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การจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและสาธารณะ เพ่ือให้รับทราบผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด มีอะไรเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และเพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
โดยรายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
๔ มาตรฐาน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารศึกษา ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจกัน  
ด าเนินงานการจัดการศึกษาจนเกิดผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ขอบคุณคณะท างานที่จัดท า
รายงานประจ าปีได้เสร็จสมบูรณ์ และหวังว่ารายงานฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายสมพร  สังวาระ)
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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๒ 
 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

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

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดวชิรธรรม
สาธิตวรวิหาร  เนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ ซึ่งทางวัดมอบให้กรมสามัญศึกษาใช้สร้างโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๐ ให้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๐ เป็นต้นมา 
เริ่มต้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา ๒๕๑๙ ท่านเจ้าคุณพระ
โสภณวชิรธรรม  อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารมีกุศลจิตแน่วแน่ที่จะช่วยอบรมเยาวชนให้ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี  จึงบอกบุญมายังสาธุชนให้ช่วยกันซื้อที่ดินมอบให้วัดประมาณ ๘ ไร่ ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ราคา
ที่ดินในขณะนั้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้วมอบให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้สร้างโรงเรียนกรม
สามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๑๐ จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็น
อาคารถาวร คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จ านวน ๘ ห้องเรียน โดย พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติ
ขจร ได้มาเป็นประธาน ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐ ในปี
การศึกษา ๒๕๑๐ ระหว่างการก่อสร้าง อาคารเรียน ท่านเจ้าคุณโสภณวชิรธรรมได้เอ้ือเฟ้ืออนุญาตให้ใช้เรือน
รับแขกวัด เป็นอาคารเรียนชั่วคราว จัดโต๊ะ  ม้านั่ง กระดานด า เพียงพอก่อสร้างอาคาร หลังแรกเสร็จเรียบร้อย
แล้วได้ย้ายนักเรียนมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นต้นมา   ทางวัดได้
เอ้ือเฟ้ือให้วัสดุ มาก่อสร้างรั้วชั่วคราว โดยรอบบริเวณท่ีดินของโรงเรียน กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งท่านเจ้าคุณ
โสภณวชิรธรรมเป็นผู้อุปการะโรงเรียน   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้เชิญประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ
การศึกษามาเป็นคณะกรรมการการพัฒนาการศึกษาพัฒนาของโรงเรียนคณะหนึ่ง เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียนด้วยดีตลอดมา   
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๓ 
 

 
ชื่อภาษาไทย โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ อักษรย่อ  ว.ธ. 
ชื่อภาษาอังกฤษ Wachirathamsatit School พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  พระพุทธมงคลสรากร 
วันสถาปนาโรงเรียน   วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี วันประกาศต้ังโรงเรียน ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน  
เป็นรูปพระเจดยี์จุฬามณีศรีลานนา เปล่งรัศมจีากยอด 
วชิระ ก่ึงกลางฐานเจดียม์ีพุทธสุภาษิต “สิกข กาโม ภว  
 โหติ” อยู่ในแถบริ้วรองรับฐานเจดีย์ ล่างสดุ  
มีอักษรย่อว่า “ วธ ” 
 
 

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

สุภาษิตประจ าโรงเรียน “ สิกขกาโม ภว™โหติ ” 
แปลว่า  ผู้ใคร่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ  

พระภูมิเจ้าที ่    ศาลพระพรหม,   
                ศาลพระภูมิเจา้ที,่  ศาลตา-ยาย  

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) พระพรหมประจ าโรงเรียน  องค์พรหมา 
 

เว็บไซท์โรงเรียน    เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๒ เอกลักษณข์องโรงเรียน วชิรธรรมก้าวไกลด้วย ICT 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คนดีศรีวชิรธรรม 
 ๑.  ยิ้มง่ายไหว้งาม ๒. มีจิตสาธารณะ 

ปรัชญาโรงเรียน  “กิจกรรมสร้าง
ประสบการณ์  ประสบการณ์ก่อให้เกิดความรู้และความ
จริง” 

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

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

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

 
 
 

http://www.wt.ac.th/
mailto:wachirathamsatit@yahoo.com
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คณะผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

 

 

 
 
 
 

                                          
นายสมพร  สังวาระ 

                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี                    นางปานทิพย์  สุขเกษม             นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ ์
    รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ                           รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ                       กลุ่มบริหารงานบุคคล                      กลุ่มบริหารวิชาการ 
  และกลุ่มบริหารทั่วไป 
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๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑) จ านวนบุคลากร (ข้อมูลวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐) 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ จ านวน (คน) รวม 
ชาย หญิง 

ผู้บริหาร ๒ ๒ ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย ๒ ๑๐ ๑๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔ ๑๕ ๑๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - ๑๗ ๑๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ ๑๖ ๑๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๓ ๑๖ ๑๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๗ ๗ ๑๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ๕ ๒ ๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ๓ ๕ ๘ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒ ๖ ๘ 

รวม ๓๑ ๙๖ ๑๒๗ 
พนักงานราชการ ๒ ๖ ๘ 
ครูอัตราจ้าง - ๔ ๔ 
ลูกจ้างประจ า ๓ ๒ ๕ 
ลูกจ้างชั่วคราว ๕ ๑๕ ๒๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๑ ๑๒๓ ๑๖๔ 
 

 

ผู้บริหาร, ๔

ข้าราชการครู, 
๑๒๗

พนักงานราชการ, 
๘

ครูอัตราจ้าง, ๔
ลูกจ้างประจ า, ๕ ลูกจ้าง

ชั่วคราว, 
๒๐



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๖ 
 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร (ข้อมูลวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐) 

ประเภท
บุคลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้บริหาร - - ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

ครู - - ๓ ๑๐ ๒๙ ๙๔ ๒๙ ๙๔ 

พนักงาน
ราชการ 

- - - - ๒ ๖ ๒ ๖ 

ครูอัตราจ้าง - - - ๑ - ๔ - ๔ 

รวม - - ๔ ๑๓ ๓๓ ๑๐๖ ๓๓ ๑๐๖ 

รวมท้ังหมด - ๑๗ ๑๓๙ ๑๓๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

๓๓

4 ๐

๑๐๖

๑๓

๐

๑๓๙

๑๗

๐

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

จ า
นว

น

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาของครู

ชาย หญิง รวม



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๗ 
 

๒๔๘

๒๕๙

๒๓๐

๑๕๒

๑๒๘

๑๒๓

๒๘๖

๒๖๖

๒๕๐

๑๘๑

๑๙๑

๒๐๒

๕๓๔

๕๒๕

๔๘๐

๓๓๓

๓๑๙

๓๒๕

๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

จ านวนนักเรยีน และ เพศ 

ระ
ดับ

ชั้น

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
รวม ๕๓๔ ๕๒๕ ๔๘๐ ๓๓๓ ๓๑๙ ๓๒๕

หญิง ๒๘๖ ๒๖๖ ๒๕๐ ๑๘๑ ๑๙๑ ๒๐๒

ชาย ๒๔๘ ๒๕๙ ๒๓๐ ๑๕๒ ๑๒๘ ๑๒๓

ข้อมูลนักเรียน

รวม หญิง ชาย

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูลวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐) 

ระดับชั้น จ านวนห้อง รวม จ านวนนักเรียน รวม 

ICT ปกต ิ ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑๐ ๑๑ ๒๔๘ ๒๘๖ ๕๓๔ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๐ ๑๑ ๒๕๙ ๒๖๖ ๕๒๕ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๑๐ ๑๑ ๒๓๐ ๒๕๐ ๔๘๐ 

รวม ม. ต้น ๓ ๓๐ ๓๓ ๗๔๗ ๗๙๐ ๑,๕๓๙ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๘ ๙ ๑๕๒ ๑๘๑ ๓๓๓ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ - ๘ ๘ ๑๒๘ ๑๙๑ ๓๑๙ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ ๘ ๙ ๑๒๓ ๒๐๒ ๓๒๕ 

รวม ม. ปลาย ๒ ๒๔ ๒๖ ๔๐๓ ๕๗๔ ๙๗๗ 

รวม ๕ ๕๔ ๕๙ ๑,๑๕๐ ๑,๓๖๔ ๒,๕๑๖ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๘ 
 

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

การเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๓.๐ ขึ้นไปของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ
การงาน
อาชีพ

สุขศึกษา

ภาคเรียนที่ ๑ ๕๓.๗๗ ๒๕.๕๕ ๕๖.๐๑ ๕๔.๘๕ ๔๒.๑๘ ๗๑.๕๒ ๗๓.๖ ๕๓.๓๒

ภาคเรียนที่ ๒ ๗๕.๓๕ ๒๒.๐๕ ๕๘.๐๙ ๕๑.๔๔ ๓๑.๘๗ ๗๘.๔๙ ๕๙.๘๗ ๖๖.๔

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๙ 
 

๑.๕ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๙๓ ๓๑.๘๓ ๒๗.๕ ๓๒.๓๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๓.๔๒ ๓๗.๕๓ ๓๓.๔๔ ๓๕.๔๘ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๔๘.๗๗ ๓๐.๑๔ ๒๖.๕๕ ๓๒.๔๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๓๐.๔๕ ๒๖.๓ ๓๒.๒๘ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๑๐ 
 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๐๒ ๓๔.๖๙ ๒๙.๗๖ ๒๕.๒๖ ๒๙.๔๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๕.๘๒ ๓๘.๗๑ ๓๙.๖๕ ๓๓.๖๖ ๓๓.๙๘ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๕๐.๐๗ ๓๔.๙๖ ๒๗.๙๑ ๒๔.๖๔ ๒๙.๔๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 
วิชาวิทยาศาสตร์เท่ากับคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๑๑ 
 

