ์ แสนสุข นายธุวานนท์ บุญมา  

เครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๒๕๖๔ 

4 นางสาวยลธนันท์ พลกล้า ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชน
ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านกีฬาและนันทนาการ เนื่อง
ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๓ 

๕ นางสาวชุติมา  บุญทาบทอง รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น 
ประจำปี ๒๕๖๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๓ 

6 เด็กหญิงกรกัญญา เพชรไทย โครงการเยาวชเอเอฟเอสเพื่อ
การศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ ปี 
รุ่นที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

มูลนิธิการศึกษาและ
วัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – 
นานาชาติ 

๒๕๖๓ 

7 นายรัชชานนท์ บัวผัน โครงการเยาวชน  เอเอฟเอสเพ่ือ
การศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ ปี 
รุ่นที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

มูลนิธิการศึกษาและ
วัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – 
นานาชาติ 

๒๕๖๓ 

8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รายการไพร์มินิสเตอร์ คัพ 
๒๐๒๐ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ระดับประเทศ 
นายนันทกร คุสิตา  นายธีรศักดิ์ รุ่งเรื่อง 
นายกัปตัน เกิดสวัสดิ์ นายกิตติภูมิ แสนกล้า 
นายธีระพล นุกิจรัมย์ นายรัชพล จันทะคัด 
นายอติชาติ โกยรัมย์ นายอนุพล ชาภักดี 
นายสิทธิชัย ศุภนาม นายสหรัฐ พัดชู 
นายธนดล คำภารัตน์ นายเกียรติศักดิ์ หุตะริน 
นายรัชชานนท์ ปิดสุวรรณ์  นายสมพงษ์ ศรีนวล 
นายอัครวินท์ ภู่เรือน นายนันทวัฒน์ พ่ึงนวม 
นายภูมินทร์ ทองผึ้ง นายเจษฎา ถะเกิงสุข 
นายพัชรพล ทะนะใจ นายธนพล ครองยุติ 
นายธุวานนท์ บุญมา นายธนาธรณ์ แสนสุข 
นายชัยยุตม์ จันทร์ลุน นายรัชพล ขุมทองได้รับ 

กรมพลศึกษา ๒๕๖๓ 
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9 นางสาวรัตน์ทภรณ์ ศรทอง, นางสาวศิริกานดา รัตนพันธ์, 

นางสาวจันทกานติ์ โพธิ์แหน, นางสาวอัยยาวีร์ ศรีนิล, 
นางสาวพรลภัส มหาวงษ์น้อย, นางสาวน้ำทิพย์ สุขปลั่ง, 
นางสาวสุภาภรณ์ ขุนศิริ, นางสาวณัทฐพร บุญยวงศ์, นาย
กิตติพล ปัญญาชน, นางสาวพิชญา โกโสภา, เด็กหญิงนริน
ทิพย์ จารุภูมิ, เด็กหญิงวรนุช ฟอนสันเทียะ, เด็กหญิงสุภากร 
สุทธิโต" ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลระหว่างเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด
สระบุรี ประจำปี 2563 

กรมพลศึกษา ๒๕๖๓ 

๑0 การประกวดนาฏศิลป์ไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
เงิน อันดับ ๕ ระดับชาติ โครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เด็กหญิงอภิญญารัตน์ พะวงจิตร์ เด็กหญิงวนัทศญา จำรัศ
พงษ,์ เด็กหญิงจตุพร วินิยม นางสาววรัญชลี เจตน์สฤษฎิ์ควร 
นางสาวประกายฝัน เกษรครบุรี นางสาวกานสุดา รัตนนท์
นางสาวชุติมา บุญทาบทอง นางสาวปาริชาติ ทรงงาม  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒๕๖๓ 

๑1 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดและภาคโครงการอัฉริยะยุวชน
ประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทนักเรียน รูปแบบเพลง 
เด็กหญิงสันสนีย์ ศรีระคุณ เด็กหญิงจิรสุตา ทองด้วง 
เด็กหญิงพนิดา ชมพูนุช เด็กหญิงจุฑารัตน์ คลา้ยโพธิ์ศร ี
เด็กหญิงธนาภรณ์ วงษ์สอน 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

๒๕๖๓ 

๑2 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงการอัฉริยะยุวชน
ประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทนักเรียน รูปแบบเพลง 
เด็กหญิงสันสนีย์ ศรีระคุณ เด็กหญิงจิรสุตา ทองด้วง 
ด็กหญิงพนิดา ชมพูนุช เด็กหญิงจุฑารัตน์ คลา้ยโพธิ์ศร ี
เด็กหญิงธนาภรณ์ วงษ์สอน 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

๒๕๖๓ 

๑3 นายหาญณรงค์ อินเทียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
ภาพวาดแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ระดับส่วนภูมิภาค 

กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

๒๕๖๓ 

14 นายนราธร หมีเขียว, นายชินวัตร สุขเรือน และนางสาวสุธิดา 
แสงหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงานเปิดบ้านวิชาการ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ๒๕๖๓ 

15 นางสาวขนษิบา ลักษณะพล สอบผ่านการวัดระดับ HSK3  
นางสาวทัศน์ลักษณ์ จำนงค์ถ้อย และนางสาวจิตรทิวา แหลม
หลัก สอบผ่านการวัดระดับ HSK2  
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  

ม. ราชภัฏเทพสตรี ๒๕๖๓ 
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16 นางสาวสุมีนตา ปราทาน นักเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เรียนภาษาจีนเพ่ิมเติมและผ่านการ
วัดระดับ HSK2 ได้ภายใน 2 เดือน 

ม. ราชภัฏเทพสตรี ๒๕๖๓ 

17 นายนนวัฒน์ ผาสุก  นางสาวณิชาภัทร ชะยะ  
นางสาวชลลดา ธนาคุณ  นางสาวอัญชัญ เหิมฮึก  
นางสาววิลาสินี จันทมี  นายชยัมงคล อ่อนศรี  
สอบผ่านวัดระดับ JPLT N5 สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ม. เกษตรศาสตร์ ๒๕๖๓ 

18 นางสาวพลอยณรี ถนอมทรัพย์ นายปราชญ์ โสมหนองโข่ย 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเปตอง อบจ. สระบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 1 
ประเภท DIVITION 2 ระดับจังหวัด 

อบจ. สระบุรี ๒๕๖๓ 

 
 
16. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจาก สมศ. รอบ 4  
ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการประเมินได้แจ้งผลการรับประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จาก สมศ. รอบ 4 (ปี พ.ศ. 2559-2563) ต่อหน้าคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค รับรองระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน ระดับดี ทั้ง 3 มาตรฐาน 

 
 



31 

 

ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นกลไก

ในการดำเนินกิจกรรม ควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้กำหนด
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีการ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายในการพัฒนา โดยผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสื่อสารและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ กลยุทธ์ ของโรงเรียน
ให้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นที่
มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจำปี กำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลเพื่อตรวจสอบความสำเร็จและคุณภาพการศึกษา เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ เพื่อสะท้อนแนวคิด ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำเพ่ือนำมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุตามค่าเป้าหมายต่อไป 

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาดังนี ้

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ การแปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๔  ดีเลิศ 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ๔  ดีเลิศ 
 
 การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี เป็นการประเมิน
ตนเองเชิงประจักษ์บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างเป็น
ระบบเน้นการมีส่วนร่วม โดยจะนำเสนอผลการประเมินแต่ละมาตรฐานการศึกษาและหลักฐานสนับสนุนผล
การประเมินตนเองทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยข้อมูลสารสนเทศและโครงการ กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแต่ละมาตรฐานการศึกษาเพ่ือแสดงถึง ระดับคุณภาพ กระบวนการทำงานและ
ผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบทั้ง
องค์รวม มีรายลละเอียดดังต่อไปนี้  
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ครูศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือนำมาวางแผนจัดทำกิจกรรม โครงการที่พัฒนา 
สนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนประกาศไว้  
  ขั้นตอนที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน จัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการของ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 
  ขั้นตอนที่ 3 ครูทุกคนร่วมกันประเมินคุณภาพนักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคด์้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายให้ครบทุกตัวชี้วัด 
 ขั้นตอนที่ 4 ครรูายงานผลการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ นำผลการจัดเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม ความก้าวหน้าและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้วางแผนปรับปรุงคุณภาพนักเรียนต่อไป  
 
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย   
ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย  

ได้เกรด ๓.๐ ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม  
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 

ผลการดำเนินงาน นักเรียนร้อยละ 72.82 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย ได้เกรด ๓.๐ ขึ้นไป 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานปีการศึกษา 256๓ 

-รายงานผลการประเมินโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
-สมุดบันทึกรักการอ่านและจิตสาธารณะ 
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2) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ได้เกรด ๒.๐ ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม  
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 

ผลการดำเนินงาน นักเรียนร้อยละ 87.98 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ได้เกรด ๒.๐ ขึ้นไป 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานปีการศึกษา 256๓ 

-รายงานผลการประเมินโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ 
-รายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 

 
3) มีความสามารถในการการคิดคำนวณ 

ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดคำนวณ ได้เกรด ๒.๐ ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศสาตร์-คณิตศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 

ผลการดำเนินงาน นักเรียนร้อยละ 89.07 มีความสามารถในการคิดคำนวณ ได้ระดับดี ขึ้นไป 
ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานปีการศึกษา 2563 

-รายงานผลการประเมินโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-รายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 

 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้ได้ระดับดี ขึ้นไป 

โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
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โครงการกิจกรรมนักเรียนและคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
โครงการธนาคารโรงเรียน 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการเพชรแม่รำเพย 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 

ผลการดำเนินงาน นักเรียนร้อยละ 97.42 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ระดับดี ขึ้นไป 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2563 

-รายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 
 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ระดับดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
โครงการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ 
โครงการเพชรแม่รำเพย 

ผลการดำเนินงาน นักเรียนร้อยละ 71.69 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ระดับดี ขึ้นไป 
ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2563 
-รายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 

 
6) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ

สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน 
ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานได้ระดับดี 
ขึ้นไป 

โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลการดำเนินงาน นักเรียนร้อยละ 92.18 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ระดับดี ขึ้นไป 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 

-รายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 
 
7) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

กลุ่มสารการเรียนรู้ ค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนด ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ สรุปผล 

ภาษาไทย ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 72.82 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

คณิตศาสตร์ ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 89.07 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 96.14 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 63.12 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 87.64 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

การงานอาชีพ ร้อยละ 80 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 89.51 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ศิลปะ ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 88.35 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 87.98 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผลการดำเนินงาน -ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2563 

-รายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 
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8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ
ทำงานหรืองานอาชีพ 
ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน

ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพได้ระดับดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงการเพชรแม่รำเพย 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ 
โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 

ผลการดำเนินงาน -นักเรียนร้อยละ ๙๐.98 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ  ได้
ระดับดี ขึ้นไป 
-นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 
-นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษางานทะเบียน 

-รายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่การศึกษากำหนด  ได้
ระดับดี ขึ้นไป 

โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการเพชรแม่รำเพย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โครงการกิจกรรมนักเรียนและคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการธนาคารโรงเรียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 
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ผลการดำเนินงาน นักเรียนร้อยละ 9๕.๒๓ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่การศึกษากำหนด  
ได้ระดับดี ขึ้นไป 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2563 

-รายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 
 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในระดับดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคม
ศึกษาฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคม
ศึกษาฯ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการกิจกรรมนักเรียนและคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งขันทักษะ) 
โครงการเพชรแมรําเพย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 

ผลการดำเนินงาน นักเรียนร้อยละ ๙6.05 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในระดับดี ขึ้น
ไป 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 
-รายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 

 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ได้
ระดับดี ขึ้นไป 

โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 
สังคมศึกษาฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษาฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งขันทักษะ) 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการเพชรแม่รำเพย 
โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 
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โครงการทัศนศึกษา 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โครงการกิจกรรมนักเรียนและคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 

ผลการดำเนินงาน นักเรียนร้อยละ 96.10 ยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและความหลากหลาย 
ได้ระดับดี ขึ้นไป 

ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 
-รายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 

 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม  ระดบัดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ และสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พล
ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ และสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ 
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน 
โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
โครงการพัฒนางานโภชนาการ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการกิจกรรมนักเรียนและคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผลการดำเนินงาน นักเรียนร้อยละ 89.57 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ระดับดี ขึ้นไป 
ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพฯ และสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ปีการศึกษา 2563 
-รายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 
-ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 
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5) คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ 
ค่าเป้าหมาย นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ระดับดี ขึ้นไป 
โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

โครงการเพชรแม่รำเพย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการกิจกรรมนักเรียนและคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
โครงการธนาคารโรงเรียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผลการดำเนินงาน นักเรียนร้อยละ 93.๖๕ มีคุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ระดับดี ขึ้นไป 
ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2563 

-รายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 
-สมุดแปลนชีวิต 
-คะแนนพฤติกรรม 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ 
ผู้เรียน จำนวนทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนดจำนวน ๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๒. จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน จำนวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด พบว่า คุณภาพผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด จำนวน 5 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ
หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
กระบวนการ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการทบทวน และกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยนำผลการประเมิน 
สมศ. รอบ ๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 
2562 สรุปประเมินโครงการในปีการศึกษา 2562 และผลการสำรวจความต้องการที่ต้องการพัฒนาของครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษามาพิจารณา 

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดประกาศค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา และดำเนินการเผยแพร่ประกาศ        
ค่าเป้าหมายให้คณะครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบโดยทั่วกัน 
เพ่ือให้กลุ่มบริหารงานต่างๆ และกลุ่มสาระการเรียนรู้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้ได้เพ่ือผลสำเร็จได้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ขั้นตอนที่ ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ เพ่ือ
รับผิดชอบกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ ๔ สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการ นำผลมาวิเคราะห์      
ความสอดคล้องมาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ นโยบายและจุดเน้นของโรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 
ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ตามกำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ นโยบายและจุดเน้น วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และนโยบายของรัฐ  

๑. มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่เป็นไปได้สู่การปฏิบัติ  
๒. มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ 

              เปา้หมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศกึษา เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้เด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ  

ภาพรวมของโรงเรียน ดีเลิศ 
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เป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1 ผู ้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสารและการคิดคำนวณ สูงกว่า

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
- มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
- มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
- มีความสามารถในการคิดคำนวณ 

 
 
