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ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 หมวด 6 ได้ก าหนดให้หน่วยงานสถานศึกษา จัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพจากภายนอก 
 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางจัดการบริหาร โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้จึงได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และมีระบบตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เป็นโรงเรียน
วิถีพุทธที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบดีเด่น (Best Practice) ด้านกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
รอบ 3 อยู่ในระดับดีมาก นอกจากนั้นโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม       
ของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เอกสารฉบับนี้ได้สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา    
ปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานและประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนแก่ชุมชนในครั้งนี้เปรียบเสมือน
กระจกที่ ส่องให้ เห็นภาพรวมของโรงเรียนซึ่ งทุกฝ่ายได้มีส่วนร่ วมมือกันพัฒนาสถานศึกษาให้มี                 
ความเจริญก้าวหน้าสืบไป 

 
 
 
 
 

   (นายประหยัด  ทองทา) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
SAR : Self-Assessment Report 2019 

สารบัญ 
                                หน้า 
ค าน า   
ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 1. ข้อมูลทั่วไป...........................................................................................................................  1 
 2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา............................................................................................ 3 
 3. ข้อมูลนักเรียน...................................................................................................................... 12 
 4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา....................................................................................... 13 
 5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET................................................. 17 
 6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม (เขตพ้ืนที่บริการ)...................................................................... 20 
 7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา............................................................................................ 20 
 8. แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น......................................................................................... 21 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน......................................................................... ............... 24 
 2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา........................ 72 
 3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ............................. 85 
 4. สรุปผลการประเมินในภาพรวม………………………………………………………………………………... 93 
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ  
 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ………………………………….............. 99 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
  ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ประจ าปีการศึกษา 2562............................................................................................................ 

 
103 

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ประจ าปีการศึกษา 2562............................................................................................................  

 
106 

  ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ประจ าปีการศึกษา 2562............................................................................................................  

 
125 

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ประจ าปีการศึกษา 2562.............................................................................................................  

 
126 

  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานประจ าปี (SAR) 
  ประจ าปีการศึกษา 2562............................................................................................................. 

 
133 

  ค ารับรองเอกสารรายงานประเมินคุณภาพในสถานศึกษา............................................................ 137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 SAR : Self-Assessment Report 2019 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โทร 02-3760462 โทรสาร              
02-7368723 e-mail:thonglang101@gmail.com website : http://www.thonglang.ac.th เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่  25 ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ 1. เขตบางกะปิ                    
(แขวงคลองจั่น) 2. เขตวังทองหลาง (แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)  

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สร้างคนดีสู่สังคม 
ปรัชญา  มัธยมวัดบึงทองหลางสร้างคนดี 
ค าขวัญ  ซื่อสัตย์  สามัคคี มีวินัย รู้อภัย ใจกตัญญู รู้หน้าที่ 
คติพจน์ของโรงเรียน  สจฺเจน กิตฺติ  ปปฺโปติ  บุคคลย่อมได้รับเกียรติยศเพราะความสัตย์จริง 
ค่านิยมองค์กร  THONGLANG 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวิถีพุทธ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน    ลูก บ.ล. เป็นคนดี ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ 

ประวัติโดยย่อ 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อ  12 กุมภาพันธ์ 2522 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบึงทองหลาง
พิทยา” โดยพระครูพิศาลวิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระครูธรรมสมาจารย์ 
(หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต) มอบที่ดินจ านวน 20 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ให้กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในขณะนั้น
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา  ได้เป็น
ผู้รับมอบและจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาข้ึน เพ่ือเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่ง ต่อมาคุณหญิงสุชาดา 
ถิระวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในขณะนั้น ได้เมตตาดูแลโรงเรียนบึงทองหลางพิทยา 
ด้วยการส่งครู-อาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ ผู้อ านวยการ สว่าง  
แผ้วผลสง และคณะครูมาช่วยสอน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนบึงทองหลางพิทยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง” 
เพ่ือแสดงความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างวัดกับโรงเรียน และในปีต่อ ๆ มาวัดบึงทองหลางได้เมตตามอบ
ที่ดินด้านหน้าโรงเรียนให้แก่โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางเพ่ิมข้ึนอีก จนปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ ปัจจุบัน
พระครูสุจิตวิมล เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง มีเมตตา สนับสนุนโรงเรียน จัดท ารั้ว ถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียน
และถมบ่อ เพ่ือใช้ประโยชน์ได้เต็มพ้ืนที่ท าให้ทัศนียภาพหน้าโรงเรียนงดงามเป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครองและ
ชุมชน 