 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

 
รายวิชา/ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ภาษาไทย ๔๕.๖๓ ๔๗.๘๖ ๕๐.๙๓ 
ภาษาอังกฤษ ๓๓.๒ ๓๓.๕๑ ๓๑.๘๓ 
คณิตศาสตร์ ๓๒.๙๘ ๓๐.๐๕ ๒๗.๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙.๗๙ ๓๕.๗๔ ๓๒.๓๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

๔๕.๖๓
๔๗.๘๖

๕๐.๙๓

๓๓.๒ ๓๓.๕๑ ๓๑.๘๓

๓๒.๙๘
๓๐.๐๕

๒๗.๕

๓๙.๗๙
๓๕.๗๔

๓๒.๓๓

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๑๒ 
 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

 
รายวิชา/ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ภาษาไทย ๕๐.๒๔ ๕๓.๐๙ ๕๐.๐๒ 
สังคมศึกษาฯ ๓๙.๘๑ ๓๖.๔๓ ๓๔.๖๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๔.๖๑ ๒๗.๖๖ ๒๙.๗๖ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๓๒ ๒๔.๕๙ ๒๕.๒๖ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๓๖ ๓๒.๔๕ ๒๙.๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐.๒
๕๓.๐๙

๕๐.๐๒

๓๙.๘๑
๓๖.๔๓ ๓๔.๖๙

๒๔.๖๑

๒๗.๖๖
๒๙.๗๖

๒๖.๓๒

๒๔.๕๙
๒๕.๒๖

๓๔.๓๖ ๓๒.๔๕
๒๙.๔๘

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๑๓ 
 

     ๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
แยกเป็นรายวิชา 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

วิชาภาษาไทย 

 

ระดับ/ปีการศึกษา 
ภาษาไทย 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๕.๖๓ ๔๗.๘๖ ๕๐.๙๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๕.๒๕ ๕๐.๖๕ ๕๓.๔๒ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๔๒.๘๙ ๔๖.๘๑ ๔๘.๗๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๒.๖๔ ๔๖.๓๖ ๔๘.๒๙ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕.๖๓

๔๗.๘๖

๕๐.๙๓

๔๕.๒๕

๕๐.๖๕

๕๓.๔๒

๔๒.๘๙

๔๖.๘๑

๔๘.๗๗

๔๒.๖๔

๔๖.๓๖

๔๘.๒๙

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.

คะแนนเฉลีย่ระดบัจังหวดั คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๑๔ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

วิชาภาษาไทย 
 

 

ระดับ/ปีการศึกษา 
ภาษาไทย 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๒๔ ๕๖ ๘๐ ๕๐.๐๒ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๖.๔๒ ๕๖ ๘๑ ๕๕.๘๒ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๔๙.๙๕ ๕๑ ๔๑ ๕๐.๐๗ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๙.๓๖ ๕๐ ๘๖ ๔๙.๒๕ 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐.๒๔

๕๓.๐๙

๕๐.๐๒

๕๖.๔๒

๕๘.๘๔

๕๕.๘๒

๔๙.๙๕

๕๓.๐๙

๕๐.๐๗

๔๙.๓๖

๕๒.๒๙

๔๙.๒๕

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.

คะแนนเฉลีย่ระดบัจังหวดั คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๑๕ 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 

ปีการศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๙.๘๑ ๓๖.๔๓ ๓๔.๖๙ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๒.๒๓ ๓๙.๒๕ ๓๘.๗๑ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๔๐.๐๐ ๓๖.๑๘ ๓๔.๙๖ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๓๙.๘๐ ๓๕.๘๙ ๓๔.๗๐ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ของ
นักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 

๓๙.๘๑

๓๖.๔๓

๓๔.๖๙

๔๒.๒๓

๓๙.๒๕

๓๘.๗๑

๔๐.

๓๖.๑๘

๓๔.๙๖

๓๙.๘

๓๕.๘๙

๓๔.๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.

คะแนนเฉลีย่ระดบัจังหวดั คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๑๖ 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

วิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
 

ระดับ/ปีการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๓.๒ ๓๓.๕๑ ๓๑.๘๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๓๗.๘๖ ๔๐.๒๗ ๓๗.๕๓ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๓๐.๑๖ ๓๑.๓๙ ๓๐.๑๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๓๐.๖๒ ๓๑.๘ ๓๐.๔๕ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๓๓.๒

๓๓.๕๑

๓๑.๘๓

๓๗.๘๖

๔๐.๒๗

๓๗.๕๓

๓๐.๑๖

๓๑.๓๙

๓๐.๑๔

๓๐.๖๒

๓๑.๘

๓๐.๔๕

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.

คะแนนเฉลีย่ระดบัจังหวดั คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๑๗ 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

วิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
 

ระดับ/ปีการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๔.๖๑ ๒๘.๖๖ ๒๙.๗๖ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๓๔.๔๒ ๓๘.๐๑ ๓๙.๖๕ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๒๔.๖๘ ๒๘.๓๕ ๒๗.๙๑ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๒๔.๙๘ ๒๘.๘๖ ๒๘.๓๑ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. สพฐ. และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 

๒๔.๖๑

๒๘.๖๖

๒๙.๗๖

๓๔.๔๒

๓๘.๐๑

๓๙.๖๕

๒๔.๖๘

๒๘.๓๕

๒๗.๙๑

๒๔.๙๘

๒๘.๘๖

๒๘.๓๑

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.

คะแนนเฉลีย่ระดบัจังหวดั คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๑๘ 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

วิชาคณิตศาสตร์ 
 

 
 

ระดับ/ปีการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๒.๙๘ ๓๐.๐๕ ๒๗.๕๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๓๘.๗๐ ๓๖.๒๓ ๓๓.๔๔ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๓๒.๔๒ ๒๙.๕๓ ๒๖.๕๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๓๒.๔๐ ๒๙.๓๑ ๒๖.๓๐ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒.๙๘

๓๐.๐๕

๒๗.๕

๓๘.๗

๓๖.๒๓

๓๓.๔๔

๓๒.๔๒

๒๙.๕๓

๒๖.๕๕

๓๒.๔

๒๙.๓๑

๒๖.๓

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.

คะแนนเฉลีย่ระดบัจังหวดั คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๑๙ 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

วิชาคณิตศาสตร์ 
 

 
 

ระดับ/ปีการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๖.๓๒ ๒๘.๖๖ ๒๕.๒๖ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๓๓.๖๖ ๓๘.๐๑ ๓๓.๖๖ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๒๖.๖๕ ๒๘.๓๕ ๒๔.๖๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๒๖.๕๙ ๒๘.๘๖ ๒๔.๕๓ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

๒๖.๓๒

๒๘.๖๖

๒๕.๒๖

๓๓.๖๖

๓๘.๐๑

๓๓.๖๖

๒๖.๖๕

๒๘.๓๕

๒๔.๖๔

๒๖.๕๙

๒๘.๘๖

๒๔.๕๓

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.

คะแนนเฉลีย่ระดบัจังหวดั คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๒๐ 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 
 

ระดับ/ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๙.๗๙ ๓๕.๗๔ ๓๒.๓๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๒.๓๒ ๓๘.๖๗ ๓๕.๔๘ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๓๗.๘๘ ๓๕.๑๒ ๓๒.๔๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๓๗.๖๓ ๓๔.๙๙ ๓๒.๒๘ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙.๗๙

๓๕.๗๔

๓๒.๓๓

๔๒.๓๒

๓๘.๖๗

๓๕.๔๘

๓๗.๘๘

๓๕.๑๒

๓๒.๔๗

๓๗.๖๓

๓๔.๙๙

๓๒.๒๘

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.

คะแนนเฉลีย่ระดบัจังหวดั คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๒๑ 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 

ระดับ/ปีการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๔.๓๖ ๓๒.๔๕ ๒๙.๔๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๓๖.๐๘ ๓๔.๘๑ ๓๓.๙๘ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๓๓.๕๕ ๓๑.๘๘ ๒๙.๔๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๓๓.๔๐ ๓๑.๖๒ ๒๙.๓๗ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๐ เท่ากับคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. และคะแนนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

๓๔.๓๖

๓๒.๔๕

๒๙.๔๘

๓๖.๐๘

๓๔.๘๑

๓๓.๙๘

๓๓.๕๕

๓๑.๘๘

๒๙.๔๘

๓๓.๔

๓๑.๖๒

๒๙.๓๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.