ร้อยละ ๗๐ ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ ๖๐ ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ ๖๐ ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 

๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 

3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โดยใช้เหตผุลประกอบการตัดสินใจและแก้ปญัหาได้ 

ร้อยละ 70 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 

4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 60 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
5 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน 
ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 

 6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และ
การทำงานหรืองานอาชีพ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
4 สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
๕ คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 

นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหง่ชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบตั ิ
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 
5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ และมคีวามปลอดภัย 
6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศกึษา มีแผนการจดั 

การเรียนรู้ที่สามารถนำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภมูิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
3 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวดัและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับ

เป้าหมายในการจัดการเรยีนรู้ ใหข้้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรยีน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครเูพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู้ 
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๓. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องมาตรฐานการศึกษาและกลยุทธ์โรงเรียนโครงการ/กิจกรรมตาม 
แผนปฏิบัติการประจำปี 256๓ 
กลุ่มวิชาการ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ข้อที่ 1 ขับเคลื่อนสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและมี 

1. พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ ๑, ๒ 

ประสิทธิภาพ 2. พัฒนางานทะเบียนวัดผล มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒ 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 4 

 3. นิเทศการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้  1, 2, 3,   
                   4, 5 

 4. พัฒนาบุคลากรกลุ่มงาน
บริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5 

 5. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2, ๕, ๖ 

 6. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3,       
                  4, 5 

 7. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลย ี มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.๓-1.๕ 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๑, ๒ 

 8. พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3 
 9. พัฒนางานวิจัย มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5 
 10. พัฒนางานวัดและประเมินผล

การศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3, 4 

ข้อที่ 2 เสริมสร้างอัตลักษณ์
และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 

11. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6,     
1.2.1-๑.2.5 

 12. ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.5, 
1.6, ๑.2.1, ๑.2.3, ๑.2.4, 1.2.5 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2, 3 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3 

 13. โครงการเพชรแมรําเพย มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6, 
1.2.1-1.2.5 

ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
สถานศึกษา 
 

14. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6, 
2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3, 4, 5 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 15. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 
2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5 

 16. พัฒนาห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6, 
2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4, 5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3, 4, 
5 

ข้อ 4 ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้กับผู้เรียน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

17. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6, 
1.2.1-1.2.5 

ข้อที่ 5 พัฒนาบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

18. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 5, 6 

 19. พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.5, 2.6 
 

 20. ห้องสมุดมีชีวิต มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 5, 6  
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 2 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

21. โครงการเทพฯเป็นหนึ่ง 
 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.6, 
2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ ๒, ๓ 
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๑, ๕ 

 
กลุ่มกิจการนักเรียน 

กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ข้อที ่1 ขับเคลื่อนสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและมี 

1. พัฒนาการบริหารงานกลุ่ม
กิจการนักเรียน 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2 

ประสิทธิภาพ 2. สวัสดภิาพนักเรียน มาตรฐาน ๑ ตัวบ่งชี้ 1.2.4 
ข้อที ่2 เสริมสร้างอัตลักษณ์
และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 

3. กิจกรรมนักเรียนและงาน
คณะกรรมการบริหารนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.1, ๒.๒, 
2.3, 2.4, 2.5 

 4. ทัศนศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.2, 2.3 
 5. โครงการธนาคารโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.4, 

2.5 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
สถานศึกษา 

6. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.1, ๒.๒, 
2.3, 2.4, 2.5 

ข้อ 4 ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้กับผู้เรียน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.๒-1.๔, 
2.1-2.5 

ข้อที่ 5 พัฒนาบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

8. สถานศึกษาปลอดภัย มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.4 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 2 

 9. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.3, 
2.4, 2.5 

ข้อ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การศึกษา 

10. พัฒนาบุคลากรกลุ่มกิจการ
นักเรียน 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5 

 
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ข้อที ่1 ขับเคลื่อนสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาบุคลากรกลุ่มงาน
บริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5 

 2. พัฒนางานแผนงานโรงเรียน มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ 1, 2 
 3. พัฒนางานการเงินและบัญชี มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ 1 
 4. พัฒนางานสารสนเทศ มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ 2, 6 
 5. พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2, 6 

 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ข้อที ่1 ขับเคลื่อนสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบและมี 
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการสนับสนุนพัฒนางาน
บุคคล 

มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ 4 

2. โครงการพัฒนาบุคคลากร มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5 

3. สร้างขวัญและกําลังใจ มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ 4 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ข้อที ่1 ขับเคลื่อนสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ ๕ 

 2. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5 
 

 3. พัฒนางานธุรการ มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ ๒, 6 
 4. พัฒนางานยานพาหนะ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2 
ข้อที ่2 เสริมสร้างอัตลักษณ์
และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 

5. พัฒนางานพยาบาลและอนามัย มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.4 

 6. พัฒนางานโภชนาการ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.2.4 
ข้อที่ 5 พัฒนาบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

7. พัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 2 

 8. โครงการพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษา 

มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 2 

 9. จัดซื้อวัสดุเพ่ือปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 5, 6 
ข้อ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การศึกษา 

10. พัฒนางานโรงเรียนกับชุมชน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5 

 11. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1, 6 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5 

สรุป 
กลุ่มวิชาการ    มีจำนวน  43  โครงการ  
กลุ่มกิจการนักเรียน   มีจำนวน  10  โครงการ 
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  มีจำนวน  5  โครงการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล   มีจำนวน  3 โครงการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป   มีจำนวน  11  โครงการ 
รวม 72 โครงการ 
 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 
๓. รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. ข้อมูลจากแบบสำรวจความต้องการ ความจำเป็นที่ต้องการพัฒนา 
๕. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 



46 

 

๖. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๗. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
๘. รายงานผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรมปีการศึกษา 2563 
๙. ผลการประเมิน สมศ. รอบ 4 
๑๐. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2562 
 

      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA 
ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการ 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผ่านแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 
แบบมุ่งเน้นผลงาน โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานต่างๆ 5 กลุ่มงานคือ กลุ่มวิชาการ 
กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป  

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดกิจกรรมตามโครงการของแต่ละฝ่าย บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดำเนินงานตามโครงการให้บรรลุผลสำเร็จ สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย
คุณภาพการศึกษาและกลยุทธ์ของโรงเรียน เน้นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการด้วยขั้นตอนของ PDCA มี
ปฏิทินการปฏิบัติงานทั้งของภาพรวมโรงเรียน ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ปฏิทินวิชาการของครู 
นักเรียน และปฏิทินกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางกำกับติดตามการดำเนินงานต่างๆ  

ขัน้ตอนที่ ๓ มีระบบการนิเทศภายในและให้ผลสะท้อนกลับ เน้นการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึงเพ่ือการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ด้วยการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารวิชาการ ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ประชุมกลุ่มสาระฯ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลระหว่างและหลังการดำเนินงานทุกกิจกรรม (AAR) เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา การทำงานต่อไป 
 
ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน        
เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วย 

๑. กลุ่มวิชาการ     จำนวน  43 โครงการ  
๒. กลุ่มกิจการนักเรียน    จำนวน  10 โครงการ  
๓. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   จำนวน    5 โครงการ  
๔. กลุม่บริหารงานบุคคล   จำนวน    3 โครงการ  
๕. กลุ่มบริหารทั่วไป   จำนวน   11 โครงการ 
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สรุปการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 256๓ 
โครงการทั้งหมด 72 โครงการ 

 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 
๓. รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา 
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
6. รายงานผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรมปีการศึกษา 2563 
 

      3)   ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการ PDCA 
ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการ 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  

ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามทฤษฎีพหุปัญญาครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย กำหนดแผนการเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถและความถนัด 
จัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ         
จัดรายวิชาเพ่ิมเติมสอดคล้องกับแผนการเรียนและความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมศักยภาพการเป็นพลโลก

 
การดำเนินการ 

กลุ่มบริหารงาน  
รวม คิดเป็น 

ร้อยละ 
วิชาการ กิจการ

นักเรียน 
แผนงาน

และ
งบประมาณ 

บุคคล ทั่วไป 

1. ดำเนินการได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย ร้อยละ 100 

6 2 1 2 0 11 15.28 

๒. ดำเนินการได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย ร้อยละ 60-99 

34 5 3 1 11 54 75.00 

๓. ดำเนินการได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์  
แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1 1 1 0 0 3 4.17 

๔. ไม่ได้ดำเนินการ  2 2 0 0 0 4 5.56 
รวมจำนวนโครงการ 43 10 5 3 11 72  
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ในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยรายวิชา IS1-3 และภาษาต่างประเทศที่ ๒ ส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ด้วยกิจกรรมพัฒนาเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  

ขั้นตอนที่ ๓ มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร ด้วยการตรวจเยี่ยม สังเกตการณ์ในชั้นเรียน การ
เสนอแนะ การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกหลังการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการ
ติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกสิ้นปีการศึกษา  

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนำผลการใช้และประเมินหลักสูตรมารายงานและใช้เป็น
ข้อมูลมาในการพัฒนาสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนต่อไป 
 
ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี มีผลจากการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายนี้ 

๑. โรงเรียนมแีผนการเรียนดังนี้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
-ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
-ห้องเรียนพิเศษ English Program 
-ห้องเรียนปกติ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
-ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เน้นภาษาอังกฤษ 
-ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน 
-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 
-แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๓. นักเรียนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ ๑๐๐  

 ๔. นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100  
5. ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น ม. ๓ สูงกวา่

ระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา/โครงสร้างหลักสูตร 
๒. ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๓ 

 ๔. รายงานโครงการ/ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ เช่น 
      -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระฯ 
      -โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระฯ 
  -โครงการเพชรแม่รำเพย   
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  -โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  -โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (แข่งทักษะ) 
  -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ 
  -โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  -โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ๕. ผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 256๓ 
  
     4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการ 

ขั้นตอนที่ 1 สำรวจความต้องการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาครูและบุคลากร เช่น อายุราชการ การดำรงตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 2 วางแผนในการพัฒนาบุคลากรโดยการกำหนดขอบข่ายของการพัฒนากำลังคน กำหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมาย ขั้นตอนในการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการพัฒนาบุคลากร ตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กำหนดตามแผนปฏิบัติ
การโรงเรียน เช่น  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมการเข้ารับการอบรม 
ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) การลงนามบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน  (MOU) การปฐมนิเทศและการประเมินครูผู้ช่วย การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ 
(ว๒๑/๒๕๖๐) และ ว. ๙ (PA) 
 ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเป็นระยะ ๆ คือ การติดตามและ
ประเมินผลในระหว่างดำเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนาบุคลากรหรือ
หลังจากสิ้นสุดโครงการ เช่น สรุปจำนวนครูผ่านการประเมินครูผู้ช่วย ข้อมูลการเลื่อนวิทยฐานะ การฝึกอบรม
พัฒนาตนเอง การได้รับรางวัลทางวิชาชีพ ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ  เพื่อนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ ส่งผลดังต่อไปนี้ 
 ๑. การพัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงานของครูและบุคลากร ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าเฉลี่ยการอบรมจำนวน ๕๔.๖๙ ชั่วโมงต่อคน 
 2. การพัฒนาตนเองหลักสูตรคุรุพัฒนาของครูและบุคลากรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าเฉลี่ยการ
อบรมจำนวน 19.29 ชั่วโมงต่อคน 
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 ๓. ครูมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๘๔  คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐  
  ๔. ครูมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๕. ครูจัดทำรายงานหลังการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
  ๖. สรุปและรายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๗. ครูได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (คศ. ๓) จำนวน ๑ คน 
  ๘. ครูผ่านการประเมินครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู คศ. 1 จำนวน 13 คน 

 
สรุปค่าเฉลี่ยสถิติการเข้าอบรมพัฒนาตนเอง สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรมตามหลักสูตรคุรุพัฒนา 

ของข้าราชการครู โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ปีการศึกษา 2563 
 

เป้าหมาย:  อบรมพัฒนาตนเอง สัมมนา ศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 20 ชม/ปี 
อบรมตามหลักสูตรคุรุพัฒนา ไม่น้อยกว่า 12 ชม/ปี 
 

สรุปค่าเฉลี่ยสถิติการเข้าอบรมพัฒนาตนเอง สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี

สังคมศึกษา
สุขศึกษาและ

พลศึกษา
การงานอาชีพ ศิลปะ

ภาษาต่างประ
เทศ

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 47.5 62 86 53 46 46 44 55 54
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สรุปค่าเฉลี่ยสถิติการเข้าอบรมพัฒนาตนเอง สัมมนา ศึกษาดูงาน 
ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้
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สรุปค่าเฉลี่ยสถิติการเข้าอบรมตามหลักสูตรคุรุพัฒนา 

 
 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
๒. แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของครู 
3. บันทึกข้อตกลงการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู (MOU) 
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) ของครู          

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๕. รายงานหลังการเข้ารับการอบรมพัฒนาของครูรายบุคคล 
6. สรุปการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ของครู และผลที่เกิดขึ้นจาก PLC 
๗. วิจัยในชั้นเรียนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ของครูรายบุคคล 

   
   5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพกระบวนการ 
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 

 
กระบวนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 สำรวจความต้องการในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและแหล่งเรียนรู้ 
โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ครูและนักเรียนและวางแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
แหล่งเรียนรู้ กำหนดเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนรับผิดชอบ กำหนดพ้ืนที่ อาคาร และเวลาการทำงานของแม่บ้าน 
นักการ แต่งตั้งคณะกรรมการเวรประจำวันและคณะกรรมการประจำอาคารเรียนเพ่ือคอยกำกับติดตามการ
ดำเนินงาน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี

สังคมศึกษา
สุขศึกษาและ

พลศึกษา
การงานอาชีพ ศิลปะ

ภาษาต่างประ
เทศ

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
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ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้
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  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุง ดูแลรักษาสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ในห้องเรียนให้พร้อมใช้งานให้มีประสิทธิภาพครบทุกห้องเรียน พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน แบ่งเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนแต่ละห้องดูแลรับผิดชอบ ผลักดันให้นักเรียนทำโครงงานคุณธรรม  
ทุกห้องเพ่ือปลูกฝังการมีส่วนร่วม รักโรงเรียน มีจิตสาธารณะ และการทำงานเป็นกลุ่ม      
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล/ตรวจสอบการดำเนินงานโดยคณะกรรมการในการจัดสภาพแวดล้อม 
 ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาต่อไป 
 