ในปีการศึกษา 2546  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบดีเด่น
(Best Practices) ด้านกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ที่จะพัฒนาตนเองใน
ทุกมิติของการด าเนินงาน และเป็นที่พ่ึงในการเรียนรู้การด าเนินโรงเรียนวิถีพุทธ ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธอ่ืน ๆ 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรในวงการการศึกษาสังกัดต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสถานดูงานของ

http://www.thonglang.ac.th/
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นักศึกษาจากหลายสถาบัน โดยมีผู้อ านวยการ ครู และนักเรียน เป็นวิทยากรแก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน 
เป็นโรงเรียนต้นแบบรักการอ่าน และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โรงเรียน
คุณธรรมระดับประเทศ 

โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547              
เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับโล่
รางวัลรองชนะเลิศ จากนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2547 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  เมื่อ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 และยังคงรักษาระดับคุณภาพของโรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  ด้วยการ
พัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมและได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างแคล่วคล่องเหมาะสม มีการประยุกต์ความรู้ การผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพในระดับ
ดีเด่นจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2549 และได้รับเลือก
ให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ มีการประชุมพัฒนาบุคลากรทั้งครู นักเรียน     
จัดค่ายศิลปศึกษา จัดการแข่งขันความสามารถทางศิลปะแขนงต่าง ๆ เป็นแกนน าในการจัดนิทรรศการศิลปะใน
งานมหกรรมวิชาการฉลองฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร         
เขต 2 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า
ระดับประเทศปี พ.ศ. 2550  ได้รับรางวัลสุดยอดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยท าดีถวาย             
ในหลวงปี 2551  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554  

โรงเรียนได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงปี พ.ศ. 2556 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556    

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 16 คน ส าหรับผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  
นายประหยัด   ทองทา ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แผนภาพคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง, กรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2529 
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แผนภาพที่ 2 แผนผังภายในโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

บุคลากรของสถานศึกษา ผู้บริหาร 

ครูประจ าการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 1
 

ภา
คเ

รีย
น 

ที่ 
2 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 1
 

ภา
คเ

รีย
น 

ที่ 
2 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 1
 

ภา
คเ

รีย
น 

ที่ 
2 

ปีการศึกษา 2560 1 98 101 1 - 10 9 
ปีการศึกษา 2561 1 99 103 - - 5 8 
ปีการศึกษา 2562 1 103 100 - - 8 8 

 2.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
 นายประหยัด ทองทา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 โทรศัพท:์ 093-5291331 

ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 
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2.2 ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน 

2.2.1.1 ภาคเรียนที่ 1  
ครูประจ าการ  มีจ านวนทั้งสิ้น  103  คน 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อายุ
เฉลี่ย 

อายุราชการ
เฉลี่ย 

จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะ  
ครู

ผู้ช่วย 
 

ครู 
คศ.1 

ครู 
คศ.2 

ครู 
คศ.3 

ครู 
คศ.4 

1 ภาษาไทย 32.88 2.11 5 4 - - - 
2 ภาษาต่างประเทศ 34.81 6.87 2 11 1 2 - 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
32.5 3 1 11 3 - - 