คะแนนเฉลีย่ระดบัจังหวดั คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๒๒ 
 

๑.๖  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒  
๑ ห้องศูนย์ปฎิบัติการคณิตศาสตร์ ๔๖๐ ๑๒,๒๐๒๘ 
๒  ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ ๔๐๐ ๔๐๐ 
๓ ห้องปฏิบัติการเคมี  ๔๔๐ ๔๔๐ 
๔ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๔๓๐ ๔๓๐ 
๕  ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียน ๓๙๐ ๓๙๐ 
๖  ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ๓๒๐ ๓,๓๔๓ 
๗  ห้องปฏิบัติการพลศึกษา ๑๖๕ ๑๖๕ 
๘ ห้องปฏิบัตการดนตรีสากล  ๓๙๖ ๓๙๖ 
๙  ห้องปฏิบัติการดนตรี ไทย ๑๖๕ ๑๖๕ 

๑๐ ห้องปฏิบัติการศิลปะ  ๕๒๘ ๕๒๘ 
๑๑  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑,๖๓๒ ๒๕,๗๑๐ 
๑๒  ศูนย์การเรียนรู้ฝรั่งเศส ๖๖๐ ๑,๒๐๐ 
๑๓  ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษา(มัลติมีเดีย) ๕๖๐ ๑,๓๖๒ 
๑๔  ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ๖๖๐ ๑,๒๐๐ 
๑๕  ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน ๖๒๑ ๓,๙๙๒ 
๑๖  ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ๕๒๐ ๕๒๐ 
๑๗  ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา

และสตูดิโอ 
๓๓/ภาคเรียน ๓๓/ภาคเรียน 

๑๘  ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๗๕๙ ๔,๔๓๑ 
๑๙  ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนสีเขียว ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
๒๐  ห้องปฏิบัติการคหกรรม ๕๙๔ ๕๙๔ 
๒๑  ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์ ๕๒๘ ๕๒๘ 
๒๒  ห้องปฏิบัติการวงโยธวาทิต ๑๖๕ ๑๖๕ 
๒๓ ห้องสมุดมีชีวิต (Digital Library) ๔๕,๑๙๘  (ใช้ทุกวัน) ๗๗,๔๕๕ (ใช้ทุกวัน) 
๒๔ สถานีจุลินทรีย์ ๑,๕๔๑ ๑,๕๔๑ 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๒๓ 
 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการ
ใช้(จ านวนครั้ง) 

๑. เข้าชมนิทรรศการ  สัทธรรมปุณฑริกสูตร   ๑ 

๒ วัดวชิรธรรมสาธิต ๒ 

๓  โครงการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT ณ ประเทศสิงคโปร์   

๑ 

๔ รัฐสภา ๑ 

๕ วัดวชิรธรรมสาธิต ๑๐ 

๖ นักเรียนเข้าร่วมชมงาน  SIGGRAPH ASIA ๒๐๑๗ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย เพ่ือศึกษาการพัฒนาชิ้นงานด้านศิลปะและเทคโนโลยี จาก
ผู้เชี่ยวชาญสตูดิโอดังระดับโลก  

๑ 

 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้งที่ให้
ความรู้ 

 ๑  นายประยูร  เสาวดี  สอนฟุตซอล ๘๐ ครั้ง 

 ๒  นายโสภณ เติมโชคทรัพย์  สอนวงโยธวาทิต ๘๐ ครั้ง 

 ๓  นายรุ่งรดิศ  จันทร์จ าปา  สอนวงโยธวาทิต ๘๐ ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๒๔ 
 

๑.๗ สภาพชุมชนโดยรวม 

ชุมชนโดยรอบโรงเรียนประกอบไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรหลายหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านไทยอาคาร  หมู่
บ้านศรัญจิต หมู่บ้านลิขิต  หมู่บ้านสาธิตวิลล่า  ชุมชนสาหร่ายไพเราะ ชุมชนเซ่งไพเราะ และอ่ืนๆ นอกจากนี้
ยังมีตึกแถวร้านค้า ตลาดสดอีก  ๒ แห่ง คือ ตลาดสดมหาสิน  ตลาดสดหน้าวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร มี
ประชากรประมาณ  ๙๒,๑๙๗ คน  อาชีพโดยทั่วไป มีทั้งรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวและค้าขาย แต่อาชีพหลักของชุมชนคือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นทีรู่้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีทานสลาก  วัดวชิรธรรมวรวิหาร 
 ประชากรโดยรวมมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับปานกลางจนถึงระดับดี และเป็นผู้มีการศึกษา จึงให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนได้เชิญประชาชน ผู้ปกครอง  และ
ผู้สนใจการศึกษาเป็นกรรมการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีสมาคมศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรม
สาธิตได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๒๕ 
 

๑.๘  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม    

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ไดก้ารประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๕  สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนที่

ได้ 
คุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๘        
ตัวบ่งชี้ที่  ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๙.๘๘     
ตัวบ่งชี้ที๑่.๑ 
 

ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้ง 
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย            

๔.๙๒ 
    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ          ๔.๙๖     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๙.๗๔     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง     ๓.๗๗     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน         ๓.๙๗     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม           ๒.๐๐     
ตัวบ่งชี้ที่  ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ต่อเนื่อง ๙.๗๖     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๗๖     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา ๕.๐๐     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๕.๐๐     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด            ๔.๔๗     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม     ๔.๔๗     
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๑๒.๑๔     
ตัวบ่งชี้ ๕.๑    
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ในระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ 

๑.๘๑ 
 

    
ตัวบ่งชี้ ๕.๒    
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๔๔ 
 

    
ตัวบ่งชี้ ๕.๓   
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๐.๘๗     
ตัวบ่งชี้ ๕.๔    
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๐๙ 
 

    
ตัวบ่งชี้ ๕.๕    
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพล
ศึกษาในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๗๓ 
 

    
ตัวบ่งชี้ ๕.๖   
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๗๖     
ตัวบ่งชี้ ๕.๗   
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๙๕     
ตัวบ่งชี้ ๕.๘   
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ในระดับชั้น  ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๔๙     
ตัวบ่งชี้ที่  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ        ๕.๐๐     

 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๒๖ 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนที่

ได้ 
คุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๘        
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา        ๕.๐๐     
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู                  ๕.๐๐     
ตัวบ่งชี้ที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา        ๔.๕๐     
ข้อที่ ๑   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
      ๑.๕๐ 

    
ขัอที่ ๒   ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                 ๑.๐๐     
ข้อที่ ๓   บรรยากาศและสภาพแวดล้อม       ๒.๐๐     
ตัวบ่งชี้ที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด        ๔.๙๘     
กรณีท่ี ๑   เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี ๒๕๕๔ 
  

 
 

    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑   ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก

ต้นสังกัด ๑ ปีล่าสุด 
 

    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง      
กรณีที่ ๒  สถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘      
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑   ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด       ๒.๔๘           
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา       ๒.๕๐     
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตัวบ่งชี้ที่ ๙ – ๑๐       
ตัวบ่งชี้ที่  ๙   
 

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

      ๕.๐๐     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐   
 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

      ๕.๐๐     

กลุ่มตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ ๑๑– ๑๒      
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา       ๕.๐๐     
ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๑.๑   

คะแนนเชิงคุณภาพ       ๒.๐๐ 
    

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑๑.๑   

คะแนนพัฒนาการ       ๓.๐๐ 
    

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒ 
 
 

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา 
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

       ๕.๐๐ 
     

                                           คะแนนรวม / คุณภาพ        ๙๐.๔๘     

 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง        ไม่รับรองเนื่องจาก ....................... 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๒๗ 
 

       ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
        ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
       ๑. ผู้เรียนบางคนควรได้รับการพัฒนาด้านสมรรถภาพและการรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวันและทรัพย์สินตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
       ๒. ผู้เรียนบางคนควรได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและควรจัดเครื่องมือประเมินด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพที่ให้ผลชัดเจน 
       ๓. ผู้เรียนบางคนควรได้รับการพัฒนาให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
       ๔. ผู้เรียนบางคนควรได้รับการพัฒนาด้านการคิดไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณเป็นคนมีเหตุผลและ
เลือกตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 
       ๕. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคุณภาพสูงขึ้น โดยฝ่ายวิชาการและครูแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและจัดท าแนวทางการสอนและการสร้างเครื่องมือใน
แนวทางของข้อสอบ O-NET ให้ผู้เรียนฝึกท าอย่างสม่ าเสมอรวมทั้งประสานรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จมาช่วยสอน
รุ่นน้องอย่างต่อเนื่อง 
        ๖. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ควรก ากับติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับทราบและเข้าใจอัตลักษณ์ของผู้เรียน เอกลักษณ์ของโรงเรียนวชิร
ธรรมสาธิต 
       ๗. สถานศึกษาควรประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีเพ่ือขอรับบริการด้าน
โปรแกรมต่างๆ เพ่ือใช้ในการศึกษา รวมทั้งการจัดอบรมครูในการฝึกทักษะการใช้ ICT เชิญวิทยากรมาบรรยายและ
ฝึกปฏิบัติที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ดีกว่าจะส่งครูเป็นรายบุคคลเข้ารับการอบรมนอกสถานที่ เพ่ือให้การจัดการความรู้
อย่างทั่วถึงทั้งสถานศึกษา 
       ๘. สถานศึกษาควรประสานงานภาครัฐในการหามาตรการกับผู้อยู่อาศัยที่รุกล้ าเข้ามาในคลอง 
รวมทั้งพัฒนาโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดผลช้าแต่ในระยะยาว ชาวบ้านอาจเห็นความส าคัญ
และให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในคลอง 
  ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
       สถานศึกษาควรได้ติดตามตรวจสอบการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือน าไปพัฒนาครูแต่ละ
คนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานศึกษาควรปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปให้มีความ
ชัดเจนและครอบคลุมงานทุกด้าน 
  ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       สถานศึกษาควรน าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ การประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคน 
ไปพัฒนาครูแต่ละคนให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
       สถานศึกษาควรมีการประกันคุณภาพและน าผลมาเปรียบเทียบเพ่ือจะได้ทราบถึงสิ่งที่จะต้องแก้ไขให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒  

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๒๙ 
 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเอง 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ ค่าเป้าหมายระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตาราง 

มาตรฐาน ค่า
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๕๙ 

ค่า
เป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๐ 

ผลการ 
ประเมิน 

ผลการ 
พัฒนา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม +๑ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม +๑ 

   ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

๘๐% ๘๒% ดีเยี่ยม +๑ 

   ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๘๐% ๘๒% ดีเยี่ยม +๑ 

   ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๘๐% ๘๒% ดีเยี่ยม +๑ 

   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐% ๘๒% พอใช้ -๑ 

   ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ 

๘๐% ๘๒% พอใช้ -๑ 

   ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ท างาน 

๘๐% ๘๒% ดีเยี่ยม +๑ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๘๐% ๘๒% ดีเยี่ยม +๑ 

   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐% ๘๒% ดีเยี่ยม +๑ 

   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๐% ๘๒% ดีเยี่ยม +๑ 

   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๘๐% ๘๒% ดีเยี่ยม +๑ 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๓๐ 
 