ผลการดำเนินงาน 
 จากการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย ส่งผลดังต่อไปนี้ 

1. มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ถูกสุขลักษณะ ร่มรื่น สวยงาม สะอาดเป็นระเบียบ  
2. มีมาตรการเข้าออกท่ีรัดกุม และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 
๔. มีการติดตั้งและตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงตามอาคารต่างๆ 

 ๕. อาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบ หอประชุม ลานกีฬา ห้องนำ้ โรงอาหาร สามารถใช้งานได้
อย่างคุ้มค่า 
 6. มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งผลใหผู้้เรียนทุกคนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
เช ่น ศ ูนย ์การเร ียนรู้ทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร ์ ห ้อง Innovation ห้องเร ียนธรรมชาติ ห ้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องประชุม และห้องโสตทัศนศึกษา เป็นต้น 
 ๗. ห้องเรียนแต่ละห้องมีสื่อ อุปกรณ์ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

๘. ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อโรงเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  ส่งผลให้อยากมาโรงเรียน            
และรักโรงเรียน 
 

เปรียบเทียบจำนวนการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒- ๒๕๖๓ 
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
-รายงานผลการดำเนินโครงการโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารทั่วไป 
-สารสนเทศด้านอาคารและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   
-ข้อมูลจากแบบสำรวจความต้องการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

 -บันทึกรายงานการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของฝ่ายอาคารสถานที่ 
-สภาพจริง/รูปภาพการปรับปรุงภูมิทัศน์  
 

     6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  เพื่อ

ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน และเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศมี
คุณภาพที่ดีมีความปลอดภัยของข้อมูลโดยมีกระบวนการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการดำเนินงาน   

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการครอบคลุม 
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพและพันธกิจของสถานศึกษาด้วยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศและ
งานระบบเครือข่าย เพ่ือพัฒนานโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่าย  

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ติดต้ัง 
และพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศกำหนดการเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือความปลอดภัย และความถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ ๓ ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ขั้นตอนที่ ๔ นำผลการติดตามและประเมินผลการใช้ไปปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่จัดหาวัสดุ  
ครุภัณฑ์ที่จำเป็นเหมาะสม ทันสมัย ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียน ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

2. มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้ (ความพร้อมใช้งาน 
ของข้อมูลสารสนเทศ) 

3. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการฯ เช่น ระบบ 
ฐานข้อมูล DMC, SGS Obec, e-GP, Web page และ Website โรงเรียน 

4. โรงเรียนมขี้อมูลและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ที ่ กลุ่มงาน โปรแกรม การใช้ประโยชน์ 
1 งานวิชาการ SGS นำโปรแกรม SGS (Secondary Grading System)  

เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่  
ของโรงเรียน กลุ่มมัธยมศึกษาทั่วประเทศของสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
มาใช้ในงานประเมินผล 
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ที ่ กลุ่มงาน โปรแกรม การใช้ประโยชน์ 
2 งานวิชาการ RADIUS (Remote Auth

entication Dial-In User 
Service) 

พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน   
ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-ระบบยืนยันพิสูจน์ตัวบุคคล Authentication เป็น
กระบวนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ โดยต้องตรวจสอบก่อนที่
จะเข้าสู่ระบบเครือข่ายโดยทั่ว ไปแล้วกลไกการทำงานของ 
Authentication ผู้ใช้งานจะป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านก่อน
เข้าสู่ระบบ ระบบจะตรวจสอบรหัสผ่านกับฐานข้อมูลว่ามี
ความถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากรหัสผ่านถูกต้องผู้ใช้จะได้รับ
อนุญาตให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายได้ 
- จัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Log File) 
 

๓ งานวิชาการ Google Form การสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย Google 
Form 

4 งานวิชาการ Zoom, Google Meet, 
Google Classroom 

เป็น platforms ที่นำมาใช้ในการสอนออนไลน์ในสภาวะ
การระบาดของโรค Covid-19 และใช้ในการประชุมต่างๆ 
อีกด้วย 

5 แผนงานและ
งบประมาณ 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Government 
Procurement: e-GP) 

1. เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้
งบประมาณของรัฐได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเนื่องจากระบบจะเก็บข้อมูล
การปฏิบัติงานไว้ทุกข้ันตอน 
3. เกิดความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันของ
ผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่สามารถเข้า
ร่วมจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น 
4. เกิดศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระดับประเทศท่ี
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 
5. กระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ภาคเอกชนทำให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงในการเสนอ
ราคา 
6. ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

6 แผนงานและ
งบประมาณ 

ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (Data 
Management  Center) 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดและข้อมูล
ดังกล่าวจะนำไปประมวลผล เพื่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
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ที ่ กลุ่มงาน โปรแกรม การใช้ประโยชน์ 
   ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนเป็น 

ฐานข้อมูลเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ เป็นต้น 
7 บริหารงาน

บุคคล 
uFace เป็นเครื่องบันทึกเวลาและ Access Control ที่สามารถ

สแกนลายนิ้วมือ สแกนใบหน้าบุคคล  เพ่ือลงเวลาทำงาน  
เข้า-ออกงาน 

8 บริหารงาน
บุคคล 

Site กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

เป็น site ของกลุ่มบริหารงานบุคคลที่เป็นช่องทางติดสื่อสาร 
ช่องทางดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลข่าวสารการ
ฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น 

9 บริหารทั่วไป e-office หรือสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

–การจัดการข้อมูลภายในโรงเรียนต่างๆ ทำให้ต่างๆ ใน
ออฟฟิศสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือการดำเนินงาน
ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เรียกว่าระบบ Task หรือปฏิทินงาน 
ซึ่งเป็นการกำหนดผู้รับผิดชอบงาน และคอยติดตามผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดาย เรียกว่านอกจากจะสะดวก
รวดเร็วแล้ว ยังเป็นการประหยัดทรัพยากรต่างๆ ภายใน
องค์กรได้อีกด้วย 

   –การจัดการข้อมูลต่างๆ ภายนอกองค์กร สามารถเรียกดู
การติดต่อกับลูกค้า อย่างเช่น การเช็กอีเมล หรือ SMS  
รวมทั้งเอกสารการขาย หรือใบเสนอราคา ได้อย่างง่ายดาย 

ทำให้การทำงานราบรื่นไม่ติดขัดหรือสะดุด 
10 กิจการ

นักเรียน 
Line เป็นโปรแกรมติดต่อสื่อสารระหว่างครู นักเรียนและ

ผู้ปกครอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑1 กิจการ

นักเรียน 
Google Form ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ออนไลน์ 

12 กิจการ
นักเรียน 

Student Card One 
Stop Service 

ระบบบัตรนักเรียนที่มีข้อมูลนักเรียน ใช้สแกนเข้าออก
โรงเรียนเพ่ือรายงานสถิติการมาโรงเรียนและการมาสาย 
และรายงานข้อมูลผ่านไลน์ นอกจากนี้ยังสามารถเติมเงินใน
บัตรเพื่อซื้อสินค้าที่ร้านค้าโรงเรียนและท่ีโรงอาหารได้ด้วย 

 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

-รายงานผลการดำเนินโครงการโครงการ/กิจกรรมสารสนเทศ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
-ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ DMC, SGS Obec, e-GP, Web page และ Website โรงเรียน 
-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสารสนเทศโรงเรียน  
-ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) จาก CAT Corporate Service 
-รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสภาวะการระบาดของโรค Covid-19 
-สภาพจริง 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี  

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะทางวิชาการ ทักษะ
ความสามารถพิเศษต่างๆตามความถนัด กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ครูศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์ตัวชี้วัด จัดทำคำอธิบายรายวิชา กำหนดโครงการสอน 
เนื้อหาที่จะสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทำ
แผนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ โดยจัดสร้าง/พัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
 ขั้นตอนที่ ๒ ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
ตามหลักสูตร มุ่งเน้นกระบวนการคิดสู่การปฏิบัติจริงและประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวสะ
เต็มศึกษา  โครงงาน ฯลฯ วัดประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ได้แก่แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบวัดเจตคติ  แบบวัดภาคปฏิบัติ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสำรวจ แบบ
สัมภาษณ์ แบบประเมินค่า หรือแบบบันทึกพฤติกรรม และมีการบันทึกผลการจัดการเรียนการสอนท้าย
แผนการสอน เป็นต้น 
  ขั้นตอนที่ ๓ มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูแบบกัลยาณมิตรเป็นประจำทุกภาคเรียน
และนำผลการนิเทศมาสะท้อนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู 
 ขั้นตอนที่ ๔ นำผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในปี
ต่อไป 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
     1. ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๘.๑๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
     ๒. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนของครูมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๕.๗๐ 
     ๓. ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๘๙ 
     2. ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๙.๘๘ มีโครงการสอนตามแผนการสอน เพ่ือเป็นแนวทางการเก็บ
คะแนน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคตามนโยบายประกันคะแนนเก็บร้อยละ ๗๐  
              2. ครูมีเทคนิคหรือรูปแบบการสอนดังนี้ 
   2.1 สร้างองค์ความรู้ 
   2.2 ใช้เทคโนโลย ี
   2.3 การสร้างแบบปฏิบัติการ/ การทดลอง 
    2.4 การทำโครงงาน 
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   2.5 ชุดการสอน 
   2.6 แบบฝึก 
    2.7 การสาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
   2.8 ชุดกิจกรรม/เกมส์ 
   2.๙ Active Learning 
            2.1๐ สะเต็มศึกษา 
   2.11 IS  
     3. ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
ร้อยละ  100 
     4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    ๕. นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ ๑๐๐ 
     ๖. นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 
     7. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำมีแนวโน้มสูงขึ้น 
     8. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนออนไลน์ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด Covid – ๑๙
และยังสามารถผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ 
 

รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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สรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และการนิเทศการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มวิชาการ 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. คำสั่งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 
๕. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ๖. รายงานและสรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
๗. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
๘. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2563 

      2) การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง    

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลายโดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการจัดสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดอบรมการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม 
สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน   
 ขั้นตอนที่ 3 จัดทำทะเบียนสื่อและทะเบียนการใช้สื่อเทคโนโลยีและประเมินผลการใช้สื่อ 
  ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนให้ครูเข้ากระบวนการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน นำข้อมูลมารายงานผลเพ่ือพัฒนาสื่อต่อไป 
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ผลการดำเนินงาน 
 จากการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอน
ส่งผลดังนี้ 
   1. ครมูีสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่อย่างหลากหลายน่าสนใจและปฏิบัติไดจ้ริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี    

๒. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓. ครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
  ๔. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
   ๕. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 6. ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ ที่มกีารกำหนดสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้  
 7. ทะเบียนสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  8. เครื่องมือการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

รายงานการใช้สื่อและนวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสื่อและนวัตกรรม 

ประจำปีการศึกษา 2563 

89%

11%

สง่ ไม่สง่
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

 
 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒. บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 ๓. รายงานการประชุมกลุ่มสาระ 
  ๔. ทะเบียนสื่อและทะเบียนการใช้สื่อ 
 ๕. แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๖. รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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      3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยใช้
กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก วางแผนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ (กลุ่มเก่ง กลาง อ่อน)  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความสามารถตามทฤษฎีพหุปัญญา 
 ขั้นตอนที่ ๒  โรงเรียนดำเนินโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกพัฒนาด้าน
วิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และพัฒนาความสามารถพิเศษโดยโครงการเพชรแม่รำเพยและ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ขั้นตอนที่ ๓ โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน 
 ขั้นตอนที่ ๔ นำข้อมูลจากการดำเนินการและผลการประเมินมารายงานเพ่ือนำมาใช้พัฒนาการการ
ทำงานต่อไป       

การคัดกรองนักเรียนด้านวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

ร้อยละของรายงานการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ข้อมูลการรายงานคุณลักษณะนักเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถตามทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
  

ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผลต่อนักเรียน ดังนี้ 
1. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนทำให้ผลการเรียนดีขึ้น 

  2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณลักษณะนักเรียนเทพศิรินทร์  
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 
 ๓. นักเรียนมีความสามารถหลากหลายทั้งด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 

๔. นักเรียนมีความสุขในการแสวงหาความรู้ตามความสนใจ 
  ๕. นักเรียนมีทักษะหลากหลายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2563 
๒. รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๔. รายงานผลการดำเนินโครงการเพชรแม่รำเพย 
๕. รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๖. รายงานผลการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗. รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

       
4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนมีระบบตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
แล้วตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดทุกรายวิชา 
และสอดคล้องกับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) จำนวน ๕ รายวิชา โดยมีการ
กำหนดจำนวนข้อสอบเป็น ๒ เท่า ของจำนวนข้อสอบที่ใช้จริง และมีนโยบายประกันคะแนนเก็บร้อยละ ๗๐ 
นำมาใช้กับทุกรายวิชา 
 ขั้นตอนที่ ๒ มีคณะกรรมการวัดและประเมินผลคัดเลือกและจัดทำข้อสอบที่เป็นเครื่องมือและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม และกำกับติดตามผลการใช้เครื่องมือ รวมถึงผลการประกันคะแนนเก็บ 
  ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลและตรวจสอบการใช้เครื่องมือในการประเมินผู้เรียน 
  ขั้นตอนที่ ๔ นำผลที่ได้มาใช้พัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการปรับปรุงการจัดการเรียน 
การสอนพร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
ผลการดำเนินงาน 

จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบส่งผลดังนี้ 
  ๑. เครื่องมือและวิธีการประเมินผลมีความเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอนมาใช้ 
ในการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
  - ร้อยละ ๑๐๐ ของเครื่องมือวัดและประเมินผลของทุกรายวิชาสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
  - ร้อยละ ๑๐๐ ของเครื่องมือวัดและประเมินผลของ ๕ วิชาหลัก สอดคล้องกับ Test 
Blueprint ของผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
 ๒. นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน นำข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนา 
หรือปรับปรุงแกไขการเรียนรู และมีผลการเรียนสอดคล้องนโยบายการประกันคะแนนเก็บ ร้อยละ ๙๕.๕๕ 



64 

 