4 คณิตศาสตร์ 35.72 9.18 - 6 4 2 - 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 42.62 14.37 3 2 4 - - 
6 วิทยาศาสตร์ 30.41 6.83 4 7 1 - - 
7 ศิลปะ 29.4 3.2 2 7 - - - 
8 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
39.11 8.94 2 9 3 2 - 

9 กิจกรรมแนะแนว 35.8 8 1 3 - 1 - 
เฉลี่ย / รวม 34.81 6.94 20 60 16 7 0 

 

อัตราจ้าง มีจ านวนทั้งสิ้น  8 คน 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 
1 ภาษาไทย 26 2 
2 ภาษาต่างประเทศ 36.5 2 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 29 1 
4 คณิตศาสตร์ 25 1 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 27 1 
6 วิทยาศาสตร์ - - 
7 ศิลปะ 32 1 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 
9 กิจกรรมแนะแนว - - 

เฉลี่ย / รวม 21.93 8 
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    2.2.1.2 ภาคเรียนที่ 2       
 ครูประจ าการ มีจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อายุ
เฉลี่ย 

อายุ
ราชการ
เฉลี่ย 

จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะ  
ครู

ผู้ช่วย 
 

ครู 
คศ.1 

ครู 
คศ.2 

ครู 
คศ.3 

ครู 
คศ.4 

1 ภาษาไทย 33.87 3.30 1 7 - - - 
2 ภาษาต่างประเทศ 34.58 6.78 2 11 1 1 - 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
33.46 5.08 1 11 3 - - 

4 คณิตศาสตร์ 36.75 10.02 - 6 4 2 - 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 41.33 14.57 1 4 3 1 - 
6 วิทยาศาสตร์ 31.5 6.08 1 10 1 - - 
7 ศิลปะ 33.88 5.05 2 6 1 - - 
8 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
39.66 9.41 - 11 3 1 - 

9 กิจกรรมแนะแนว 37.2 9.45 - 4 - 1 - 
เฉลี่ย / รวม 35.80 7.75 8 70 16 6 0 

 
 

อัตราจ้าง   มีจ านวนทั้งสิ้น  8 คน 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 
1 ภาษาไทย 27 2 
2 ภาษาต่างประเทศ 36.5 2 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 29 1 
4 คณิตศาสตร์ 26 1 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 28 1 
6 วิทยาศาสตร์ - - 
7 ศิลปะ 33 1 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 
9 กิจกรรมแนะแนว - - 

เฉลี่ย / รวม 22.43 8 
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 2.2.2 ข้อมูลครูที่มีชั่วโมงสอน จ าแนกรายภาคเรียน 
   2.2.2.1)  ครูประจ าการ  ภาคเรียนที่ 1 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจ านวนครู
ทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  จ านวน

คน 
ร้อยละ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 9 100 - - 9 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
16 100 - - 16 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

15 100 - - 15 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12 100 - - 12 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
9 100 - - 9 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 12 100 - - 12 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 9 100 - - 9 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
16 100 - - 16 

9 กิจกรรมแนะแนว 5 100 - - 5 
รวมทั้งหมด 103 100 - - 103 

    2.2.2.2)  ครูประจ าการ  ภาคเรียนที่ 2 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจ านวนครู
ทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  จ านวน

คน 
ร้อยละ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8 100 - - 8 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 
15 100 - - 15 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

15 100 - - 15 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12 100 - - 12 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
9 100 - - 9 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 12 100 - - 12 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
9 100 - - 9 
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ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจ านวนครู
ทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  จ านวน

คน 
ร้อยละ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

15 100 - - 15 

9 กิจกรรมแนะแนว 5 100 - - 5 
รวมทั้งหมด 100 100 - - 100 

 2.3)  ครูอัตราจ้าง 
           2.3.1) ภาคเรียนที่ 1 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตาม
ความถนัด 

รวมจ านวนครูอัตรา
จ้างทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  

(ร้อยละ 100) 
จ านวน

คน 
ร้อยละ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2 100 - - 100 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
2 100 - - 100 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1 100 - - 100 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 - - - - 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 
1 100 - - 100 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - - - - - 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 100 - - 100 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
- - - - - 