มาตรฐาน ค่า
เป้าหมาย
ปี ๒๕๕๙ 

ค่า
เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๐ 

ผลการ 
ประเมิน 

ผลการ 
พัฒนา 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม +๑ 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +๑ 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +๑ 

     ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเยี่ยม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +๑ 

     ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชพี 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +๑ 

    ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอยา่ง
เป็นระบบ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +๑ 

    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +๑ 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวขอ้งทกุฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +๑ 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +๑ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 ดีเยี่ยม  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม +๑ 

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +๑ 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +๑ 

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +๑ 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม +๑ 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม +๑ 

ภาพรวม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม +๑ 

 หมายเหตุ    +๑ หมายถึง ผลการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์ / ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
 - ๑ หมายถึง ผลการพัฒนาต่ ากว่าเกณฑ์ / ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๓๑ 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและสาระเพ่ิมเติม 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร นอกจากนี้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้ เรียนเป็น  
คนดี มีความรู้ มีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้   ใฝ่เรียน  รักการอ่าน การเขียน การค้นคว้า  
มีความรู้เป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ รักการออกก าลังกาย และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 

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

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

๒. ผลการด าเนินงาน  

 ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่านและการเขียนได้ดี
ขึ้นตามมาตรฐานของแต่ละรายวิชา มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับที่ดีขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้ได้ ทั้งมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้นส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนมากขึ้น รวมถึง
ความพร้อมในการวางแผนการศึกษาต่อในระดับสายอาชีพ สายสามัญ และอุดมศึกษาได้ 

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



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๓๒ 
 

ความสามารถในทางกีฬาอย่างน้อยคนละประเภท  และรักในการออกก าลังกายรักษาสุขภาพได้เป็นอย่างดีท า
ให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตรงตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงวัย 

ตารางสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

   ๑) ความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์ของแต่ละดับ
ชั้น 

๙๖.๔๕ ดีเยี่ยม 

   ๒) ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตามระดับชั้น 

๗๖. ๗๗   ดี 

   ๓) ความสามารถในการคิดค านวณเหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละ
ดับชั้น 

๗๑.๓๕ ดี 

   ๔) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๙๕.๔๘ ดีเยี่ยม 

   ๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๙๙.๘๐ ดีเยี่ยม 

   ๖) ความกา้วหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕๘.๗๑ พอใช้ 

   ๗) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

๔๑.๒๑ /
๓๗.๒๗ 

พอใช้ 

   ๘) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ๙๘.๔๑ ดีเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๙๘.๙๓ ดีเยี่ยม 

   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๙.๖๐ ดีเยี่ยม 

   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๑๐๐ ดีเยี่ยม 

   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๙๘.๖๐ ดีเยี่ยม 

คุณภาพผูเ้รยีน ดีเยี่ยม 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๓๓ 
 

 

ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน 

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ๑. ความสามารถในการอ่านและเขียนได้อย่างเหมาะสมตามระดับชั้น 

ร้อยละ ๙๖.๔๕  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมิน

 

 

๔๔.๑๑
๕๔.๑๙

๖๒.๕

๘๔.๙๙ ๘๔.๖๙ ๘๕.๒๓

๗๐.๑๑

๓๔.๗๗ ๓๕.๕ ๓๔.๑๗

๑๕.๐๑ ๑๕.๓๑ ๑๔.๗๗
๒๔.๙๒๒๑.๑๒

๕.๓๑ ๓.๓๓ ๔.๙๒
๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๑ - ๖ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้

๔๘.๐๓

๖๗.๕๖
๗๗.๕

๙๐.๓๙ ๙๐.๙๔ ๙๒.๓๑

๗๗.๗๙

๓๘.๘๘
๓๒.๔๔

๒๒.๕

๙.๖๑ ๙.๐๖ ๗.๖๙

๒๐.๐๓
๑๓.๐๙

๒.๑๘
๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.

๑๐๐.

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๑ - ๖

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลประเมินความสามารถในการเขยีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๓๔ 
 

ประเด็น ๒. ความสามารถในด้านสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมตามระดับชั้น 

ร้อยละ ๗๖. ๗๗  ระดับคุณภาพ ดี  

ผลการประเมิน

 
  

 

 

 

๘๗.๔

๖๐.๘๒
๕๔.๗๕

๖๖.๐๗ ๖๘.๐๗
๗๕.๖๙

๖๘.๘๕

๑๒.๕๙

๓๙.๑๘
๔๕.๒๕

๓๓.๙๓ ๓๑.๖๖
๒๔.๓๑

๓๑.๑๕

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.

๑๐๐.

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๑ - ๖

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลประเมินความสามารถในด้านการสือสารภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี

๒๓.๑๗

๓๓.๕๘

๑๐

๓๓.๙

๒๘.๑๓

๖.๔๖

๒๒.๕๕

๔๔.๑๑

๒๗.๒๙

๒๑.๘๗

๓๕.๗๓

๒๕

๓๒ ๓๑

๒๕.๒๓

๑๘.๑๓

๓๖.๒๕

๑๘.๐๑

๓๑.๘๒

๔๔.๓

๒๘.๙๕

๗.๔๗

๒๐.๙๙

๓๑.๘๗

๑๒.๔๒ ๑๔.๐๗
๑๗.๐๓ ๑๗.๓๓

๐.

๕.

๑๐.

๑๕.

๒๐.

๒๕.

๓๐.

๓๕.

๔๐.

๔๕.

๕๐.

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๑ - ๖

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรัปปรุง



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๓๕ 
 

ประเด็น ๓. ความสามารถด้านการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ร้อยละ ๗๑.๓๕ ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมิน  

 

ประเด็น ๔. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๙๕.๔๘     ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมิน 

 

๒๒.๓๗
๑๕.๖๕

๑๙.๙๒

๔๑.๑๔ ๔๒.๑๘

๒๐.๖๒
๒๕.๑๕

๓๕.๙

๕๙.๑๖

๓๓.๘๖

๔๔.๔๔
๓๗.๘๑

๒๙.๘๕

๔๖.๒๐

๓๔.๙๖

๒๐.๖๑
๒๖.๐๖

๑๓.๕๑ ๑๕.๓๑

๔๙.๕๔

๒๔.๒๗

๖.๗๗ ๔.๕๘

๑๗.๑๖

๐.๙
๔.๖๘ ๔.๓๗

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๑ - ๖

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณเหมาะสมตามระดบัชัน้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง

๘๒.๑๙ ๘๑.๖๗ ๘๐.๙๖
๘๙.๑๘

๘๒.๕ ๘๐ ๘๒.๗๕

๑๐.๗๑ ๑๐.๘๗ ๑๒.๗๖ ๑๐.๒๑ ๑๓.๒ ๑๘.๗๖
๑๒.๗๔

๗.๑ ๗.๔๔ ๖.๒๗
๐.๖ ๔.๓๗ ๑.๒๓ ๔.๕

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.

๑๐๐.

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๑ - ม.๖

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๓๖ 
 

ประเด็น ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ  ๙๙.๘๐   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมิน

 

ประเด็น ๖. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ร้อยละ ๕๘.๗๑ ระดับคุณภาพ พอใช้  

ผลการประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความกา้วหน้าทางการเรยีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ -๖   

โดยเปรยีบเทียบผลการเรียนตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ 

 

๖๕.๑๗
๕๙.๗๓

๗๖.๒๖
๘๕.๒๙

๙๒.๘๑ ๙๕.๓๙

๗๙.๑

๓๔.๒๗
๓๙.๘๙

๒๓.๕๔
๑๔.๗๑

๗.๑๙ ๔.๖๑

๒๐.๗

๐.๕๖ ๐.๓๘ ๐.๒ ๐.๑๙
๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

๑๒๐.

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๑ - ม.๖

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้

๕๐.๒๘
๔๘.๒๓

๖๑.๑๓ ๖๒.๐๒

๖๙.๙๓ ๖๘.๑๒

๕๘.๘๙

๔๖.๓

๖๐.๔๕
๕๖.๑๕

๖๐.๗๒ ๖๒.๓๑

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๓๗ 
 

ประเด็น ๗. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๔๑.๒๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๓๗.๒๗ ระดับคุณภาพ พอใช้  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๙๓ ๓๑.๘๓ ๒๗.๕ ๓๒.๓๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๓.๔๒ ๓๗.๕๓ ๓๓.๔๔ ๓๕.๔๘ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๔๘.๗๗ ๓๐.๑๔ ๒๖.๕๕ ๓๒.๔๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๓๐.๔๕ ๒๖.๓ ๓๒.๒๘ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๓๘ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๐๒ ๓๔.๖๙ ๒๙.๗๖ ๒๕.๒๖ ๒๙.๔๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๕.๘๒ ๓๘.๗๑ ๓๙.๖๕ ๓๓.๖๖ ๓๓.๙๘ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๕๐.๐๗ ๓๔.๙๖ ๒๗.๙๑ ๒๔.๖๔ ๒๙.๔๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 
วิชาวิทยาศาสตร์เท่ากับคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๓๙ 
 

ประเด็น ๘. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
   ร้อยละ ๙๘.๔๑  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  

ผลการประเมิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๙.๖๓ ๙๘.๑๓ ๙๗.๙๒ ๙๗.๓ ๙๗.๔๙ ๙๙.๖๙ ๙๘.๔๑

๐ ๑.๘๗ ๒.๐๘ ๒.๗ ๒.๕๑ ๐.๓๑ ๑.๕๙
๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

๑๒๐.