 3. ครูวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ปรับเปลี่ยน 
สื่อการสอน  
  ๔. ได้เครื่องมือวัดและประเมินผล  ที่หลากหลาย เช่น การจดบันทึก  แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
สังคมมิติ  เป็นต้น ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 ๕. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ข้อมูลผลการเรียนตามนโยบายการประกันคะแนนเก็บ ร้อยละ ๗๐ 

 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2563 
๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
๓. ระเบียบการวัดและประเมินผล 
๔. ปฏิทินงานวัดและประเมินผล 
๕. เครื่องมือวัดผลและประเมิน ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
๖. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๗. บันทึกหลังการสอนท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
      5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 
 
กระบวนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน กำหนดปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอน 
และแนวทางการทำกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
   ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนตามปฏิทิน  และกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) 
    ขั้นตอนที่ ๓ สรุปประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) เสนอผู้บริหารตามลำดับขั้นตอน 
  ขั้นตอนที่ ๔ นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศชี้แจงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนามาชี้แจงครูใน
กลุ่มสาระ และจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศการเรียนการสอน 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
 2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน 
 3. มีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษาจำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม
เฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๕๐ 
 3. มีการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เฉลี่ยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 4. ครูร้อยละ ๙๑.๖๗ มีวิจัยในชั้นเรียนด้านพัฒนาผลสัมฤทธิ์ หรือพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
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สรุปข้อมูลการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

ข้อมูลการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

ข้อมูลการส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
 ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 

๒. รายงานสรุปการนิเทศการเรียนการสอน 
๓. สรุปรายงานกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
๔. รายงานการประชุมประจำเดือน/ ประชุมฝ่าย/ ประชุมกลุ่มสาระ 

 ๕. รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
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ส่วนที่ 4 
ความโดดเด่นของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
1. ความโดดเด่นของสถานศึกษา    

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมดูแลเหมือนครอบครัว (FAMILY SYSTEM) 
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม “ระบบดูแล

เหมือนครอบครัว (FAMILY SESTEM) ในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่เข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือบรรลุ วิสัยทัศน์ “เป็นสถานศึกษาชั้นนำ ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และเป็นคนดีมีคุณค่าของสังคมไทย” ซึ่งมีองค์ประกอบ ๖ ข้อ ดังนี้ 

1.   F  = Fanclub 
2.   A  = Action 
3.  M  = Management 
4.   I  = Inspiration 
5.   L = Love 
6.   Y  = Youth                                 
การนำระบบการดูแลเหมือนครอบครัว (FAMILY SYSTEM) มาเป็นโมเดลที่ใช้ในการบริหารจัดการ

คุณภาพงานมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
F (FANCLUB) หมายถึง กลุ่มคนที่ช่วยกันดูแลนักเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน 

การที่เด็กและเยาวชน จะประสบความสำเร็จด้านการเรียนหรือมีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์นำไปสู่การมีอนาคต
ที่สดใสได้นั้น ผู้ใหญ่ทุกคน ทุกกลุ่ม ต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นทุก
คนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ทำงานเป็นเครือข่ายบูรณาการกัน ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและชุมชน 
ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า แฟนคลับในการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน  

A (ACTION) หมายถึง ใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ขับเคลื่อน ๕ ฝ่ายของโรงเรียนอย่างจริงจัง 
การที่งานจะบรรลุผลตามเป้าหมายได้นั้นต้องเกิดจากการลงมือทำสม่ำเสมอ ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ
จริงจังเท่านั้น จึงนำวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) มาใช้ในการบริหารจัดการ ๕ กลุ่มงานอย่างเป็น 

M (MANAGE) หมายถึง การบริหารจัดการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพฐ. ครบทั้ง 5 
ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. คัดกรองนักเรียน 3. ส่งเสริมและพัฒนา 
4. ป้องกันและแก้ไข 5. ส่งต่อ 

I (INSPIRATION) หมายถึง สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนค้นพบความถนัดของตนเอง โดยใช้หลัก
ทฤษฎีพหุปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ซึ่งผู้บริหารและครูมีหน้าที่ที่จะต้องค้นหาศักยภาพของเด็กและสร้าง
แรงบันดาลใจโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา (อัจฉริยะ 8 ด้าน) มาพัฒนาศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

L (LOVE) คือ รักลูกศิษย์เสมือนลูกหลาน ครูคือพ่อแม่คนที่สอง ใช้การบริหารงานระดับชั้นโดยมี    
ครูที่ปรึกษาเป็นแกนนำ ให้ความรักและเอาใจใส่ติดต่อสื่อสารระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยมี
หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาเป็นแกนนำภายใต้แนวคิดที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งเด็กคนใด คนหนึ่งไว้ข้างหลัง เด็กทุก
คนต้องมีตัวตนในโรงเรียน” 

Y (YOUTH) หมายถึง ดูแลให้เหมาะสมตามวัย เด็กและเยาวชนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ทดลองแสวงหา 
จึงต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการสอนให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียน
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มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ + ๑ ประการ (เพิ่มคุณลักษณะนักเรียนเทพศิรินทร์อีก ๑ ข้อตาม
กรอบความร่วมมือโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์) 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยนวัตกรรมดูแลเหมือนครอบครัว (FAMILY SYSTEM) 

1. โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากกลุ่มคนต่างๆ มากมาย เช่น การร่วมกำหนด 
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง การ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการมีเครือข่ายทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือพัฒนาวิชาการ (MOU) 

2. โรงเรียนมีกิจกรรมตามโครงการของแผนปฏิบัติการ ๕ กลุ่มงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลยุทธ์และจุดเน้นโรงเรียน ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการกำกับ
ติดตามทุกข้ันตอน มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายงานสรุปโครงการประจำปี 

3. นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ได้รับการดูแลตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ  
สพฐ. ครบทั้ง ๕ ขั้นตอน นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้าน
ความสามารถพิเศษ 

4. โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของ 
นักเรียนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา จัดให้มีโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียน วิชาเลือกเสรีและกิจกรรม
ชุมนุมท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
     ๕.  นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูที่ปรึกษาและคณะครูในระดับชั้น ดูแลพฤติกรรมนักเรียน การ
เรียน การทำกิจกรรมจิตสาธารณะและกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตต่างๆ  
     ๖.  นักเรียนมีกิจกรรมเพ่ือแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างสมวัย มีเวทีแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก จนได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติมากมาย 
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2. จุดเด่นและจุดที่มุ่งพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สามารถพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนอยู่ในระดับดี
เลิศ ผู้เรียนได้รับการดูแลตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สพฐ. มีความสุข มีสุขภาวะ มีทักษะชีวิต 
สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายทั้งด้านวิชาการและ
กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรตามความทฤษฎีพหุปัญญา 

 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกำหนด และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
ในการแสดงความสามารถในองค์ความรู้ของแต่ละ
รายวิชาเพ่ิมมากขึ้น  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี มีกระบวนการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นการปฏิบัติ
กิจกรรมตามโครงการต่างๆ ด้วยขั้นตอน PDCA ผ่าน
กลุ่มบริหารงานต่างๆ 5 กลุ่มงานคือ กลุ่มวิชาการ 
กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงาน
แผนงานและงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มี
การสื่อสารอย่างทั่วถึง มีคณะกรรมการการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีระบบสาระ
สนเทศที่น่าเชื่อถือนำมาเป็นแนวในการพัฒนา
ปรับปรุงการผลการดำเนินงานต่างๆ มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง ได้รับการสนับสนุน และความ
ร่วมมือจากชุมชนอย่างดี  

 
เพิ ่มบทบาทของวิทยากรท้องถิ ่นในชุมชุนได ้เข้า
มาร่วมพัฒนาวิชาการให้มากขึ้น กำกับ ติดตามการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื ่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย ่างต ่อเน ื ่องและสม่ำเสมอ พัฒนา
เครื่องมือประเมินโครงการที่สามารถสะท้อนข้อมูลที่
น่าเชื่อถือในการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร มีรายวิชาและแผนการ
เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และ
ชุมชน มีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร มีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย มีสื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อม
ใช้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูมีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย การ
วัดประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดและ 
Test blueprint ของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ (O-Net)  ประเมินคุณลักษณะอันพึง

 
 
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก (Active Learning) อย่างต่อเนื่อง 
ปรับบการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมกาสอนให้นักเรียนมี
ทักษะที่สำคัญเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 ส่งเสริมกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ และการประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ 
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ประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 
ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและทฤษฏีพหุปัญญา
มาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน 

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ได้กำหนดกิจกรรมตาม
โครงการของกลุ่มบริหารงานต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 กลุ่มวิชาการ  

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณภาพการศึกษาและ 
ความต้องการของนักเรียน เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียน รายวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมชุมนุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒. กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้นทั้งระดับ 
 

เปรียบเทียบค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 

กลุ่มสารการเรียนรู้ ค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษา ปี 63 ค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษา ปี 64 

ภาษาไทย ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 70 ได้เกรด 3.0 ขึ้นไป 

คณิตศาสตร์ ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 60 ได้เกรด 2.5 ขึ้นไป 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 65 ได้เกรด 2.5 ขึ้นไป 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 65 ได้เกรด 3.0 ขึ้นไป 

สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 75 ได้เกรด 3.0 ขึ้นไป 

การงานอาชีพ ร้อยละ 80 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ได้เกรด 3.0 ขึ้นไป 

ศิลปะ ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ได้เกรด 3.0 ขึ้นไป 

ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 65 ได้เกรด 2.5 ขึ้นไป 
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ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสารการเรียนรู้ 
โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โครงการห้องเรียนพิเศษ

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ได้เกรด 3.0 ขึ้นไป 

คณิตศาสตร์ ร้อยละ 80 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ ๗0 ได้เกรด 3.0 ขึ้นไป 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ ๗0 ได้เกรด 3.0 ขึ้นไป 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ ๘0 ได้เกรด 3.0 ขึ้นไป 

สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 80 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ได้เกรด 3.0 ขึ้นไป 

การงานอาชีพ ร้อยละ 80 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ได้เกรด 3.0 ขึ้นไป 

ศิลปะ ร้อยละ 80 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ได้เกรด 3.0 ขึ้นไป 

ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 65 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ได้เกรด 3.0 ขึ้นไป 
 
 3.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการประเมินระดับชาติ 

4.  ครูจัดทำโครงการสอน แผนการสอน ที่สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา มีคลังข้อสอบทุกตัวชี้วัด 
และมีการวิเคราะห์แนวการออกข้อสอบจากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นกระบวนการสร้างประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียน 
 ๕. เสริมทักษะและการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเทคนิคการสอนในรูปแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และสามารถค้นหาองค์ความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
 6. นำกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอนที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยน่าสนใจมาใช้ในกิจกรรมการ
สอนมากขึ้น 

7. ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนรอบด้านตามหลักทฤษฏีพหุปัญญา 
๘. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 

 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 กลุ่มกิจการนักเรียน 

1. ส่งเสริมระเบียบวินัย การตั้งค่าเป้าหมาย กิจกรรมจิตสาธารณะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์     
ด้วยสมุดบันทึกแปลนชีวิต 

2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และ
การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ 

3. จัดกิจกรรมปลูกฝัง และสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมีจิตสังคมมากข้ึน 
4. ดำเนินกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สพฐ. ครบทั้ง ๕ ขั้นตอน 
๕. มีระบบการตัดและเพ่ิมคะแนนพฤติกรรมนักเรียน พร้อมฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
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 แผนปฏิบัติงานที่ 3 กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ  
1. มุ่งเน้นกิจกรรมตามโครงการที่เป็นการระดมทรัพยากร และการบริหารงบประมาณต่างๆเพ่ือ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน 
ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัด 

๒. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ให้ดำเนินไปด้วยกระบวนการ 
PDCA 

๓. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมและการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ชัดเจน 

๔. มีการกำกับติดตามระบบการเก็บค่าบำรุงการศึกษา การได้รับทุนปัจจัยพื้นฐาน และทุนเพชรแม่
รำเพย 

๕. มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินการต่างๆที่น่าเชื่อถือและสามารถสะท้อนระดับ
คุณภาพของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละตัวชี้วัด 

๖. มีคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งหมด เพ่ือจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

๑. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ  มีความเป็นมืออาชีพในการจัดกิจกรรม 
การสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการประเมินความครูผู้ช่วยอย่างเข้ม การ 
ขอหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 3. ส่งเสริมให้มกีระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
มีผลงาน นวัตกรรมและรางวัลที่สะท้อนความสามารถทางวิชาชีพ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 5 กลุ่มบริหารทั่วไป  

1. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อม สะดวก สะอาดและปลอดภัย ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และ
ทัศนียภาพในโรงเรียนเพ่ือเอ้ืออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกห้องเรียน 
๓. จัดให้มีการสำรวจตรวจสอบระบบวงจรไฟฟ้าในอาคาร มีแผนดำเนินการสำหรับกรณีเพลิงไหม้ 

หรือภัยธรรมชาติ 
๔.  เพ่ิมช่องทางและความถี่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทุกคนรับรู้และร่วมประชาสัมพันธ์ผลงาน

ของโรงเรียน 
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วิเคราะห์ความสอดคล้องมาตรฐานการศึกษาและกลยุทธ์โรงเรียน 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

กลุ่มวิชาการ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ข้อที่ 1 ขับเคลื่อนสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและมี 

1. พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ ๑, ๒ 

ประสิทธิภาพ 2. พัฒนางานทะเบียนวัดผล มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒ 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3 

 3. นิเทศการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3, 4, 5 
 4. พัฒนาสำนักงานวิชาการ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2 
 ๕. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1 

 ๖. ส่งเสริมและพัฒนาศักยะภาพ
ด้านเทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ ๔ 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 2, 4 

 7. พัฒนางานวิจัย มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5 

 8. พัฒนางานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3, 4 

 9. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ 2 

ข้อที่ 2 เสริมสร้างอัตลักษณ์
และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 

10 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน (แข่งขันทักษะต่างๆ) 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6,     
2.1-2.5 

 11. ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ    
(O-NET, OPEN House, กีฬาสี) 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.5, 1.6, 
2.1, 2.3, 2.4, 2.5 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2, 3 

 12. ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน (กีฬาฟุตบอล) มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.5, 1.6, 
2.1, 2.3, 2.4, 2.5 

 13. ทุนการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.2, 1.4, 1.6, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
สถานศึกษา 

14. ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6,  
2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3, 4, 5 

 15. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ 

มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.6, 
2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 