9 กิจกรรมแนะแนว - - - - - 
รวมทั้งหมด 8 100 - - 100 
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  2.3.2) ภาคเรียนที่ 2 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจ านวนครูอัตรา
จ้างทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  

(ร้อยละ 100) 
จ านวน

คน 
ร้อยละ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2 100 - - 100 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2 100 - - 100 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1 100 - - 100 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1 - - - - 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1 100 - - 100 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

- - - - - 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 100 - - 100 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
- - - - - 

9 กิจกรรมแนะแนว - - - - - 
รวมทั้งหมด 8 100 - - 100 

*หมายเหตุ   ครูที่สอนตรงความถนัด หมายถึง ครูที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอน
เพราะมีความถนัดในเนือ้หาสาระนั้นๆ   
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*หมายเหตุ จากแผนภูมิที่ 1.1 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
บุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 5 ปี ร้อยละ 44.66 ประกาศนียบัตรบัณฑิต          
ร้อยละ 33.00 และ ปริญญาโท ร้อยละ 22.34 

 

*หมายเหตุ จากแผนภูมิที่ 1.2 แสดงต าแหน่ง/วิทยฐานะครูประจ าการ ปีการศึกษา 2562 ครูประจ าการ          
ในสถานศึกษาประกอบด้วย ต าแหน่งครูผู้ช่วย ร้อยละ 8 ครู ค.ศ.1 ร้อยละ 70 ครู ค.ศ.2 ร้อยละ 16 และ           
ครู ค.ศ.3 ร้อยละ 6 

ก) 11.12% 

ข) 63.88% 

ค) 25.00% 

แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิวงกลมแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
ปีการศึกษา 2562 

ก) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ข) ปริญญาตรี 5 ปี 

ค) ปริญญาโท 

ก) 8% 

ง) 70% 

ค) 16% 
ง) 6% 

แผนภูมิที่ 1.2 แสดงต าแหน่งวิทยฐานะครูประจ าการ   
ปีการศึกษา 2562 

ก) ครูผู้ช่วย 

ข) ครู คศ. 1 

ค) ครู คศ. 2 

ง) ครู คศ. 3 
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*หมายเหตุ จากแผนภูมิที่  1.3 แสดงการอบรม ศึกษาดูงานของครูผู้สอน ตลอดปีการศึกษา 2562  
ครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรมและดูงาน 16 ครั้งขึ้นไปต่อปีการศึกษา ร้อยละ 8.34 11-15 ครั้งต่อปีการศึกษา                      
ร้อยละ 20.37 และ 5-10 ครั้งต่อปีการศึกษา ร้อยละ 71.29 

 

 

ก) 71.29% 

ข) 20.37% 

ค) 8.34% 

แผนภูมิที่ 1.3 แสดงการอบรม ศึกษาดูงานของครูผู้สอน  
ตลอดปีการศึกษา 2562 

ก) 5-10 ครั้ง/ปีการศึกษา 

ข) 11-15 ครั้ง/ปีการศึกษา 

ค) 16 ครั้งขึ้นไป/ปีการศึกษา 

0 10 20 30 40 50 60 70

ปี 2560 

ปี 2561 

ปี 2562 

ร้อยละ 

ปีก
าร

ศึก
ษา

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2560-2562 

ปริญญาโท  

ปริญญาตรี 5 ปี  

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
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ปี 2560 

ปี 2561 

ปี 2562 

ร้อยละ 

ปีก
าร

ศึก
ษา

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบต าแหน่ง/วิทยฐานะครูประจ าการ  

ปีการศึกษา 2560-2562 

ครู ค.ศ.3 

ครู ค.ศ.2 

ครู ค.ศ.1 

ครูผู้ช่วย 
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3. ข้อมูลนักเรียน 
ตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลสถิติจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  