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๑ - ๖

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลประเมินความพร้อมในการศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ผ่าน ไม่ผ่าน



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๔๐ 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ ๙๘.๙๓    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมิน 

 

ประเด็น ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ร้อยละ ๙๙.๖๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมิน 

 

๙๘.๓๒ ๙๕.๔๒ ๑๐๐ ๙๙.๗ ๙๙.๐๖ ๙๕.๐๘ ๙๗.๙๓

๑.๖๘ ๔.๕๘ ๐ ๐.๓ ๐.๙๔ ๔.๙๒ ๐.๔๓
๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

๑๒๐.

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๑ - ๖

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลประเมินความประพฤติด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี

๘๙.๕๓

๗๔.๐๔
๘๔.๘๙ ๘๙.๐๕

๙๘.๘๖

๖๗.๗
๗๙.๖๒

๑๐.๔๗

๒๕.๘๖
๑๔.๐๗ ๑๐.๙๕

๒๖.๑๔ ๓๒.๓
๑๙.๙๘

๐.๘๔
๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

๑๒๐.

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๑ - ๖

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระกับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๔๑ 
 

ประเด็น ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ร้อยละ ๑๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมิน

 

 

ประเด็น ๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ร้อยละ ๙๘.๖๐   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ผลการประเมิน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลประเมินการตรวจสุขภาพแข็งแรง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ านวนตามระดับคุณภาพ 

 
 

๕๕.๕๑ ๕๓.๔๑ ๕๔.๔๙ ๕๕.๐๔ ๕๓.๕๕
๕๗.๔๕

๕๔.๙

๔๔.๔๙ ๔๖.๕๙ ๔๕.๕๑ ๔๔.๗๖ ๔๖.๔๕
๔๒.๕๕

๔๕.๑

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๑ - ๖

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลประเมินยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี

๙๘.๖๔ ๙๘.๑๕ ๙๘.๘๕ ๙๘.๖๒ ๙๙.๐๒ ๙๘.๘๒ ๙๘.๖๐

๑.๓๕ ๑.๘๕ ๑.๑๕ ๑.๓๘ ๐.๙๘ ๑.๔๘ ๑.๓๗

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๑ -๖

ปกติ ผิดปกติ



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๔๒ 
 

๓.  จุดเด่น 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความสามารถในการอ่าน
และเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และฝึกงานได้เหมาะสมกับช่วงวัย 
รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีวินัยและมารยาท มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกัน 
โดยยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทางศาสนาได้ 

 

๔. จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถในด้านคิดค านวณ การสื่อสารภาษาอังกฤษ  และพัฒนาทักษะ
การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ให้เหมาะสม  ผู้เรียนขาดความสามารถในการเลือกสรรทางวัฒนธรรม ท าให้
ยังมีพฤติกรรมที่แสดงออกยังไม่เหมาะสม ผู้เรียนมีพฤติกรรมเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติท าให้ลืมวัฒนธรรมที่
ดีงามของไทย และ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๔๓ 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม ดังนี้ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน รายงานประจ าปี การประชุมประจ าเดือน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การ
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง การประชุมผู้ปกครองนักเรียน รายงานการสรุปการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี การพัฒนาบุคลากร และส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา และผู้บริหารยึด
หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร เพ่ือผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครองครู
และนักเรียน มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

๒. ผลการด าเนินงาน  

    สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม ดังประเด็นต่อไปนี้  

 ๑. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ในระดับดีเยี่ยม  

 ๒. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้ 

   ๒.๑ สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก 
         กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในระดับดีเยี่ยม 

   ๒.๒ สถานศึกษาวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง 
         วิชาชีพ ในระดับดีเยี่ยม 

   ๒.๓ สถานศึกษาวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ในระดับดี 

   ๒.๔ สถานศึกษาวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
         เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในระดับดีเยี่ยม 

 ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 และได้มาตรฐาน ในระดับดีเยี่ยม 

 ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 
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๔๔ 
 

 ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยวิธีการหลากหลาย การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย 
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มุ่งเน้นคุณภาพของนักเรียนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย ในบางกิจกรรม/โครงการ  ได้น าผลการวิจัยหรือข้อมูลจากผลประเมินมา
ใช้ในการก าหนดวิธีด าเนินการ การก าหนดแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแผนการ
เรียนรู้ บูรณาการ การจัดการเรียนการสอดที่สอดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิ่น  การก าหนดบทบาท หน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนชัดเจน เหมาะสมครอบคลุมด้านบริหารงานวิชาการ ด้าน
บริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป พร้อมมีรายงานความพึงพอใจการ
ด าเนินงานที่สะท้อนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การก าหนดใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเวลาอย่าง
ประหยัดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกโครงการ ขั้นตอนการเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การก าหนดปฏิทินการปฏิบัติ แผนการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ พร้อม
ผู้รับผิดชอบที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด มีการ
รายงานผลการด าเนินงานโดยใช้วงจร PDCA ในโครงการต่างๆ เพ่ือปรับปรุง พัฒนาโครงการในปีถัดไป มี
กระบวนการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือให้ความเห็นชอบที่ชัดเจน เหมาะสมตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

 โรงเรียนมีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่เหมาะสม ประกอบด้วย 
การก าหนดแผนการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคนและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องด้วยมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ  ดนตรี 
นาฏศิลป์  ศิลปะ และกีฬา การพัฒนาท าให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อผลพัฒนาของการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ มีความรู้ความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง  โดยมีโครงการอบรมแก่ครูและบุคลากร โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา Coaching&Mentoring ผลที่ได้ท าให้ครูได้เรียนรู้ระบบการท างาน สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ
น าไปสู่การพัฒนาให้วิทยฐานะที่สูงขึ้นตามล าดับเวลาที่เหมาะสม  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการอย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศตามรูปแบบของโครงสร้างระบบการบริหารงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  ด้าน
บริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป รวบรวมเป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย  สามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอนได้อย่ างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย มีสถานที่
สะอาด มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ห้องสมุดมีชีวิต ศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพียงพอกับผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีการปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้  
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๔๕ 
 

 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้รับความร่วมมือต่อการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานจากผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง  
ชมรมครูอาวุโส สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือและพัฒนา 
ส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนประสบผลส าเร็จเกิดประสิทธิผล ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทุกด้านตาม
ศักยภาพอย่างมีคุณภาพ 

 โรงเรียนก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมครูอาวุโส 
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้นการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ทั้งจากฝ่ายบริหาร งานนิเทศการศึกษา กลุ่มแผนงาน และน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง มีการรายงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ/กิจกรรม บรรลุส าเร็จ
ตามเป้าหมายการด าเนินงานทุกกิจกรรมโครงการ 

๓. จุดเด่น 
 สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้ าหมายที่ ชัด เจน วางแผนและด า เนินงาน     
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจากการประชุม บริหาร
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
หลักสูตรสถานศึกษา  มีการด าเนินการนิเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก ากับติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเป็นระยะ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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๔๖ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยให้ผู้เรียนเลือก
กิจกรรมตามความสนใจ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมทักษะให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง             
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน มีการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง โดยการด าเ นินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น งานพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของครู โครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมตามความสนใจ การประเมินครู
ผู้ช่วยอย่างเข้มตลอด ๒ ปี เป็นต้น 
 
๒. ผลการด าเนินงาน  
    สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม ดังประเด็นต่อไปนี้  
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในระดับดีเยี่ยม 
 ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ในระดับดี 
 ๓. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ             
      ในระดับดีเยี่ยม 
     โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลายดังนี้  

โครงการ ตัวชี้วัด ผลด าเนินงาน 
๑ . โครงการ เสริ มสร้ า ง
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ เรียน
ได้ รั บ ก า ร พัฒนาอย่ า ง เ ต็ ม
ศักยภาพ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ร้อยละ ๑๐๐  
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการด าเนินงานจาก
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
แ ล ะ ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง 
นิทรรศการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ว.ธ. 
(W.T.Open House) โครงการรักการอ่าน 
กิจกรรมทัศนศึกษา การจัดการเรียนการสอน
โดยเจ้าของภาษาการแข่งขันกีฬาภายใน เป็น
ต้น 
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๔๗ 
 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลด าเนินงาน 
๒ .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 

๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพครบถ้วน ร้อยละ 
๑๐๐ 
๒.  โรง เรี ยนมีกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนอง
ศักยภาพของผู้ เรียน ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันสมัย มี
สาระครบถ้วน สนองตอบความต้องการ
ข อ ง ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ชุ ม ช น  โ ร ง เ รี ย น มี
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสนอง
ความต้องการของผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ 
สอดคล้องค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการ
ด าเนินงานจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ การ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การนิ เนศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สังเกตการณ์
สอน การพัฒนาสื่อการสอน เป็นต้น  

๓. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

๑.  ผู้ เ รี ยน ได้ รั บการ พัฒนา
ความรู้ และทักษะอย่ า ง เต็ม
ศักยภาพ ร้อยละ ๑๐๐  
๒.  โรง เรี ยนมีกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนอง
ศักยภาพ 

นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ร้อยละ 
๑๐๐  ได้รับการพัฒนาเฉพาะด้านอย่าง
เต็มศักยภาพ สอดคล้องค่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้  ผู้ เรียนมีโอกาสแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่างๆ 
โดยมีการด าเนินงานจากกิจกรรมต่างๆ 
เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การทดสอบศักยภาพความรู้ (Pre-
Entrance ม.๑) กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การสอนเสริมสัน
เสาร์ การพัฒนาทักษะตามความถนัดของ
นักเรียนนอกเวลา การส่งเสริมทักษะ
ความรู้ความสามารถจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  การน านักเรียนไปแข่งขันนอก
สถานที่การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน เป็นต้น 