 16. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ (SMT) 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6,  
2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4, 5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3, 4, 5 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
สถานศึกษา 

17. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
(EP/SME) 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6,   
2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4, 5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3, 4, 5 

 18. ห้องเรียนพิเศษภาษจีน (CP) มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6,    
2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4, 5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3, 4, 5 

 19. ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยี (CTP) 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6,   
2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4, 5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3, 4, 5 

 20. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้แนว
สะเต็มศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6,   
2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 2 

ข้อ 4 ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้กับผู้เรียน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

21. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.6,   
2.1-2.5 

ข้อที่ 5 พัฒนาบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

22. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 5, 6 

 ๒3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 5, 6 
 

 24. ห้องสมุดมีชีวิต มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 5, 6  
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 2 

 25. พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  
ทั้ง ๘ กลุ่ม 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 3, 4, 5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1, 2, 3,       
4, 5 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

26. เทพฯเป็นหนึ่ง 
 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.6, 
2.1-2.5 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ ๒, ๓ 
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๑, ๕ 

 27. พัฒนาบุคลากรกลุ่มงาน
บริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5 

 



76 

กลุ่มกิจการนักเรียน 
กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ข้อที ่1 ขับเคลื่อนสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและมี 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และพัฒนา 
สำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 6 

ประสิทธิภาพ 2. สวัสดภิาพนักเรียน มาตรฐาน ๑ ตัวบ่งชี้ 2.4 
 3. ส่งเสริม กำกับ ดูแล 

ความประพฤตินักเรียน 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.๒-1.๔, 
2.1-2.5 

ข้อที ่2 เสริมสร้างอัตลักษณ์
และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 

4. กิจกรรมนักเรียนและงาน
คณะกรรมการบริหารนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.1, ๒.๒, 
2.3, 2.4, 2.5 

 5. ทัศนศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.2, 2.3 
 6. ธนาคารโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.5 
 7. วันสำคัญและ วันสถาปนา 

โรงเรียน 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 
2.5  

 8. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.3, 
2.4, 2.5 

ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
สถานศึกษา 

9. ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.1, ๒.๒, 
2.3, 2.4, 2.5 

ข้อ 4 ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้กับผู้เรียน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.๒-1.๔, 
2.1-2.5 

ข้อที่ 5 พัฒนาบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

11. สถานศึกษาปลอดภัย มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2.4 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 5 

ข้อ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การศึกษา 

12. พัฒนาบุคลากรกลุ่มกิจการ
นักเรียน 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5 

 
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ข้อที ่1 ขับเคลื่อนสถานศึกษา 1. พัฒนางานแผนงานโรงเรียน มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ 1, 2 
อย่างเป็นระบบและมี 2. พัฒนางานการเงินและบัญชี มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ 2 
ประสิทธิภาพ 3. พัฒนางานสารสนเทศ มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ 2, 6 
 4. พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ข้อที่ 5 พัฒนาบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

5. การจัดซื้อและซ่อมบำรุงเครื่อง    
ปรับอากาศ 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 5 
 

ข้อ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การศึกษา 

6. พัฒนาบุคลากรกลุ่มงาน 
บริหารงานแผนงานและ    
งบประมาณ 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ข้อที ่1 ขับเคลื่อนสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบและมี 
ประสิทธิภาพ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และพัฒนา
สำนักงาน 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2, 5, 6 

ข้อ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 5 

การศึกษา 3. สร้างขวัญและกำลังใจ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2, 4 

 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ของโรงเรียน โครงการ สนองต่อมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ข้อที ่1 ขับเคลื่อนสถานศึกษา 1. พัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2 
อย่างเป็นระบบและมี 2. พัฒนางานยานพาหนะ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2 
ประสิทธิภาพ 3 พัฒนางานธุรการ มาตรฐานที ่2 ตัวบ่งชี้ 2, 6 
ข้อที ่2 เสริมสร้างอัตลักษณ์
และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 

4. พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัย 

มาตรฐานที ่1 ตัวบ่งชี้ 1.4, 1.6, 
2.4 

 5. พัฒนางานโภชนาการ 
 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.2 ,1.4 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2  

 6. ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจเพ่ือ 
การศึกษา ที่ยั่งยืน 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 6 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1 

ข้อที่ 5 พัฒนาบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ 

7.พัฒนาอาคารสถานที่และ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 5 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 2 

แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 8. พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
เพ่ือการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 5, 6 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 2 

ข้อ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน 

9. พัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.5 

การศึกษา 10. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2, 6 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 2 

 11. พัฒนาบุคลากรกลุ่มงาน 
บริหาร งานทั่วไป 

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 4, 5 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กลุ่มวิชาการ     จำนวน   24 โครงการ  
กลุ่มวิชาการ (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)       จำนวน           24      โครงการ 
กลุ่มกิจการนักเรียน    จำนวน           12 โครงการ 
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   จำนวน   6  โครงการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล    จำนวน   3 โครงการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป    จำนวน   11  โครงการ 
รวมทั้งหมด    จำนวน  80   โครงการ 
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ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 

 
 เอกสารประกอบสรุปการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี    
ปีการศึกษา 2563 

• ประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษา 
• ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
• รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
• ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 
• รวบรวม QR CODE ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
• ภาพการปรับปรุงห้องเรียนและภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี มีภารกิจ  จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ  และขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติประจำปี  เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 สำหรับใช้ดำเนินงานและประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕61 จำนวน 3  
มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๕   พฤษภาคม    พ.ศ. 256๓ 
 
 
 

(นายธนาพล  จีรเดชภัทร์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
******************* 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่  
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
        ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่การศึกษากำหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
  5) คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
        การจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 



 

 
 ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้กำหนดค่า
เป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ดังนี้  
 

เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

มาตรฐานการศกึษา เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้เด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ  

ภาพรวมของโรงเรียน ดีเลิศ 
 
   

ประกาศ ณ วันที่    ๑๕  พฤษภาคม   พ.ศ. 256๓ 
 

 
 

(นายธนาพล  จีรเดชภัทร์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 

  



การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 
เร่ืองการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

 
ร้อยละ ๗๐ ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ ๖๐ ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ ๖๐ ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ 
- มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
- มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
- มีความสามารถในการคิดคำนวณ 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 70 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 60 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 70 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80 ไดเ้กรด 3.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 60 ไดเ้กรด 2.0 ขึ้นไป 

6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
4 สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
๕ คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ ร้อยละ 80 ไดร้ะดับดี ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 
 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 
6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู ้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 
 

    ระดับคุณภาพ  ดีเลศิ 
 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้

2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการ

เรียนรู ้



 
       

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ กำหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ 5 ยอดเยี่ยม   (ร้อยละ ๙๐-๑๐๐) 
   ระดับ 4 ดีเลิศ    (ร้อยละ ๘๐-๘๙) 

    ระดับ 3 ดี    (ร้อยละ ๗๐-๗๙) 
    ระดับ 2 ปานกลาง   (ร้อยละ ๖๐-๖๙) 
    ระดับ 1 กำลังพัฒนา  (ร้อยละ ๕๐-๕๙) 
 3. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ  

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
******************* 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่  
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวบ่งชีร้ะดับดีเลิศ 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
       2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
       3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
       4)  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
       5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน 
       6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ                  
ทำ งานหรืองานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชีร้ะดับดีเลิศ 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่การศึกษากำหนด คือ 
   1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   2.  ซื่อสัตย์สุจริต     

3.  มีวินัย             4.  ใฝ่เรียนรู้       
5.  อยู่อย่างพอเพียง  6.  มุ่งม่ันในการทำงาน     
7.  รักความเป็นไทย            8.  มีจิตสาธารณะ   

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   - ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศวัย     
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
   - ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
  5) คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์  
   “วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มารยาทงาม” 



 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชีร้ะดับดีเลิศ 

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
       2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
       3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
       4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา 
         5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 
         6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชีร้ะดับดีเลิศ 
 1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
       2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
       4)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
       ๕)  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสถานศึกษาชั้นนำ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นคนดีมีคุณค่าของสังคมไทย 
 

พันธกิจ (Missions) 
1) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ พัฒนา ครู

ให้เป็นครูมืออาชีพ 
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และสืบทอดวัฒนธรรมการเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ 
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
4) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรตาม

แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
6) ประสานความร่วมมือกับชุมและสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 
เป้าประสงค์ (Goals)                                               

1) สถานศึกษาเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาครูเป็นครูมือ
อาชีพ 

2) ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต และมีความเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ 
3) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตามแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5) สถานศึกษามีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6) สถานศึกษามีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ (Strategies) 

1) ขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
2) เสริมสร้างอัตลักษณ์และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน  
3) ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสถานศึกษา 
4) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ตามแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5) พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6) ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
ปณิธาน (Commitment) 

“มุ่งพัฒนาการศึกษา” 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
“นักเรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม และมีทักษะชีวิต” 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
“ทำงานเป็น  เน้นสามัคคี” 
 



เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“โรงเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต” 

 
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (Moral Identity) 

“รับผิดชอบดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” 
   
คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ (Debsirin Characteristics) 
  “วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มารยาทงาม” 

 
นโยบายและจุดเน้นโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปีการศึกษา 256๓ 

 
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ          
    มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๓. ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะนักเรียนเทพศิรินทร์ 
๕. มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา อย่างมี 
    ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๗. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยดำเนินการครบทุกขั้นตอน  

(1) รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
(2) คัดกรองนักเรียน  
(3) ส่งเสริมและพัฒนา  
(4) ป้องกันและแก้ไข 
(5) ส่งต่อ 

8. จัดระบบบริหารโดยให้ระบบกระบวนการ PDCA มีการจัดการความรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
9. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน 
     การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
10. จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
11. มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๖0 มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถ     

ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
๒. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่านได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๓. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๔. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๕. ครูทุกคนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนครบทุกขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  
๖. จัดระบบบริหารตามหลัก KM โดยใช้กระบวนการ PDCA 

 ๗. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 8. จัดสภาพแล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๙. มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

 



 
 
 

 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนเทพศิรินทร พุแค 

…………………………………………… 
                 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ สรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จึงขอเสนอแตงตั้งบุคคลตอไปนี้              
เปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเทพศิรินทร  พุแค ดังตอไปนี้  
  1. นายมงคล  ศิริพัฒนกุล   ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
  2. นายปยะกุล  เศวตพันธ  ผูแทนผูปกครอง   กรรมการ 
  3. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย  ผูแทนคร ู   กรรมการ 
  4. นางสาวนาตยา  ชัยยะ   ผูแทนองคกรชุมชน  กรรมการ 
  5. นายสรพงษ  แสนวิเศษ  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
  6. นายฉัตร  บูรณเรืองศักดิ์   ผูแทนศิษยเกา   กรรมการ 
  7. นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ  ผูแทนศาสนา   กรรมการ 
  8. นายจําเริญ   โลหเงิน    ผูแทนศาสนา   กรรมการ 
  9. นายธนสาร  สิทธาภา   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  10. นางสวาท   คลายนิล   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  11. นางสุธิศา  ยิ่งยง   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  12. นายณล   จักรจรัส   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  13. นายภาณุวัฒน  คําไสย   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  14. นางสาวรุงลาวัลย  มาแกว  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  15. ผูอํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร พุแค                        กรรมการและเลขานุการ   
 

                คณะกรรมการมีหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. 2546 และกฎหมายอ่ืน   

       ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามความในขอ 7  แหงกฎกระทรวงกําหนด        
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารง  
ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 และครบวาระ                 
ในเดือนมีนาคม  2567    

                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  5   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563  
  
 

                (นางงามพิศ  ลวากร) 
                   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

 
 
 
 



 
คำสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 

ที ่๕/256๔     
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

   

 

เพ่ือให้งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 256๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ตามประกาศสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 วรรค 1 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศกึษา 256๓ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
๑.  นายธนาพล  จีรเดชภัทร์   ผู้อำนวยการโรงเรียน     

    ๒.  นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง   รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน   
๓.  นางสาวหทัยพัชร ทองเดช   รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 
๔.  นางสาวจุฑามาศ วรเมทิน   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   
๕.  นางสาววิจิตรา  รัตนไชย     ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
๖.  นางสาวณฐิดา เหล็กชัย   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  มีหน้าที่ 1.  อำนวยการและประสานงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

 

2. คณะกรรมการประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ 
1.  นายธนาพล  จีรเดชภัทร์  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง  กรรมการ 
3.  นางสาวหทัยพัชร ทองเดช  กรรมการ 
๔.  นางสาวจุฑามาศ วรเมทิน  กรรมการ 
๕.  นางหนึ่งนุช  พันธุ์สด   กรรมการ 
๖.  นางสาวสวุารี  อุดหนุน     กรรมการ 
๗.  นางอนงค์  อารีรักษ์   กรรมการ 
๘. นายรังสรรค์ อินทรา   กรรมการ 
๙. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม  กรรมการ 
๑๐. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์  กรรมการ 
๑๑. นางสาวชุติมา  เพชร ี  กรรมการ 
๑๒. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก   กรรมการ 
๑๓. นางสาวจินตนา  ฉายสุวรรณ์  กรรมการ 
๑๔. นางนิภาภรณ์  นากสุก     กรรมการ 
๑๕. นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา  กรรมการ 
๑๖. นางนภาพร  สอนจรูญ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินแต่ละมาตรฐาน ให้เรียบร้อยตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
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๓. คณะกรรมการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กรรมการผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ   และการคิดคำนวณ 
๑. นางสาวสุวารี  อุดหนุน     หัวหน้า 
๒. นางสาวมณฑาทิพย์ ทองนพ 
๓. นางสาวโชติกา เนตรหาญ 
๔. นางสาวรังสิมา เทนอิสระ 
๕. นางสาวบุษบา ประจงแต่ง 
๖. นางสาวกานต์พิชชา  จีนแส 
๗. นางสาวอมรรัตน์  ป้องกัน 
๘. นางสุพัตรา  เรืองพิศาล 
๙. นางสาวณฐิดา เหล็กชัย 
๑๐. นางสาวพีรลักษณ์  รักษะประโคน 
๑๑. นางสาวบัวหลง  ปราบพราน 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