ตารางข้อมูลสถิติจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (คน) 

จ านวนห้องเรียน 
ค่าเฉลี่ยจ านวน
นักเรียนต่อห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.1 205 148 353 11 32.09 
ม.2 224  168 392 11 35.63 
ม.3 183  195 378 11 34.36 

รวม ม.1-3 612 511 1123 33 34.03 
ม.4 119 120 239 9 26.56 
ม.5 95 127 222 9 24.67 
ม.6 81 120 201 8 25.13 

รวม ม.4-6 295 367 662 26 25.46 

รวมทั้งโรงเรียน 907 878 1785 59 30.25 

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 
 

ตารางที่ 1.2 แสดงข้อมูลสถิติจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  

ตารางข้อมูลสถิติจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (คน) 

จ านวนห้องเรียน 
ค่าเฉลี่ยจ านวน
นักเรียนต่อห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.1 194 144 338 11 32.09 
ม.2 216 160 376 11 35.63 
ม.3 178 194 372 11 34.36 

รวม ม.1-3 588 498 1086 33 32.91 
ม.4 118 118 236 9 26.22 
ม.5 94 125 219 9 24.33 
ม.6 79 116 195 8 24.38 

รวม ม.4-6 291 359 650 26 25.00 

รวมทั้งโรงเรียน 879 857 1736 59 29.42 

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับสถานศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

SD 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
ภาษาไทย 857 413 440 277 255 157 160 97 17 24 2697 2.89 1.14 
คณิตศาสตร์ 286 154 171 235 305 277 364 267 11 23 2093 1.99 1.27 
วิทยาศาสตร์ 645 436 468 330 231 149 116 117 11 5 2508 2.85 1.09 
สังคมศึกษาฯ 3242 1235 1016 545 396 209 226 124 54 44 7091 3.25 0.99 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2981 237 304 163 144 55 62 35 28 4 4013 3.61 0.82 
ศิลปะ 1398 449 392 181 141 44 74 82 39 0 2800 3.29 1.03 
การงานอาชีพฯ 2121 701 605 303 199 95 67 15 36 6 4148 3.40 0.83 
ภาษาต่างประเทศ 1351 649 919 492 431 212 224 84 25 17 4404 2.97 1.02 

รวม 12881 4274 4315 2526 2102 1198 1293 821 221 123 29754 3.13 1.08 
ร้อยละ 43.29 14.36 14.50 8.49 7.06 4.03 4.35 2.76 0.74 0.41       

นักเรียนที่ผ่านการประเมินตั้งแต่ 1 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.08 
นักเรียนที่ผ่านการประเมินตั้งแต่ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.16 

 13 



 
14 SAR : Self-Assessment Report 2019 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ 

 14 



 
15 SAR : Self-Assessment Report 2019 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับสถานศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

SD 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
ภาษาไทย 897 386 388 217 209 142 290 94 20 49 2692 2.81 1.24 
คณิตศาสตร์ 288 144 179 235 316 284 312 242 12 37 2049 2.03 1.26 
วิทยาศาสตร์ 584 381 393 327 276 135 127 129 33 14 2399 2.73 1.17 
สังคมศึกษาฯ 3055 1064 932 581 444 267 270 213 68 77 6971 3.12 1.12 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3166 310 237 155 104 52 62 32 97 9 4224 3.60 0.91 
ศิลปะ 1449 456 529 305 186 88 85 107 68 3 3276 3.15 1.09 
การงานอาชีพฯ 2235 814 795 358 208 102 81 29 44 43 4709 3.34 0.90 
ภาษาต่างประเทศ 1236 601 956 472 451 259 194 123 56 39 4387 2.87 1.09 

รวม 12910 4156 4409 2650 2194 1329 1421 969 398 271 30707 3.06 1.14 
ร้อยละ 42.04 13.53 14.36 8.63 7.14 4.33 4.63 3.16 1.30 0.88       