๔. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๑.กลุ่ มสาระวิชาต่ างๆ ได้มี
โอกาสเผยแพร่สาระความรู้สู่
นักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีร้อยละ 
๑๐๐ 
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะในการการใช้สื่อ 
ICT ใช้ภาษาอังกฤษในการ  

สื่อเทคโนโลยี ทุกหน่วยงานในโรงเรียน
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า  ร้ อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐  มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้อง
ค่ า เ ป้ า หม ายที่ ตั้ ง ไ ว้  สื่ อ เ ทค โ น โลยี
ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนได้
อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน  
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๔๘ 
 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลด าเนินงาน 
 สื่อสาร ร้อยละ ๑๐๐ โดยมีการด าเนินงานจากกิจกรรมต่างๆ 

เ ช่ น  กิ จ ก ร รมที วี สู่ ห้ อ ง เ รี ย น  ศู น ย์   
E-Learning ห้ อ ง เ รี ย น ใ น ฝั น  ศู น ย์
ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง ภ า ษ า  ร ะ บ บ เ สี ย ง
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๕. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้ ง ร ะบบ ให้ ส าม า ร ถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ครูมีความสามารถในการใช้
สื่อ ICT เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 
๑๐๐ มี ความรู้ ค ว าม เข้ า ใจ ในง านที่
รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงาน และ จัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถในการ ใช้สื่ อ  ICT เป็ น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  สอดคล้อง
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๖. โครงการปรับระบบ
บริหารและจัดการ 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่
ดี  

นักเรียน  ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โรงเรียนมี
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ เ ข็ ม แ ข็ ง  มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล และ 
มีคุณภาพการศึกษา มาตรฐานสากล สพฐ.
และ สมศ.  

 
๓. จุดเด่น 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยครูทุกคนมี
การท าวิจัยในชั้นเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด ได้ปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีโอกาสได้
สร้างสรรค์ผลงาน และสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง ครูมีการประเมินความรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ครูควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้สืบค้นข้อมูลและเข้าถึงสารสนเทศอย่างรวดเร็ว และเพ่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชุมชนมีส่วนร่วมมากข้ึน 
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๔๙ 
 

มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ตามระบบคุณภาพ 
PDCA ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๘ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๓) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ๔) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา๕) จัดให้มีการติดตาม                                                                                                                                                                                                      
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ ๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร่ทั้งภายในและ
ภายนอก และสถานศึกษามีด าเนินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๒. ผลการด าเนินงาน                                                                                                                                    

    สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม ดังประเด็นต่อไปนี้  

 สถานศึกษามีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ในระดับ ดีเยี่ยม แสดงผลการด าเนินงาน ดังตาราง 

องค์ประกอบ ผลการด าเนินการ หลักฐาน/ร่องรอย 

๑. การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา ๔ มาตรฐาน และก าหนดค่า
เป้าหมาย ทุกมาตรฐานตามตัววัดคุณภาพที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ผ่านการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร 
และครู  
- ประกาศโรงเรียนวชิร
ธรรมสาธิต เรื่อง 
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพ 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 

โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานของ 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร  
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๕๐ 
 

องค์ประกอบ ผลการด าเนินการ หลักฐาน/ร่องรอย 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษา การบริหารงานโครงการเป็นไป
อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ มีโครงการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและบริบท
ของโรงเรียน 

และครู 
- แผนพัฒนาการศึกษา 

๓. การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศ ด าเนินการโดย
แต่งตั้งคณะท างานจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
การบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน เช่น การออกแบบการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 
- ข้อมูลสารสนเทศ 

๔. การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

โรงเรียนด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยมี
ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้
ปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ตามบทบาทที่
ก าหนด ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

- รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

๕. การจัดให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ มีการสรุปโครงการ/กิจกรรมเป็น
ระบบ มีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและ
บุคลากรเพ่ือรับการติดตามตรวจสอบ มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ในระดับ
บุคคลได้แก่ การจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
และ ระดับสถานศึกษา ได้แก่ การจัดท า
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนจัดท า
รายงาน น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
รวมทั้งเตรียมการเพื่อรับการติดตามตรวจสอบ
จากต้นสังกัด 

 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
-รายงานประเมินตนเอง 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๕๑ 
 

องค์ประกอบ ผลการด าเนินการ หลักฐาน/ร่องรอย 

๖. การจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา 

 โรงเรียนมีคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน
ของสถานศึกษา ๔ มาตรฐาน มีค าสั่งแต่งตั้ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ท าให้สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ 

และร่วมกันประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตาม ๔ มาตรฐานที่ สพฐ. ก าหนดอย่างชัดเจน 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ
มาตรฐานของ
สถานศึกษา ๔ มาตรฐาน 
- การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๗. การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมีเอกสารรายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการโดย
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน
ประจ าปี สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา จัดท ารายงานและ
เสนอรายงานต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และ
เผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์โรงเรียน  
วารสารโรงเรียน 

- รายงานประเมินตนเอง 
(SAR) 
- การเผยแพร่งาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
วารสาร 

๘. การจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

โรงเรียนมีค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีระบบการนิเทศภายในมีการ
ติดตามตรวจสอบผลงานและมีการวางแผนในปี
ต่อไป น าผลการประเมินตนเองมาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

- ค าสั่งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- บันทึกการนิเทศภายใน 
- บันทึกการประชุม 

 

๓. จุดเด่น 

 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ครูและบุคลากรให้ความตระหนักและให้
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๔. จุดควรพัฒนา 

 สถานศึกษาควรพัฒนาสารสนเทศให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบันครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน และสามารถ
สืบค้น เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ทั้งรูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ ๓  

สรุปผล แนวทางทางพัฒนา 
และความต้องการการช่วยเหลือ 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๕๓ 
 

 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล  แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓-๕ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น 
 

จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง  
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
ผู้ เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น และฝึกงานได้เหมาะสมกับช่วงวัย 

พัฒนาความสามารถในด้านคิดค านวณ และพัฒนา
ทักษะการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ให้เหมาะสม 
ผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 

ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีวินัยและ
มารยาท มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกัน 
โดยยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทางศาสนาได้ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายที่ชัดเจน  

โ รง เรี ยนควรมีการติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีเป็นระยะ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๒. ผู้ บริหารวางแผนและด า เนินงาน    ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๓. ผู้บริหาร ด าเนินงานบริหารโดยมุ่งเน้นยึดหลัก         
ธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

 

๔. โรงเรียนพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา   

 

๕. โรงเรียนมีการด าเนินการนิเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๕๔ 
 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  (ต่อ) 

๖.  โรง เรี ยนมีการก ากับติดตาม ประเมินผล          
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 

๗. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึ กษาปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ าที่ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

๘. ผู้บริหารส่งเสริมการศึกษาหาความรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าทั้งภายในและนอก 

ครูควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
สืบค้นข้อมูลและเข้าถึงสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ๒. สถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้

ผู้เรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกท่ีควร 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้ บ ริ ห า ร ใช้ หลั กกา รบริ ห า รแบบมี ส่ ว น ร่ ว ม 
ในทุกภาคส่วน  

สถานศึกษาควรพัฒนาสารสนเทศให้เป็นระบบ เป็น
ปัจจุบันครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน ทั้งรูปแบบ
ออนไลน์ ออฟไลน์ และสามารถสืบค้น เข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและน าไปประยุกต์ใช้ได้
ทันท ี

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

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

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

น าไปใช้และผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔. พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นข้อมูลได้ในระบบออนไลน์  

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
๒. เงินงบประมาณสนับสนุนครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน หรือชาว

อังกฤษ 
๓. พัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  
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๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔   

ภาคผนวก 
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๕๖ 
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๕๗ 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่ ๐๖๕ /๒๕๖๑ 
   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

............................................................ 
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา  ๔๘ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความ
ตามมาตราที่ ๓๙ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
  นายสมพร        สังวาระ   ประธานกรรมการ  
  นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 
  นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
๑. ให้นโยบายในการด าเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
๒. ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 

 นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี   กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางล าพอง   พูลเพิ่ม    กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 
นางสาวนงพร   จู่พิชญ์    กรรมการ 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๕๘ 
 

นางนลินพร   สมสมัย    กรรมการ 
  นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล   กรรมการ  
  นางธัญญา  สติภา    กรรมการ 
  นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  นางทัศนีย์  วงศ์เขียว  กรรมการ 
  นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมการ 
  นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
  นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
  นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ์  กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพรทิวา             สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

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

  
๓.  คณะกรรมการด าเนินการ ๔ มาตรฐาน 

คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

คณะกรรมการมาตรฐาน 
นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางอนุศรา  อินต๊ะภา  กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี   กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางล าพอง   พูลเพิ่ม    กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 
นางสาวนงพร   จู่พิชญ์    กรรมการ 
นางนลินพร   สมสมัย    กรรมการ 

  นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล   กรรมการ  
  นางธัญญา  สติภา    กรรมการ 

นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๕๙ 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 
 ประเด็น 

๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา  
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอนวัดระดับชาติ 
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

  
ตัววัดคุณภาพ 
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

  นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธานกรรมการ 
นางสาวเกวลี                เงินศรีสุข  กรรมการ 
นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  กรรมการ 
นางสาวพรทิพย์            นาคเกิด                      กรรมการ 
นางสาวทรงพร  อรุณรัมย์  กรรมการ  

  นางสาวอโนชา              โปซิว                         กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์                   กรรมการและเลขานุการ 

  นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น 

นางสาวภัทรนุช   ค าดี    ประธานกรรมการ 
นางนลินพร   สมสมัย    รองประธานกรรมการ 

 นางสาวอุษา  นะแน่งน้อย  กรรมการ 
นางสุภาภรณ์               ภู่ระหงษ์                     กรรมการ 

           นางสาวรุ่งตะวัน           ทาโสต                        กรรมการ 
            นายสมพร  โพธิ์ศรี                     กรรมการ 
  นางทิพย์จันทร์  หงษา   กรรมการ   
  นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  กรรมการ 
                     นางสาวจีญาพัชญ์         แก้มทอง                     กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น 
  นางธัญญา  สติภา   ประธานกรรมการ 
   นางสาวลาวัลย์    คงแก้ว   กรรมการ 
   นางสาวพัชราวัลย์   บุตรพรม  กรรมการ 
  นางสาวอลิษา    ไชยรินทร์  กรรมการ 
   นางสาวณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวอมรรัตน์   มะลิงาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๖๐ 
 

๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  
  นางสาววิไลพรรณ   คงดี   ประธานกรรมการ 
  นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา  กรรมการ 

นางสาววณิชชา    อเนกวิชวิทยา  กรรมการ 
นางสาวพรทิวา    สมเนตร์   กรรมการ 
นางสาวศศิธร   เมืองมูล   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวชื่นกมล  คงหอม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 
  นายสุวิท   ปิ่นอมร   ประธานกรรมการ  
  นายเสถียร   บุญมหาสิทธิ์  กรรมการ 
  นายสิทธิชัย     มาโนชญ์กุล  กรรมการ 

นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการ   
นายสมุฎฎิ์   ภาษาด ี   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจีระภา   ชินภักด ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   
  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
  นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
  นางพัชรี   ระมาตร์   กรรมการ 
  นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๗) ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติสูงข้ึน หรือ
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
  นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  ประธานกรรมการ 
  นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา   กรรมการ 
  นางสาวิลัยภรณ์  ปิยะวงค์   กรรมการ 
  นางสาวสุภิดา  โลเกษ   กรรมการ 
  นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวเยาวรัตนา พรรษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
  นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์  ประธานกรรมการ 
  นางสาวอินทิรา  จั่นโต   กรรมการ 
  นางอาภาภรณ์  อริวัน   กรรมการ 
  นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๖๑ 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
คณะกรรมการมาตรฐาน 

  นางปานทิพย์            สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
  นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ 
  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง  กรรมการ 
  นางสาววชิราภรณ ์ สินธุวา   กรรมการ 
  นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   กรรมการ 
  นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

คณะกรรมการด าเนินการ 
ประเด็น 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี

ของสังคม 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
 ตัววัดคุณภาพ 
 ๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึกที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  นางสาวนฤมล  รับส่ง   ประธานกรรมการ 
  นายสุชาติ   รัตนเมธากูร   กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์  จอมทอง   กรรมการ 
  นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์   กรรมการ 
  นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน   กรรมการ 
  นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการ 
  น.ส.ภานุมาศ     ชาติทองแดง  กรรมการ 
  นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวกุลยา  บูรพางกูร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒) ผู้เรียนมคีวามภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

  นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ ์  ประธานกรรมการ 
  นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา  กรรมการ 
  นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์  กรรมการ 
  นางสาวชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
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๖๒ 
 

  นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์  กรรมการ 
  นางสาวเมทิตา  ชัยมา   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวอรวรรณ  พันธุภครินทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
  นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน   ประธานกรรมการ 
  นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมการ 
  นางสาวเสาวนีย์  จิระสุทธิ์ตระกูล  กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริยากร งามตรง   กรรมการ 
  นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทด  กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายด ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรง สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์  จอมทอง   กรรมการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการ 
นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข ์  กรรมการ 
นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์  กรรมการ 
นางจุฑามาศ  วานิชชัง   กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารการจัดการของผู้บริหารการศึกษา 
     คณะกรรมการมาตรฐาน 
  นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
  นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 
  นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
     นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ประเด็น 

          ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
          ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

       ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
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  ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

           ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
 ๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดอย่างชัดเจน 
  นางสาวพนิดา  ยอดรัก   ประธานกรรมการ 
  นายเกรียงศักดิ์  มะละกา   กรรมการ 
  นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นคุณธรรม 
  นางอนุศรา  อินต๊ะภา  ประธานกรรมการ 
  นางสาวมลิวรรณ  ไชยรักษ์   กรรมการ 
  นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการ  
  นางสาววทันยา  ใจนันตา   กรรมการและเลขานุการ 
  นายสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ 
  นางทัศนีย์  วงศ์เขียว  ประธานกรรมการ 
   นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  กรรมการ 
  นางสาวอรณัท  รัตนอ าภา  กรรมการ 
  นางสาวอัญชนา  แซ่จิว   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวอาภรณ์  ผาลา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๓ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

  นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ์  ประธานกรรมการ 
  หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน  กรรมการ 
  นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  ประธานกรรมการ 
  หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 

นางสาวปรัชญา  การรักษา  กรรมการ 
นางวันเพ็ญ  สุขสมพืช  กรรมการ 
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นายปวิตร  สมนึก   กรรมการและเลขานุการ 
  นายชัยวัฒน ์  ผ่องสังข์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  ประธานกรรมการ 
  นางสาวณัฐพร  อ้วนล่ า   กรรมการ 
  นางสาวสุทธิดา  แซ่หล่อ   กรรมการและเลขานุการ 
  นาวสาวณัฐวด ี  โพธิจักร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
  นางสาวพนิดา  ยอดรัก   ประธานกรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย   กรรมการ 
  นายเกรียงศักดิ์  มะละกา   กรรมการ 
  นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 คณะกรรมการมาตรฐาน 
  นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 

นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางอนุศรา  อินต๊ะภา  กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี   กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางล าพอง   พูลเพิ่ม    กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 
นางสาวนงพร   จู่พิชญ์    กรรมการ 
นางนลินพร   สมสมัย    กรรมการ 

  นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล   กรรมการ  
  นางธัญญา  สติภา    กรรมการ 
  นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวพรวลี  สุขสอาด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ประเด็น 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
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 ตัววัดคุณภาพ 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

   ๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 

นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ    กรรมการ 
  นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
  นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 

นางสาววนิดา  ตนภู   กรรมการ 
นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  กรรมการ 
นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 

  นายทินกร  พานจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   ๑.๒ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  
คิดเป็น ท าเป็น และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 
  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  ประธานกรรมการ 
  นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว  กรรมการ 
  นางสาวเกศนี  จันทร์ครบ  กรรมการ  
  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
  นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
  นายสุริยา   ทรัพย์เฮง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๓ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  นางสาวนงคราญ  ค าลัยวงษ์  ประธานกรรมการ 
  หัวหน้าห้องศูนย์/แหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ กรรมการ 
  นายวัชระ  เต๋งเจริญสุช  กรรมการ 
  นายก าพล  จางจะ   กรรมการ  
  นางสาวญานิศา  ชาญกิจกรรณ์  กรรมการ 
  นายชนินทร์  บัวแจ้ง   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
  นางสาววราล ี  สินธุวา   ประธานกรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ    กรรมการ 
  นางสาวสุภาพร  จันทร์กิตติคุณ  กรรมการ 
  นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน 

๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม 

  นางล าพอง  พูลเพิ่ม   ประธานกรรมการ 
  นายเพชร  สาระจันทร์  กรรมการ 
  นางสาวอรวรรณ  นิ่มดวง   กรรมการ 
  นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ 
  นางสาวจันทรา   ตระกูลเศรษฐศิริ  กรรมการ 
  นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   กรรมการและเลขานุการ  
  นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๓. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๑ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย การจัดการเรียน
การสอน มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
  ๓.๒ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
  นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา   ประธานกรรมการ 
  งานวัดผลและประเมินผลทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 
  นางสาวณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ  กรรมการ 
  นางสาวิลัยภรณ์  ปิยะวงค์   กรรมการและเลขานุการ  
  นางสาวสุภิดา  โลเกษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ประเด็น 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 

  
คณะกรรมการมาตรฐาน 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  ประธานกรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ ์  กรรมการ 
นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์   กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ์  กรรมการ 
นางสาวพรทิพย์         นาคเกิด   กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรทิวา             สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๖๗ 
 

หน้าที่คณะกรรมการมาตรฐาน 
 รวบรวมข้อมูลจากทุกตัววัดคุณภาพ และด าเนินการ 
๑) ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ คุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน 
๒) ประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน 
๓) สรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐานเพื่อจัดท ารายงานประจ าปี 
๔) รวมแฟ้มสรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๕) ส่งแฟ้มสรุปรายงานการประเมินตนเองรายมาตรฐานไปยังงานประกันคุณภาพ 
 
หน้าที่คณะกรรมการด าเนินการ 
๑) เกบ็รวบรวบข้อมูล  ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาตัววัดคุณภาพที่รับผิดชอบ 
๒) ประเมินคุณภาพการศึกษาตัววัดคุณภาพที่รับผิดชอบ 
๓) สรุปรายงานประเมินตนเองวัดคุณภาพที่รับผิดชอบส่งหัวหน้ามาตรฐานเพื่อจัดท ารายงานประจ าปีต่อไป 
๔) จัดท าแฟ้มสรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๕) ส่งแฟ้มสรุปรายงานการประเมินตนเองรายมาตรฐานไปยังงานประกันคุณภาพ  
 
คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ   สนามไชย  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ์  กรรมการ 
นางสาวกวิณวัณณ์ กาฬดิษฐ์  กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ  

  นายเกรียงศักดิ์  มะละกา   กรรมการ 
  นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการ 
  นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมการ 
  นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
  นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
  นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ 
  นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
  นางสาวพรวลี  สุขสอาด   กรรมการ 

นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ ์  กรรมการ 
นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์   กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ์  กรรมการ 
นางสาวพรทิพย์         นาคเกิด   กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์          รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรทิวา             สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๖๘ 
 

หน้าที่คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
๑)  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการด าเนินงาน  ออกแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปล
ผล 
๒) จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน  การพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สรุปผลการพฒนาและการน าไปใช้ และภาคผนวก 
๓) น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียน พิจารณาให้เห็นความชอบ 
๔) รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง (ครู  ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด) 
 
 
  ทั้งนี้ เพ่ือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป 

     

            สั่ง   ณ   วันที่   ๑๔ กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

 
                    (นายสมพร    สังวาระ) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 ที ่ ๑๑๐/ ๒๕๖๑ 
 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

......................................................................... 
         ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  มีก าหนดการรับการประเมินคุณภายในสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒ ในวันที่   ๒๙  มีนาคม   ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องสมุดมีชีวิต (Digital Library) เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเกิดความ
เรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
นายสมพร        สังวาระ   ประธานกรรมการ   
นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 

  นางปานทิพย์            สุขเกษม   กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์     ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

๒.  คณะกรรมการด าเนินการ 
นางสาวภรณ์กมนส์    ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   กรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี   กรรมการ 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด   กรรมการ 
นางล าพอง   พูลเพิ่ม    กรรมการ 
นางสาวภัทรนุช   ค าดี    กรรมการ 
นางสาวนงพร   จู่พิชญ์    กรรมการ 
นางนลินพร   สมสมัย    กรรมการ 
นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล   กรรมการ  
นางธัญญา  สติภา    กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
นางอนุศรา  อินต๊ะภา  กรรมการ   
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ    สนามไชย  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาววิไลวรรณ์           รัตนะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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นางสาวพรทิวา              สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

หน้าที ่ประสานงานในการด าเนินงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒.๑ คณะกรรมการน าเสนอและให้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท ์  กรรมการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการ 
นางสาวรัตยา  ร่างกายด ี  กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการ 
นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์  มะละกา   กรรมการ 
นางสาววราลี  สินธุวา   กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมการ 
นางสาวพรวลี  สุขสอาด   กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์           รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรทิวา             สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที ่ ประสานในการด าเนินงานกับคณะกรรมการด าเนินงานทุกมาตรฐานในการจัดท า SAR ให้สมบูรณ์และ
เป็นคณะท างานเตรียมข้อมูล Power Point ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมเพ่ือ
น าเสนอในวันพฤหัสบดีที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงานให้ข้อมูลและการสัมภาษณ์ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย  ประธานกรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ   

  นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย ์  กรรมการ 
  นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์  กรรมการ 
  นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง  กรรมการ 
  นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์  กรรมการ 
  นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ  กรรมการ 
  นางสาวอมรรัตน์  มะลิงาม   กรรมการ 
  นางสาวศศิธร   เมืองมูล   กรรมการ 
  นางสาวชื่นกมล  คงหอม   กรรมการ 
  นายสมุฎฎิ์   ภาษาด ี   กรรมการ 
  นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการ 
  นางสาวศริิลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา  กรรมการ 
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  นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา   กรรมการ 
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ ์  กรรมการ 
นางสาวเยาวรัตนา พรรษา   กรรมการ 

  นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์  กรรมการ 
  นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 
  นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
  นางสาวเมทิตา  ชัยมา   กรรมการ 
  นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน   กรรมการ 
  ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์  กรรมการ 
  นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการ 

นางสาวพนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   กรรมการ 
นางอนุศรา  อินต๊ะภา  กรรมการ 

  นางสาววทันยา  ใจนันตา   กรรมการ 
  นางทัศนีย์  วงศ์เขียว  กรรมการ 
  นางสาวอัญชนา  แซ่จิว   กรรมการ 
  นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ์  กรรมการ 
  นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการ 
  นายปวิตร  สมนึก   กรรมการ 
  นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข ์  กรรมการ 
  นางวราภรณ์  สัตยมาภากร  กรรมการ 
  นางสาวสุทธิดา  แซ่หล่อ   กรรมการ 
  นายทินกร  พานจันทร์  กรรมการ 
  นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ ์  กรรมการ 
  นางสาวนงคราญ  ค าลัยวงศ ์  กรรมการ 

นายชนินทร์  บัวแจ้ง   กรรมการ 
  นางสาววราลี  สินธุวา   กรรมการ 
  นางสาวอรวรรยา  ภาคค า   กรรมการ 
  นางสาววิไลวรรณ์           รัตนะ   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวพรทิวา             สมเนตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ จัดวางเอกสารหลักฐาน และแฟ้มกิจกรรมต่างๆในส่วนที่รับผิดชอบที่ห้องสมุดมีชีวิต และให้
 ข้อมูล ตอบค าถามที่โต๊ะมาตรฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑    
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๗๒ 
 

๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
นายสมชัย            ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศร ี รองประธานกรรมการ 

  นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์ กรรมการ 
  นางสาวนงพร  จู่พิชญ์  กรรมการ  
  นางวันเพ็ญ   สุขสมพืช  กรรมการ  
  นักการภารโรง    กรรมการ 
  นายศุภกิจ   หนองหัวลิง กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ด าเนินการจัดสถานที่ ณ ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด  

๒. จัดโต๊ะวางเอกสารปูผ้า และโต๊ะวางโล่รางวัลเกียรติยศ ผลงานครูและนักเรียน 
 ๓. จัดตกแต่งห้องสมุดมีชีวิตและบริเวณหน้าห้องสมุดมีชีวิตและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนให้ 
      เหมาะสม 
 ๔. จัดเตรียมอาหารว่างส าหรับคณะกรรมการประเมินฯ และผู้เข้าร่วมรับการประเมิน โดยจัดโต๊ะ
ส าหรับ         ของว่าง คณะกรรมการประเมิน คณะผู้บริหาร จ านวน ๕ คน และครู จ านวน ๘๐  คน  

๕. จัดเตรียมของที่ระลึกส าหรับคณะกรรมการประเมินฯ 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  นายสุวิท  ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
  นายปวิตร   สมนึก  กรรมการ  
  นายสมุฎฎิ์   ภาษาด ี  กรรมการ  
  นายวัชระ   เต๋งเจริญสุข  กรรมการ  
  นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล กรรมการ  
  นายภาคภูมิ   แก้วเย็น  กรรมการ   
  นายสุริยา      ทรัพย์เฮง  กรรมการและเลขานุการ 
  นายก าพล   จางจะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  บันทึกภาพการจัดด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามค าสั่งเพ่ือเก็บข้อมูลในการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

๒.  อ านวยการความสะดวก ติดตั้งเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ จอฉายภาพ 
๓.  จัดเตรียมวิดีทัศน์ ข้อมูล Power Point ผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา   

            กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อเปิดแนะน าคณะกรรมการ 
 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด 
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๗๓ 
 

(ป้ายต้อนรับหน้าห้อง) 
 

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา 

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรด าเนินการประเมิน 

นางมลิวรรณ   อันพิมพ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวลาวัลย์    คงแก้ว   กรรมการ 
นางสาวเมทิตา   ชัยมา   กรรมการและเลขานุการ 
นายศราวุธ   คารมหวาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑.  ท าหน้าที่พิธีกรด าเนินงานการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    - เชิญผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ 
    - เชิญคณะกรรมการฯได้เยี่ยมชมและตรวจติดตามการประเมิน 
๒.  ประสานงานอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

      ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในค าสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้งานในทุกๆด้าน  
    บรรลุผลตามเป้าหมาย แห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 
    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
     สั่ง   ณ   วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑           
                                       
                           
 
                  (นายสมพร  สังวาระ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๗๔ 
 

 
 

ก าหนดการต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

๑๒.๓๐ น. - คณะกรรมการมาตรฐานมาพร้อมกันเพ่ือให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ              
ภายในสถานศึกษา 

๑๓.๐๐ น. - คณะกรรมการประเมินภายใน เดินทางถึง  
๑๓.๑๐ น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและเรียนเชิญ

ผู้อ านวยการ นายสมพร  สังวาระ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 - พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้อ านวยการ นายสมพร  สังวาระ และขอเชิญคณะกรรมการชม 

ผลการด าเนินงานของโรงเรียนและท าการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  

 
 
 
 
 

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

 
 
  
 
 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๗๕ 
 

 
 

                                       

 
ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
..................................................................... 

 
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๖ กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้น พื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมิน
คุณภาพ การศึกษาภายในของสถานศึกษา   ดังนี้  
 
  ๑. นายสมพร        สังวาระ     ผู้อ านวยการโรงเรียน              ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวีระศักดิ์      ศรีสังข์     ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ 
  ๓. พล.อ.ต.ม.ล.เฉกฉันท์  เกษมสันต ์ ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ 
  ๔. นางปานทิพย์           สุขเกษม  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
  ๕. นายสมชัย             ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ      กรรมการ 
  ๖. นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   กรรมการ 
  ๗. นางสาวพนดิา ยอดรัก  หัวหน้างานนโยบายและแผน              กรรมการ 
  ๘. ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย       หัวหน้างานประกันคุณภาพ            กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ ๑. ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษของ

สถานศึกษา 
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าร่างรายงานประจ าปีของสถานศึกษา พร้อมทั้งประเมินการจัดท า

รายงานประจ าปีของสถานศึกษาตามแบบทีส่ านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ก าหนดไว ้
๓. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  

 
 ทั้งนี้ เพื่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป 
 

 สั่ง ณ วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 

    
  

 (นายสมพร    สังวาระ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

๗๖ 
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