๑. นางหนึ่งนุช  พันธุ์สด   หัวหน้า 
๒. นางสาวสุวารี  อุดหนุน 
๓. นางสาวบุษบา ประจงแตง่ 
๔. นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน 
๕. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม  
๖. นายสมภพ ไตรทอง 
๗. นางสาวดารัตน์ กำจร 
๘. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา 
๙. นางนภาพร สอนจรูญ 
๑๐. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ 
๑๑. นายกิตติศกัดิ์  พยุงวงษ์ 
๑๒. นางพรรณทิพย์  ดิบแดง 
๑๓. นางสาวปาริสสรา  วัฒนศิลป์ 
๑๔. นางสาวศิริพร รอดเกิด 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๑. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก            หวัหน้า 
๒. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์  
๓. นายเจนบดินทร์  ยศปินตา  
๔. นางวันวิสา คำแฝง 
๕. นางสาวธมนณัฏฐ  เวงวิถา 
๖. นางสาวชุติมา เพชรี 
๗. นางสาวนนทิภา  โรจนะบุรานนท์ 
๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ 
๙. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย 
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีอลงกต  พิมทุม 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กรรมการผู้รับผิดชอบ 

๑๑. นางมนัสนิตย์ อินทรา 
๑๒. นางสาวชุตินารถ  มูลมณี 
๑๓. นายณัฐพนธ์  ใยเกษ  
๑๔. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน 
๑๕. นางศศินา  ทองพันธ์ 
๑๖. นางสาววรรนสิา สุขสวัสด์ิ 
๑๗. นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนพ 
๑๘. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรีย์ 
๑๙. นายประวีร์  สิงห์ทุม 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑. นางสาวชุติมา เพชรี   หัวหน้า 
๒. นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม 
๓. นายวิรัตน์ เชาวส์ุนทร 
๔. นางสาวธมนณัฏฐ  เวงวิถา 
๕. นางวันวิสา คำแฝง 
๖. นางสาวนนทิภา  โรจนะบุรานนท์ 
๗. นางสาววรรนิสา สุขสวัสดิ์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๑. นางอนงค์ อารีรักษ์            หวัหน้า 
๒. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์  
๓. นางสาวฉัตรวารินทร์  ตาสว่าง 
๔. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรีย์ 
๕. นายเจนบดนิทร์  ยศปินตา 
๖. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา 
๗. นายขวัญชัย  มันทากาศ 
๘. นายวุฒิชัย  จงสุขกลาง 
๙. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา 
๑๐. นายธีระเดช  ผวิผ่อง 
๑๑. นางสาวธมนณัฏฐ  เวงวถิา 
๑๒. นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนพ 
๑๓. นายปรัชญ์วรกิตติ์ พวงพันธุ์ 
๑๔. นางสาวพีรลักษณ์  รักษะประโคน 
๑๕. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย 
๑๖. นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนพ 

6. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๑. นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา  หัวหน้า 
๒. นายรังสรรค์ อินทรา 
๓. นางสมฤดี เฮงทรัพย์กูล 
๔. นายพร้อมพล สหนาวิน 
๕. นางสาวจินตนา  ฉายสุวรรณ์ 
๖. นายนพดล  ภาวะโคตร 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กรรมการผู้รับผิดชอบ 

๗. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน 
๘. นายพร้อมพล สหนาวิน 
๙. นายสมภพ  ไตรทอง 
๑๐. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ 
๑๑. นางสาวเมธาพร ศรีทอง 
๑๒. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ 
๑๓. นางสาวยุวดี  ญาณสิทธิ ์
๑๔. นางสาวกนกพรรณ  ธรรมวัตร 

2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน ๑. นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง หัวหน้า 

๒. นางอนงค์ อารีรักษ์ 
๓. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์ 
๔. นางครองศิล  แดงโสภา 
๕. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก 
๖. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา 
๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ 
๘. นายทวีศกัดิ์  เมิงขันหมาก 
๙. นายกติติศักดิ์  พยุงวงษ์ 
๑๐. นางสาวปาริสสรา  วัฒนศิลป์ 
๑๑. นายปรัชญ์วรกิตติ์ พวงพันธุ์ 
๑๒. นายอภิสิทธิ์  บุญรักษา 
๑๓. นางศศินา  ทองพันธ์ 
๑๔. นางสาวอจิมา  พิมพ์แก้ว 
๑๕. นางสาวขวัญชนก  คำไชย 
๑๖. นายประวีร์  สิงห์ทุม 
๑๗. นายนิมิต ศรีวัฒนะ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย ๑. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม  หัวหน้า 
๒. นางสาววิจิตรา รัตนไชย 
๓. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่า 
๔. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ 
๕. นายรัชพล บุตรดี 
๖. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีอ่อน 
๗. นางสาวรุ่งศร ีแสนเกษม 
๘. นางสาวสุชาวดี กาญจนา 
๙. นางสาวชุตินารถ  มูลมณี 
๑๐. นางมนัสนิตย์ อินทรา 
๑๑. นางสาวดารัตน์  กำจร 
๑๒. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน 
๑๓. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา 
๑๔. นางสาวศิริพร รอดเกิด 
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๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ๑. นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง หัวหน้า 
๒. นางสาวจินตนา ฉายสุวรรณ์ 
๓. นายนพดล ภาวะโคตร 
๔. นายสมภพ  ไตรทอง 
๕. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ 
๖. นายทวีศักดิ์  เมิงขันหมาก 
๗. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่า 
๘. นายรัชพล  บุตรด ี
๙. นายวิรัตน์ เชาวส์ุนทร 
๑๐. นายกิตติศักดิ ์ พยุงวงษ์ 
๑๑. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ 
๑๒. นางสาวปาริสสรา  วัฒนศิลป์ 
๑๓. นางพรรณทิพย์  ดิบแดง 
๑๔. นายพร้อมพล สหนาวิน 
๑๖. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน 
๑๗. นางสาวเมธาพร ศรีทอง 
๑๘. นางสาวยุวดี  ญาณสิทธิ์ 
๑๙. นายธีระ  วงษ์สง่า 
๒๐. นายนิมิต ศรีวัฒนะ 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ๑. นางนิภาภรณ์  นากสุก     หัวหน้า 
๒. นางกรชนก  สุวรัตน ์
๓. นางสาวจินตนา ฉายสุวรรณ์ 
๔. นายสมภพ  ไตรทอง 
๕. นายอภิสิทธิ์  บุญรักษา 
๖. นายขวัญชัย  มันทากาศ 
๗. นางสาวณิชารยี์ แซ่ฉั่ว 
๘. นางสาวเมธาพร ศรีทอง 
๙. นายนพดล ภาวะโคตร 
๑๐. นายประวีร์  สิงห์ทุม 

๕. คุณลักษณะของนักเรียนเทพศิรินทร์ 
-ผู้ เรียนกล้าแสดงออกและมีแนวความคิด มุมมองที่บ่ งบอกถึง
ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ 

๑. นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง   หวัหน้า 
๒. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์ 
๓. นางครองศิล  แดงโสภา 
๔. นายทวีศกัดิ์  เมิงขันหมาก 
๕. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก 
๖. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา 
๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ 
๘. นางสาวปาริสสรา  วัฒนศิลป์ 
๙. นายนิมิต ศรีวัฒนะ 



6 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กรรมการผู้รับผิดชอบ 

-มีจิตสาธารณะ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ๑. นางสาวจินตนา  ฉายสุวรรณ์  หัวหน้า 
๒. นางกรชนก  สุวรัตน์ 
๓. นายเจนบดินทร์  ยศปินตา 
๔. นายสมภพ  ไตรทอง 
๕. นายพร้อมพล สหนาวิน 
๖. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน 
๗. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ 
๘. นางสาวเมธาพร ศรีทอง 
๙. นายนพดล ภาวะโคตร 
๑๐. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์ 
๑๑. นางสาวยุวดี  ญาณสิทธิ ์

-ผู้เรียนแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและตามมารยาท
ทางสังคม 

๑. นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง   หัวหน้า 
๒. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์ 
๓. นางครองศิล  แดงโสภา 
๔. นายทวีศกัดิ์  เมิงขันหมาก 
๕. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก 
๖. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา 
๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ 
๘. นายสมภพ  ไตรทอง 
๙. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่า 
๑๐. นายรัชพล  บุตรด ี
๑๑. นายวิรัตน์ เชาว์สุนทร 
๑๒. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์ 
๑๓. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ 
๑๔. นางกรชนก  สุวรัตน์ 
๑๕. นางสาวปาริสสรา  วัฒนศิลป์ 
๑๖. นางพรรณทิพย์  ดิบแดง 
๑๗. นางสาวศิริพร รอดเกิด 
๑๘. นางสาวณิชารยี์ แซ่ฉั่ว 
๑๙. นายประวีร์  สิงห์ทุม 
๒๐. นายนิมิต ศรีวัฒนะ 

 -ผู้เรียนความประพฤติ มีกิริยามารยาท เรียบร้อย ถูกต้องตามธรรม
เนียมปฏิบัติ 

๑. นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง   หวัหน้า 
๒. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์ 
๓. นางครองศิล  แดงโสภา 
๔. นายทวีศกัดิ์  เมิงขันหมาก 
๕. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก 
๖. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา 
๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ 
๘. นายสมภพ  ไตรทอง 
๙. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่า 
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๑๐. นายรัชพล  บุตรด ี
๑๑. นายวิรัตน์ เชาว์สุนทร 
๑๒. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์ 
๑๓. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ 
๑๔. นางกรชนก  สุวรัตน์ 
๑๕. นางสาวปาริสสรา  วัฒนศิลป์ 
๑๖. นางพรรณทิพย์  ดิบแดง 
๑๗. นางสาวศิริพร รอดเกิด 
๑๘. นางสาวณิชารยี์ แซ่ฉั่ว 
๑๙. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม 
๒๐. นางสาวรุ่งศรี  แสนเกษม 
๒๑. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา 
๒๒. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีอ่อน 
๒๓. นางสาวชุตินารถ  มูลมณี 
๒๔. นายประวีร์  สิงห์ทุม 
๒๕. นายนิมิต ศรีวัฒนะ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๑. นายธนาพล จีรเดชภัทร ์  หัวหน้า 

๒. นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง 
๓. นางสาวหทัยพัชร ทองเดช 
๔. นางสาวจุฑามาศ วรเมทิน 
๕. นางสาววิจิตรา รัตนไชย 
๖. นางสาวณฐิดา เหล็กชัย 
๖. นางหนึ่งนุช พันธุ์สด 
๗. นางรังสรรค์ อินทรา 
๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ 
๙. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา 
๑๐. นางนภาพร สอนจรูญ 
๑๑. นางสาวกุลธิดา  สร้อยสนธิ์ 
๑๒. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์ 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๑. นายธนาพล จีรเดชภัทร ์  หัวหน้า 
๒. นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทอง 
๓. นางสาวหทัยพัชร ทองเดช 
๔. นางสาวจุฑามาศ วรเมทิน 
๕. นางสาววิจิตรา รัตนไชย 
๖. นางสาวณฐิดา เหล็กชัย 
๗. นางหนึ่งนุช พันธุ์สด 
๘. นางรังสรรค์ อินทรา 
๙. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ 
๑๐. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา 
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3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑. นางสาวหทัยพัชร ทองเดช      หวัหน้า 
๒. นางหนึ่งนุช พันธุ์สด       
๓. นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน  
๔. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์ 
๕. นางนภาพร สอนจรูญ 
๖. นางโสภ ี วงค์ราษฎร์ 
๗. นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคน 
๘. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก 
๙. นางอนงค์  อารีรักษ์ 
๑๐. นางสาวกานตพิ์ชชา  สุมาวัน 
๑๑. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง 
๑๒. นางสาวฉัตรวารินทร์  ตาสว่าง 
๑๓. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์ 
๑๔. นางสาวกุลธิดา สร้อยสนธิ์ 
๑๕. นางสาวชุติมา  เพชร ี
๑๖. นางสาวสุวาร ี อุดหนุน 
๑๗. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม 
๑๘. นายสมภพ  ไตรทอง 
๑๙. นางสาวดารัตน์  กำจร 
๒๐. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา 
๒๑. นางสาวจินตนา  ฉายสุวรรณ์ 
๒๒. นางสาวยุวดี  ญาณสิทธิ ์

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๑. นางสาวจุฑามาศ วรเมทิน  หัวหน้า 
๒. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย 
๓. นางสาวรุ่งศรี แสนเกษม 
๔. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรีย์ 
๕. นางสาวกัญญารตัน์  ศรีอ่อน 
๖. นางสาวนนทิภา  โรจนะบุรานนท ์
๗. นางสาวกุลธิดา  สร้อยสนธิ์ 
๘. นางสาวชญานุตม์ สนพลอย 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

๑. นายรังสรรค์ อินทรา   หัวหน้า 
๒. นายณัฐพนธ์ ใยเกษ 
๓. นายกฤษฏา สกุลพงษ์ 
๙. นางมนัสนิตย์ อินทรา 
๑๐. นายนันทิวัฒน์ ศรีสุวรรณ 
๑๑. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา 
๑๒. นางอนงค์  อารีรักษ์ 
๑๔. นางสาวชุติมา  เพชร ี
๑๖. นายวิสุทธิ์  อยู่ญาติมาก 
๑๗. นางสาวยุวดี  ญาณสิทธิ ์
๑๘. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร ศรีจันทร์สุข  
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6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

๑. นางสาวชุติมา เพชรี   หัวหน้า 
๒. นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม 
๓. นายวิรัตน์ เชาวส์ุนทร 
๔. นางสาวธมนณัฏฐ  เวงวิถา 
๕. นางวันวิสา คำแฝง 
๖. นางสาวนนทิภา  โรจนะบุรานนท์ 
๗. นางสาววรรนิสา สุขสวัสดิ์ 
๘. นายศักดิ์สิทธิ์ โนรินทอน 
๙. นายพร้อมพล สหนาวิน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ

เรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

๑. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์   หัวหน้า 
๒. นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน 
๓. นางหนึ่งนุช  พันธุ์สด 
๔. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง  
๕. นางสาวสุวารี  อุดหนุน 
๖. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม 
๗. นางนภาพร สอนจรูญ 
๘. นางสาวดารัตน์ กำจร 
๙. นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา 
๑๐. นายสมภพ ไตรทอง 
๑๑. นางสาวจินตนา  ฉายสุวรรณ์ 
๑๒. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล 
๑๓. นายเจนบดินทร์  ยศปินตา 

2. ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๑. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก            หวัหน้า 
๒. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์  
๓. นายเจนบดินทร์  ยศปินตา  
๔. นางวันวิสา คำแฝง 
๕. นางสาวธมนณัฏฐ  เวงวิถา 
๖. นางสาวชุติมา เพชรี 
๗. นางสาวนนทิภา  โรจนะบุรานนท์ 
๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ 
๙. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย 
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีอลงกต  พิมทุม 
๑๑. นางมนัสนิตย์ อินทรา 
๑๒. นางสาวชุตินารถ  มูลมณี 
๑๓. นายณัฐพนธ์  ใยเกษ  
๑๔. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน 
๑๕. นางศศินา  ทองพันธ์ 
๑๖. นางสาววรรนสิา สุขสวัสดิ์ 



10 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กรรมการผู้รับผิดชอบ 

๑๗. นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนพ 
๑๘. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรีย์ 
๑๙. นายประวีร์  สิงห์ทุม 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๑. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์   หัวหน้า 
๒. นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน 
๓. นางหนึ่งนุช  พันธุ์สด  
๔. นางสาวสุวารี  อุดหนุน 
๕. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง 
๖. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม 
๗. นางนภาพร สอนจรูญ 
๘. นางสาวดารัตน์ กำจร 
๙. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา 
๑๐. นายสมภพ ไตรทอง 
๑๑. นางสาวจินตนา  ฉายสุวรรณ์ 
๑๒. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๑. นางอนงค์ อารีรักษ์             หวัหน้า 
๒. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์  
๓. นางสาวฉัตรวารินทร์  ตาสว่าง 
๔. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรีย์ 
๕. นายเจนบดินทร์  ยศปินตา 
๖. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา 
๗. นายขวัญชัย  มันทากาศ 
๘. นายวุฒิชัย  จงสุขกลาง 
๙. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา 
๑๐. นายธีระเดช  ผวิผ่อง 
๑๑. นางสาวธมนณัฏฐ  เวงวถิา 
๑๒. นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนพ 
๑๓. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล 
๑๔. นายปรัชญ์วรกิตติ์ พวงพันธุ์ 
๑๕. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย 
๑๖. นางสาวจันทร์จิรา  อินธนู 
๑๗. นางสาววิรัญญา  จึงจรรยา 
๑๘. นางสาวนัฐธิกา  โสพักต์ 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑. นางรุ่งนภา สงวนรักษ์   หัวหน้า 
๒. นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน 
๓. นางหนึ่งนุช  พันธุ์สด  
๔. นางสาวสุวารี  อุดหนุน 
๕. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง 
๖. นางสาวโชติกา  เนตรหาญ 
๗. นางสาวรังสิมา  เทนอิสระ 
๘. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม 
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๙. นางนภาพร สอนจรูญ 
๑๐. นางสาวดารัตน์ กำจร 
๑๑. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา 
๑๒. นายสมภพ ไตรทอง 
๑๓. นางสาวจินตนา  ฉายสุวรรณ์ 
๑๔. นางโสภ ี วงค์ราษฎร์ 
๑๕. นางสาวพีรลักษณ์  รักษะประโคน 
๑๖. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก 
๑๗. นางสาวกานต์พิชชา  จีนแส 
๑๘. นายเจนบดินทร์  ยศปินตา 
๑๙. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์ 
๒๐. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่า 
๒๑. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา 
๒๒. ว่าที่ ร.ต.หญิงโชติกา  อยู่ประยงค์ 
๒๓. นายธีระเดช  ผวิผ่อง 
๒๔. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล 

 

 มีหน้าที ่ดูแล ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานแต่ละมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล สรุป
มาตรฐานและโครงการนำเสนอต่อสถานศึกษา 
๔. คณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 1. นางนภาพร  สอนจรูญ  หัวหน้า  
 2. นางสาวสุวารี  อุดหนุน  ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง  ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวนันทนา  ปิ่นเงิน  ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม  ผู้ช่วย 
 ๖. นายสมภพ  ไตรทอง  ผู้ช่วย 
 ๗. นางสาวดารัตน์  กำจร  ผู้ช่วย 
 ๘. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา  ผู้ช่วย 
 ๙. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์  ผู้ช่วย 
 ๑๐. นางสาวกุลธิดา  สร้อยสนธิ์  ผู้ช่วย          
 มีหน้าที ่ รวบรวมข้อมูล สรุป และประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
    ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดผลดี 
แก่ทางราชการสืบไป 
                       สั่ง  ณ  วันที่        มกราคม  พ.ศ. 256๔ 

 
 

(นายธนาพล จีรเดชภัทร์) 
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 





















 
 
 

 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 

ปฏิทินปฏิบัติงำน ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563  
 

พฤศจิกำยน  2563 
วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 

2 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
เรียนที่ 1  

ครูทุกท่าน/งานวัดและ
ประเมินผล 

 
วิชาการ 

3-18 พฤศจิกายน 
2563 

เปิดระบบ SGS ให้คุณครูกรอกคะแนนหลัง
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

ครูทุกท่าน/งานทะเบียน วิชาการ 

4 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลการยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบปลาย
ภาคเรียนที่ 1 (ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ให้มี
สิทธิ์สอบ) 

งานวัดและประเมินผล วิชาการ 

9-13 พฤศจิกายน 
2563 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานวัดและประเมินผล วิชาการ 

14-15พฤศจิกายน 
2563 

ติวสอบวัดระดับ HSK  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 

วิชาการ 

19 พฤศจิกายน 
2563 

08.30-12.00 น.เปิดระบบ SGS ให้คุณครู
ปรับปรุงและแก้ไขคะแนนก่อนกลางภาคเรียน
และสอบกลางภาค  
12.00-16.30 น. เปิดระบบ SGS ให้คุณครู
กรอกคะแนนหลังกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน 

ครูทุกท่าน/งานทะเบียน วิชาการ 

20 พฤศจิกายน 
2563 

ส่งข้อมูลในระบบ SGS 
 

ครูทุกท่าน/งานทะเบียน วิชาการ 

21พฤศจิกายน 2563 นักเรียนสอบวัดระดับ HSK  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 

วิชาการ 

24 พฤศจิกายน 
2563 

ติววัดระดับ JLPT กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาญี่ปุ่น) 

วิชาการ 

บุคคล 

วิชาการ 

กิจการนกัเรียน 

แผนงานและงบประมาณ 

บริหารงานทั่วไป 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 
25-30 พฤศจิกายน 
2563 

ติดต่อการย้ายเข้า – ย้ายออก ของนักเรียน งานทะเบียน วิชาการ 

26 พฤศจิกายน 
2563 

ส่ง ปพ.5 คุณครูทุกท่าน วิชาการ 

26-30 พฤศจิกายน 
2563 

ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 /รายงาน
การวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่ง
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คุณครูทุกท่าน/
งานวิจัย/งานวัดและ
ประเมินผล/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

วิชาการ 

27 พฤศจิกายน 
2563 

 ส่งบันทึกท้ายหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาที่
สอนของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

 ส่งโครงการสอนรายวิชา และแผนการ
จัดการเรียนรู้    ภาคเรียนที่ 2  

ครูทุกท่านและงาน
นิเทศการจัดการเรียน
การสอน 

วิชาการ 

27พฤศจิกายน 2563 ประชุมชี้แจงการกรอกปรับปรุงข้อมูล DMC  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

งานสารสนเทศ แผนงานและ
งบประมาณ 

30 พฤศจิกายน 
2563 

ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรมปรับพ้ืนฐานห้องเรียนพิเศษ (ติว  
สอวน.) 

ครูทุกท่านและงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

วิชาการ 

30 พฤศจิกายน 
2563 

ประชุมบุคลากรกลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

บุคลากรกลุ่มงาน
แผนงานและ
งบประมาณ 

แผนงานและ
งบประมาณ 

ธันวำคม  2563  
1 ธันวาคม2563 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูทุกท่าน วิชาการ 

1-3 ธันวาคม 2563 รับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 

งานคณะกรรมการ
บริหารนักเรียน 

กิจการนักเรียน 

3 ธันวาคม 2563 ช าระเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ครูทุกท่าน แผนงานและ
งบประมาณ 

1-4 ธันวาคม2563 ตรวจงานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยและพัฒนาการ
เรียนรู้ 

วิชาการ 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 
1-15 ธันวาคม2563 นักเรียนยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาค

เรียน 2/63 และด าเนินการสอบแก้ตัว 
ครูทุกท่าน วิชาการ 

2-4 ธันวาคม2563 กิจกรรม EP & SME Buddy Camp ห้องเรียนพิเศษEP/SME วิชาการ 

3-6 ธันวาคม2563 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และ 
ค่าย STEM 
(3-4 ธันวาคม ม.4-5 / 5-6 ธนัวาคม ม.1-2) 

ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  

วิชาการ 

4 ธันวาคม2563 เปิดสนามวณิชชากร ครูทุกท่าน บริหารทั่วไป 
4 ธันวาคม 2563 
 

วันที่ระลึกวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อ
แห่งชาติและวันชาติ 

กลุ่มกิจการนักเรียนและ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กิจการนักเรียน 

 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และยาสูบ จังหวัดสระบุรี 

กลุ่มกิจการนักเรียน 

  ประชุมมหกรรมรวมพลคน TO BE 
NUMBER ONE 

กลุ่มกิจการนักเรียน 

6 ธันวาคม2563 สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาญี่ปุ่น) 

วิชาการ 

7-11 ธันวาคม 2563 นิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานนิเทศฯ วิชาการ 

14 ธันวาคม 2563 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.1 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

งานคณะกรรมการ
บริหารนักเรียน 

14-15  ธันวาคม
2563 

น าเสนอผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวด และ
ประกาศผล 

งานวิจัยและพัฒนาการ
เรียนรู้ 

วิชาการ 

14-18 ธันวาคม 
2563 

นิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

งานนิเทศฯ วิชาการ 

15 ธันวาคม 2563 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.2 งานระดับชั้น 
 

กิจการนักเรียน 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 
16 ธันวาคม 2563 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.3 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2564 

งานคณะกรรมการ
บริหารนักเรียน 

16  ธันวาคม2563 ครูส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียน 2/63 ครูทุกท่าน วิชาการ 

16--30  ธันวาคม
2563 

นักเรียนยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาค
เรียน 2/63 และด าเนินการสอบแก้ตัว 

ครูทุกท่าน วิชาการ 

17 ธันวาคม 2563 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.4 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
18 ธันวาคม 2563 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.5 และม.6 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
18 ธันวาคม 2563 กิจกรรมMath Day กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ วิชาการ 

18 ธันวาคม 2563 ศึกษาดูงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ร่วมกับงานบุคคล 

วิชาการ 

18 ธันวาคม 63  การศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ประจ าปี 2563 
(แยกตามกลุ่มสาระ) 

ครูทุกท่าน บุคคล 

19 ธันวาคม 2563 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

วิชาการ 

20 ธันวาคม2563 สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

วิชาการ 

21-25 ธันวาคม 
2563 

นิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

งานนิเทศฯ วิชาการ 

24 ธันวาคม 2563 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ วิชาการ 

24-30 ธันวาคม 
2563 

ส่งชื่อเรื่องงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 
2563 

งานวิจัยและพัฒนาการ
เรียนรู้ 

วิชาการ 

25 ธันวาคม 2563 กิจกรรม International Day & Christmas 
Day  

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ  

วิชาการ 

25 ธันวาคม 2563 งานปีใหม่นักเรียน งานคณะกรรมการ
บริหารนักเรียน 
 
 

กิจการนักเรียน 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 
26 ธันวาคม 2563 กิจกรรมอบรมท า Portfolio  EP/SME ห้องเรียนพิเศษ 

EP/SME  
วิชาการ 

28 ธันวาคม 2563
  

งานปีใหม่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
พุแค  

งานเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

บุคคล 

28-30 ธันวาคม 
2563 

ผู้อ านวยการและคณะพบปะชุมชน งานสัมพันธ์ชุมชน บริหารทั่วไป 

28-30 ธันวาคม 
2563 

นิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ฯ 

งานนิเทศฯ วิชาการ 

30 ธันวาคม 2563 ครูส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียน 2/63 ครูทุกท่าน วิชาการ 

ธันวาคม 2563 กิจกรรมตลาดสีขาว (ตลาดสร้างการดี) กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพ 

วิชาการ 

ธันวาคม 2563 – 
มกราคม 2564 

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ งานรับนักเรียน/งาน
แนะแนว 

วิชาการ 

มกรำคม 2564  
1 มกราคม 2564 ออกโรงทานงานหลวงพ่อส าเร็จศักดิ์สิทธิ์ งานสัมพันธ์ชุมชน บริหารทั่วไป 
มกราคม 2564  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด งานห้องสมุด วิชาการ 

 กิจกรรมค่ายรักคนรักการอ่าน งานห้องสมุด วิชาการ 

 กิจกรรมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

วิชาการ 

 กิจกรรม  Open House /กิจกรรมวัน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

งานส่งเสริมกิจกรรม
วิชาการ    (ครูโชติกา/
ครูรังสิมา)งานแนะแนว 

วิชาการ 

มกราคม 2564 กิจกรรมค่ายภาวะผู้น านักเรียนในศตวรรษที่ 
21 

งานคณะกรรมการ
บริหารนักเรียน 

กิจการนักเรียน 

มกราคม 2564 กิจกรรมถนนคุณธรรม (เด็กอวดดี) open 
house 

งานโรงเรียนคุณธรรม กิจการนักเรียน 

4 มกราคม 2564 หัวหน้าระดับชั้นส่งผลการด าเนินงานระดับชั้น
ประจ าเดือนธันวาคม ให้ผู้รับผิดชอบงานต่างๆ 
ภายในระดับชั้น 

หัวหน้าระดับชั้น และ
ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับชั้น 

กิจการนักเรียน 

4 มกราคม 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.1 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 
4-8 มกราคม 2564 นิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 
งานนิเทศฯ วิชาการ 

5 มกราคม 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.2 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
6 มกราคม 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.3 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 

7 มกราคม 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.4 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 

8 มกราคม 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.5และ ม.6 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
ส่งสรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม 
ให้กลุ่มกิจการนักเรียน 

งานระดับชั้น 

9 มการาคม 2564 ทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษEP/SME ห้องเรียนพิเศษEP/SME วิชาการ 

10 มกราคม 2564 ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

กิจการนักเรียน 

11-15 มกราคม 
2564 

นิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ 
งานแนะแนว 

งานนิเทศฯ วิชาการ 

15-16 มกราคม 
2564 
 

ค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช. ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 