นักเรียนที่ผ่านการประเมินตั้งแต่ 1 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.67 
นักเรียนที่ผ่านการประเมินตั้งแต่ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 69.94 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ 
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5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O -NET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ 2562 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

กลุ่มวิชา ค่าสถิติระดับ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ผลต่าง 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย 

โรงเรียน บ.ล. 55.34 16.22 54.80 14.55 -0.54 
จังหวัด  61.03 16.85 60.03 15.93 -1.00 
เขตพ้ืนที่  61.21 16.61 60.95 15.74 -0.26 
สังกัด  55.04 15.79 55.91 15.15 0.87 
ประเทศ 54.42 16.02 55.14 15.33 0.72 

ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน บ.ล. 28.16 8.99 31.12 10.21 2.96 
จังหวัด 35.83 16.96 41.90 19.93 6.07 
เขตพ้ืนที่ 35.33 16.23 41.26 18.26 5.93 
สังกัด 29.10 10.94 32.98 13.17 3.88 
ประเทศ 29.45 11.55 33.25 13.69 3.80 

คณิตศาสตร ์

โรงเรียน บ.ล. 28.11 11.60 23.55 11.83 -4.56 
จังหวัด 37.42 21.42 33.25 20.87 -4.17 
เขตพ้ืนที่ 36.33 20.49 33.18 20.45 -3.15 
สังกัด 30.28 16.02 26.98 15.94 -3.30 
ประเทศ 30.04 16.03 26.73 15.87 -3.31 

วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน บ.ล. 35.87 10.31 29.29 7.66 -6.58 
จังหวัด 39.75 13.26 32.25 10.62 -7.50 
เขตพ้ืนที่ 39.65 12.88 32.37 10.39 -7.28 
สังกัด 36.43 10.99 30.22 8.63 -6.21 
ประเทศ 36.10 11.01 30.07 8.62 -6.03 

งานทะเบียน-วัดผลฯ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ 2562 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 

กลุ่มวิชา ค่าสถิติระดับ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ผลต่าง 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย 

โรงเรียน บ.ล. 44.17 14.15 41.08 12.33 -3.09 
จังหวัด  54.42 16.96 48.68 16.41 -5.74 
เขตพ้ืนที่  53.83 15.78 47.56 15.35 -6.27 
สังกัด  48.16 15.76 43.02 14.51 -5.14 
ประเทศ 47.31 16.10 42.21 14.76 -5.10 

สังคมศึกษาฯ 

โรงเรียน บ.ล. 33.43 6.92 35.09 7.58 1.66 
จังหวัด 38.45 9.24 39.17 9.95 0.72 
เขตพ้ืนที่ 38.04 8.28 38.55 9.08 0.51 
สังกัด 35.48 7.82 36.10 8.64 0.62 
ประเทศ 35.16 7.96 35.70 8.78 0.54 

ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน บ.ล. 27.26 9.97 26.32 7.83 -0.94 
จังหวัด 43.27 20.49 40.05 20.05 -3.22 
เขตพ้ืนที่ 39.86 17.81 36.57 17.20 -3.29 
สังกัด 31.15 14.71 28.97 13.51 -2.18 
ประเทศ 31.41 15.30 29.20 14.07 -2.21 

คณิตศาสตร ์

โรงเรียน บ.ล. 25.93 13.95 22.42 12.18 -3.51 
จังหวัด 41.64 26.21 34.63 24.31 -7.01 
เขตพ้ืนที่ 39.20 24.22 32.12 22.09 -7.08 
สังกัด 31.04 20.26 25.62 17.79 -5.42 
ประเทศ 30.72 20.49 25.41 18.01 -5.31 

วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน บ.ล. 27.78 8.39 27.28 8.06 -0.50 
จังหวัด 34.80 14.14 33.35 14.96 -1.45 
เขตพ้ืนที่ 33.64 12.31 32.08 13.06 -1.56 
สังกัด 30.75 10.91 29.40 11.34 -1.35 
ประเทศ 30.51 11.08 29.20 11.41 -1.31 

งานทะเบียน-วัดผลฯ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 

 



 
19 SAR : Self-Assessment Report 2019 

 

 
 
 

 
 

 

 

28.11 

35.87 

28.16 

55.34 

23.55 

29.29 

31.12 

54.8 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ 2562 (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
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6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม (เขตพื้นที่บริการ) 
 6.1 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ มีพ้ืนที่ 28.523 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ประชากร 146,716 คน ความหนาแน่น 5,143.77 คน : ตาราง
กิโลเมตร โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 แขวงประกอบด้วยแขวงคลองจั่น แขวงหัวหมาก สภาพภูมิประเทศ
ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีล าคลองไหลผ่าน ที่ราบค่อนข้างลุ่ม อยู่ที่บริเวณแขวงคลองจั่น ลักษณะเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยหนาแน่น สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน เช่น โรงเรียน         
วัดบึงทองหลาง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม วัดบึงทองหลาง บริษัทเอกชน ร้านค้า ตลาด ชุมชนสุขสันต์26         
หมู่บ้านเทพทวี หมู่บ้านเสรี ชุมชน101 บึงทองหลาง ชุมชนสุขเจริญพัฒนา หมู่บ้านโครงการร่วมกันสร้าง เป็น
ต้น 
 6.2 การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
  - ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ-ปริญญาตรี 
  - ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และพนักงานบริษัทเอกชน  
  - ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
  - ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง 
  - รายได้เฉลี่ยต่อปี ประมาณ 150,000 บาท 
  - จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4  คน 
 6.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนอยู่ใกล้บริเวณวัด จึงมีส่วนร่วมกิจกรรมในวันส าค ญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดบึงทองหลาง    
มีการนิมนต์พระสอนศีลธรรมจากวัดบึงทองหลางมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองเครือข่ายในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี 
 
7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  แผนการเรียนวิทยาศาตร์-คอมพิวเตอร์  
      แผนการเรียนมัธยมสังคมศาสตร์ 
      แผนการเรียนภาษาจีน-ญี่ปุ่น   
      แผนการเรียนพลศีกษา 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น   แผนการเรียนภาษาจีน 
      แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ แผนการเรียนมัธยมสังคมศาสตร์ 
      แผนการเรียนวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนพลศีกษา 
      แผนการเรียนศิลปหัตถกรรม(ทวิภาคี) แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 
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8. แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  1)  ห้องสมุด 
        - มีขนาด 264 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 24,273  เล่ม 
        - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ SMS E-Library 2010         
   - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูลส าหรับจัดท าบันทึกรักการอ่าน 
      เท่ากับ 1,780 คน คิดเป็นร้อยละ 97.64  
   - สถิติจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด 19,820 ครั้งตลอดปีการศึกษา 
   - สถิติการเข้าใช้ห้องมัลติมีเดีย จ านวน 746 ครั้งตลอดปีการศึกษา 
 2) ห้องปฏิบัติการ 

  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน  7   ห้อง 
  ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์กายภาพ  