วิชาการ 

15-17 มกราคม 
2564 
 

ค่ายรับลมหนาว MBA camp ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 

วิชาการ 

18-22 มกราคม 
2564 

นิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

งานนิเทศฯ วิชาการ 

20 มกราคม 2564 ท าบุญโรงเรียน ครูทุกท่าน บริหารทั่วไป 
22 มกราคม กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย งานสถานศึกษา

ปลอดภัย 
กิจการนักเรียน 

23 มกราคม 2564 กิจกรรมทัศนศึกษาอยุธยา (ภาษาญี่ปุ่น) กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ  

วิชาการ 

กิจกรรม Dare To Learn ห้องเรียนพิเศษEP/SME วิชาการ 

 กิจกรรมอบรมโปรแกรม GSP ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 

ห้องเรียนพิเศษวิทย์-
คณิต ม.1 

วิชาการ 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 
25-29 มกราคม 
2564 

นิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

งานนิเทศฯ วิชาการ 

ส่งโครงร่างงานวิจัย ครูทุกท่าน/งานวิจัย วิชาการ 

30 มกราคม 2564 
 

กิจกรรมติว O-net ม.3 และ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

วิชาการ 

30-31 มกราคม 
2564 
 

กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์การฝึกอบรมการ
เขียนโปรแกรมและประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์, ม.1 

วิชาการ 

มกราคม 2564 กิจกรรมตลาดสีขาว (ตลาดสร้างการดี) กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพ 

วิชาการ 

กุมภำพันธ์ 2564  
1 กุมภาพันธ์ 2564 หัวหน้าระดับชั้นส่งผลการด าเนินงานระดับชั้น

ประจ าเดือนมกราคม ให้ผู้รับผิดชอบงานต่างๆ 
ภายในระดับชั้น 

หัวหน้าระดับชั้น และ
ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับชั้น 

กิจการนักเรียน 

2 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมตรวจสารเสพติด 2/2563 งานสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

กิจการนักเรียน 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้รับผิดชอบงานระดับชั้น ส่งสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือนมกราคม ให้กลุ่ม
กิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับชั้น และกลุ่ม
กิจการนักเรียน 

กิจการนักเรียน 

6-7 กุมภาพันธ์  
2564 

กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์การฝึกอบรมการ
เขียนโปรแกรมและประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์, ม.4 

วิชาการ 

กุมภาพันธ์  2564  กิจกรรมวันมาฆบูชา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ร่วมกับงานกิจการ
นักเรียน 

วิชาการ 

 กิจกรรมอบรมการเลือกคณะและการคิด
คะแนนในระบบ TCAS ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

งานแนะแนว วิชาการ 

4 กุมภาพันธ์  2564 กิจกรรมค่าย EMS ห้องเรียนพิเศษวิทย์-
คณิต/EP/SME 

วิชาการ 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 
8 กุมภาพันธ์  2564 กิจกรรมส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาษาจีน 

(ตรุษจีน)  
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ  

วิชาการ 

8 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.1 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
9 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.2 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
10 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.3 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
11 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.4 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
12 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.5และม.6 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ครูทุกท่าน บุคคล 

15 กุมภาพันธ์  
2564 

ครูส่ง ปพ.5 คะแนนเก็บระหว่างเรียน 50 
คะแนนแรก 

ครูทุกท่าน วิชาการ 

15-19 กุมภาพันธ์  
2564 

ส่งผังข้อสอบ และตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ครูทุกท่าน/งานวัดและ
ประเมินผล 

วิชาการ 

20 กุมภาพันธ์ 2564 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มกิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 
21กุมภาพันธ์  2564 กิจกรรมสอนเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ 1 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

วิชาการ 

26 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมวันมาฆบูชา กลุ่มกิจการนักเรียนและ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กิจการนักเรียน 

28 กุมภาพันธ์  
2564 

กิจกรรมสอนเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 2 

ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

วิชาการ 

กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมตลาดสีขาว (ตลาดสร้างการดี) กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพ 

วิชาการ 

กุมภาพันธ์ 2564 กีฬาภายใน กลุ่มสาระสุขศึกษาพล
ศึกษา 

วิชาการ 

มีนำคม 2564 
1 มีนาคม 2564 หัวหน้าระดับชั้นส่งผลการด าเนินงานระดับชั้น

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ให้ผู้รับผิดชอบงาน
ต่างๆ ภายในระดับชั้น 

หัวหน้าระดับชั้น และ
ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับชั้น 

กิจการนักเรียน 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 
4-6 มีนาคม 2564 กิจกรรมค่ายพักแรกลูกเสือ เนตรนารี และ           

ยุวกาชาด 
งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ครูศิริพงษ์/ครู
พร้อมพล/        ครู
สมภพ/ครูแก้วใจ/ ครู
กิตติศักดิ์และครู
จินตนา) 

วิชาการ 

5 มีนาคม 2564 ผู้รับผิดชอบงานระดับชั้น ส่งสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ให้กลุ่ม
กิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับชั้น และกลุ่ม
กิจการนักเรียน 

กิจการนักเรียน 

6 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้น ม.6 สอบวิชาเฉพาะ กสพท. งานแนะแนว วิชาการ 

8 มีนาคม 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.1 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
9 มีนาคม 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.2 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
10 มีนาคม 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.3 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
11 มีนาคม 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.4 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
12 มีนาคม 2564 ตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย ม.5และ ม.6 งานระดับชั้น กิจการนักเรียน 
13-14 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-net งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์/

งานวัดและประเมินผล/
งานแนะแนว 

วิชาการ 

19-23 มีนาคม 2564 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 งานรับนักเรียน วิชาการ 

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภท
โควต้า ม.3 เดิม 

วิชาการ 

20-23 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ GAT/PAT งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์/
งานวัดและประเมินผล/
งานแนะแนว 

วิชาการ 

21 มีนาคม 2564 กิจกรรมสอนเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 3 

ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

วิชาการ 

24 มีนาคม 2564 คณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียนศึกษาดูงาน กลุ่มกิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 
25-31 มีนาคม 2564 ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ครูทุกท่าน/งานวิจัย วิชาการ 
26 มีนาคม 2564 กิจกรรมอ าลาห้องเรียนพิเศษEP/SME  ห้องเรียนพิเศษEP/SME วิชาการ 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 
27-28 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-net งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์/

งานวัดและประเมินผล/
งานแนะแนว 

วิชาการ 

28 มีนาคม 2564 กิจกรรมสอนเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 4 

ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

วิชาการ 

29 มีนาคม 2564 ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 
80% 

ครูผู้สอน วิชาการ 

31 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลาย
ภาคเรียนที่ 2  

งานวัดและประเมินผล วิชาการ 

31 มีนาคม 2564 
 

ผู้รับผิดชอบงานระดับชั้น ส่งสรุปผลการ
ด าเนินงาน ให้กลุ่มกิจการนักเรียน 

หัวหน้าระดับชั้นและ
กลุ่มกิจการนักเรียน 

กิจการนักเรียน 

กิจกรรมอ าลาอาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6 

งานคณะกรรมการ
บริหารนักเรียน 

มีนาคม 2564 กิจกรรมตลาดสีขาว (ตลาดสร้างการดี) กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพ 

วิชาการ 

31 มีนาคม 2564 ปิดงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 งานการเงิน แผนงานและ
งบประมาณ 

เมษำยน 2564  
1 เมษายน 2564 นักเรียนยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค

เรียนที่ 2 
ครูทุกท่าน/งานวัดและ
ประเมินผล 

วิชาการ 

1 เมษายน 2564 สรุปงาน/โครงการและน าเสนอโครงการ                
ปีการศึกษา 2564 
08.30-12.00 น. กลุ่มงานบริหารบุคคล/กลุ่ม
งานแผนงานและงบประมาณ 
13.00-16.30 น. กลุ่มงานวิชาการ 

กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล /กลุ่มงาน
แผนงานและ
งบประมาณ /กลุ่มงาน
วิชาการ 

แผนงานและ

งบประมาณ  

2 เมษายน 2564 ประกาศผลการยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบปลาย
ภาคเรียนที่ 2 (ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ให้มี
สิทธิ์สอบ) 
 
 
 

งานวัดและประเมินผล วิชาการ 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 
2 เมษายน 2564 สรุปงาน/โครงการและน าเสนอโครงการ                   

ปีการศึกษา 2564 
08.30-12.00 น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
13.00-16.30 น. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป/กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

แผนงานและ
งบประมาณ 

3 เมษายน 2564 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 งานรับนักเรียน วิชาการ 

4 เมษายน 2564 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.4 
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 โควต้า 
ม.3 เดิม 

วิชาการ 

3-4 เมษายน 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ 9 วิชา
สามัญ 

งานแนะแนว วิชาการ 

5-9 เมษายน 2564 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานวัดและประเมินผล วิชาการ 

7 เมษายน 2564 การประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1-2 งานอัตราก าลัง บุคคล 
8 เมษายน 2564 การประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 3-4 งานอัตราก าลัง บุคคล 
10 เมษายน 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ กสพท. งานแนะแนว วิชาการ 

12 เมษายน 2564 กิจกรรมปีใหม่ไทยโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
(วันสงกรานต์)  

ครูทุกท่าน บุคคล 

16 เมษายน 2564 ส่งข้อมูลระบบ SGS  ครูทุกท่าน/งานทะเบียน วิชาการ 

19 เมษายน 2564 ส่ง ปพ.5 ครูทุกท่าน/ งานวัดและ
ประเมินผล 

วิชาการ 

19-23 เมษายน 
2564 

ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 /รายงาน
การวิเคราะห์ข้อสอบปลาpภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่ง
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คุณครูทุกท่าน/
งานวิจัย/งานวัดและ
ประเมินผล/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

วิชาการ 

รับแจ้งความประสงค์ ย้ายเข้า และย้ายออก งานทะเบียน วิชาการ 

22 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์/
งานวัดและประเมินผล/
งานแนะแนว 
 

วิชาการ 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 

22 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ
ห้องเรียนพิเศษ ม.1และ ม.4 

งานรับนักเรียน วิชาการ 

ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียนศึกษา
ต่อ ม.4 โควต้า ม.3 เดิม 

วิชาการ 

23 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบ GAT/PAT งานแนะแนว วิชาการ 

23 เมษายน 2564 ประกาศผล สอบ กสพท. งานแนะแนว วิชาการ 

23 เมษายน 2564 มอบตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1และ 
ม.4 

งานรับนักเรียน วิชาการ 

24-27 เมษายน 
2564 

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ 
ม.1 และ ม.4ความสามารถพิเศษ 

งานรับนักเรียน/กลุ่ม
สาระฯศิลปะ/กลุ่มสาะฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

วิชาการ 

24-28 เมษายน 
2564 

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ 
ม.1และ ม.4 รอบท่ัวไปและนักเรียนเงื่อนไข
พิเศษ 

งานรับนักเรียน วิชาการ 

แจ้งความประสงค์ย้ายเข้า-ย้ายออก กลุ่มงานวิชาการ วิชาการ 

27 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์/
งานวัดและประเมินผล/
งานแนะแนว 

วิชาการ 

29 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว
นักเรียนศึกษาต่อม.4 ประเภท ม.3 เดิม 

งานรับนักเรียน วิชาการ 

ประกาศผล สอบ 9 วิชาสามัญ งานแนะแนว วิชาการ 

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 
และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ  

งานรับนักเรียน/กลุ่ม
สาระฯศิลปะ/กลุ่มสาะฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

วิชาการ 

เมษายน 2564  กิจกรรมการรับใบประกาศและใบแสดงผล
การเรียน ม.3 และ ม.6 

 กิจกรรมให้ก าลังใจคนเก่ง ม.6 
 

งานทะเบียนนักเรียน 
 
งานแนะแนว 

วิชาการ 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 
เมษายน 2564 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “ร าเพยบาน สืบสาน

เกียรติภูมิ”นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
6  

งานคณะกรรมการ
บริหารนักเรียน 

กิจการนักเรียน 

30 เมษายน 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว
เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภท
ความสามารถพิเศษ 

งานรับนักเรียน/กลุ่ม
สาระฯศิลปะ/กลุ่มสาะฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

วิชาการ 

ครูทุกท่านส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

วิชาการ 

พฤษภำคม 2564  
1 พฤษภาคม 2564 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 

ประเภททั่วไปและประเภทเงื่อนไขพิเศ๋ษ 
งานรับนักเรียน วิชาการ 

2 พฤษภาคม 2564 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 
ประเภททั่วไปและประเภทเงื่อนไขพิเศ๋ษ 

งานรับนักเรียน วิชาการ 

5 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือก และรายงานตัว
เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ประเภททั่วไปและ
ประเภทเงื่อนไขพิเศ๋ษ 

งานรับนักเรียน วิชาการ 

6 พฤษภาคม 2564 จับฉลากนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ประเภททั่วไป /ประกาศผลการจับฉลาก 
/รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ 

งานรับนักเรียน วิชาการ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก และรายงานตัว
เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ประเภททั่วไปและ
ประเภทเงื่อนไขพิเศ๋ษ 

วิชาการ 

8 พฤษภาคม 2564 มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ประเภททั่วไป ประเภทความสามารถ
พิเศษ และประเภทเงื่อนไขพิเศ๋ษ 
 

งานรับนักเรียน วิชาการ 

8-11 พฤษภาคม 
2564 

ยื่นความจ านงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 รอบ2 

งานรับนักเรียน วิชาการ 

9 พฤษภาคม 2564 มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภท
ทั่วไป/ความสามารถพิเศษ /เงื่อนไขพิเศ๋ษ 
และโควต้า ม.3เดิม 
 

งานรับนักเรียน วิชาการ 
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วัน เดือน ปี รำยกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน 
13 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ2 
งานรับนักเรียน วิชาการ 

15 พฤษภาคม 2564 มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 รอบ2 

งานรับนักเรียน วิชาการ 

17 พฤษภาคม 2564 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครูทุกท่าน วิชาการ 

 



 



 

 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ 
 
 



 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยภ์าษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องนาฎศิลป์ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ห้องดนตรีสากล 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ 
 



 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 

ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องเรียนปกต ิ



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือนพยาบาล 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านพักนักกีฬา 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ห้องน้ำนักเรียน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานกิจการนักเรียน 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานวิชาการ 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งแวดล้อมและภมูิทัศน ์



 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 

สิ่งแวดล้อมและภมูิทัศน ์



 