   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  5   ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  1   ห้อง 
   - ห้องศูนย์คณิตศาสตร์         จ านวน  2   ห้อง 
   - ห้องศูนย์ภาษาไทย         จ านวน  2   ห้อง 
   - ห้องศูนย์ศิลปะ        จ านวน  5   ห้อง  
   ได้แก่ ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล 
   - ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา จ านวน 5   ห้อง  
   ได้แก่ ห้องวิถีพุทธ ห้องเทคโนโลยีสังคมศึกษา ห้องจริยธรรม ห้องภูมิปัญญาไทยไตรสิกขา 
และห้องธนาคาร โรงเรียน 
   - ห้องอัจฉริยะ   จ านวน 1 ห้อง 
   - ห้องคหกรรม   จ านวน 1 ห้อง 
   - ห้องแนะแนว    จ านวน 1 ห้อง 
   - ห้อง E-Learning  จ านวน 1 ห้อง 
   - ห้องพยาบาล   จ านวน 1 ห้อง 
   - สนามกีฬาภายโรงเรียน  จ านวน 1 แห่ง 
   - ลานหลังคาโดม   จ านวน 1 แห่ง 
  3) คอมพิวเตอร์และการให้บริการ 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์มี จ านวนทั้งหมด 428 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จ านวน 40 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 198 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับครู จ านวน 32 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียน จ านวน 158 เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,793 คน 
      ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 99.33 ของนักเรียนทั้งหมด 
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียนและครูทั้งบริเวณโรงเรียน 
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 8.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
   - วัดบึงทองหลาง 
   - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   - สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 
   - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
   - มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   - กรุงเทพมหานคร 
   - พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   - อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   - วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   - วัดสามง่าม จังหวัดนนทบุรี 
   - อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
   - ส านักงานเขตบางกะปิ 
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
   - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
   - กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี 
   - มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
   - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
   - โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
   - โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
   - โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
   - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
   - โรงเรียนหอวัง 
   - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
   - ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล สัตหีบ 
   - เขาชีจรรย์ 
   - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
   - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
   - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
   - วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บรหิารธุรกิจ รามอินทรา 
   - หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
   - หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 
   - เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
   - พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   - สวนสาธารณะและสวนพฤษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ 
   - ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
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 8.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ ทรงคุณวุฒิ  ที่ โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู               
นักเรียนในปีการศึกษาที่รายงาน 
         - พระมหาวิชัย ปญฺญาวุฒฺโฑ สอนวิชาพระพุทธศาสนา ธรรมศึกษา และการจัดกิจกรรม 
วิถีพุทธ สถิติการให้ความรู้ตลอดปีการศึกษา คือ 1,930 ชั่วโมง 
   - พระอาจารย์จากมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ทุกระดับชั้น 
   - นางสุพัตรา ธรรมประดิษฐ์ ครูอาวุโส ข้าราชการบ านาญ วิทยากรสอนรายวิชาสังคมศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาระประวัติศาสตร์สากล 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. บันทึกรักการอ่าน 
2. แบบฝึกสุนทรียภาพทางภาษา 
3. แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน 
4. แบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์ 
5. แบบฝึกการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยง 
6. กิจกรรมโครงงาน 
7. ภาพประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
8. บทอ่านอาขยานทั้งบทหลักและบทเสริม 
9. ชิ้นงานกานเขียนอัตชีวประวัติ 
10. แบบทดสอบการคิดค านวณ 
11. ชิ้นงานเขียนของผู้เรียน 
12. คลิปวิดีโอการสนทนา 
13. แบบฝึกทักษะการอ่าน  
14. บทอ่านภาษาอังกฤษ 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรมาตรฐานสากล มีการพัฒนา
ความสามารถในการคิดค านวณของผู้เรียน โดยเริ่มต้นให้ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณตามเนื้อหาสาระ
ของแต่ละระดับชั้น และกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านการคิดค านวณ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการพัฒนาทักษะการเขียน การสื่อสาร และ
การอ่าน โดยใช้กิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การใช้กระบวนการกลุ่ม การใช้กิจกรรมเกม การให้
ผู้เรียนฝึกเขียนแต่งประโยค เขียนเพ่ือบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เขียนแต่งประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
และเขียนเล่าเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการใช้ภาษาโดยการเขียนบทละคร การเขียนบทเพ่ือน าเสนอหน้าชั้น
เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียน การใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือพัฒนาทักษะ   
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การฟังและพูดเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร ผู้เรียนได้ฝึกพูดสนทนาในชั้นเรียน ฝึกพูดแนะน าตัวเอง 
แสดงบทบาทสมมติ น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งพูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ฟังและอ่าน ผู้เรียนได้ฝึก
การอ่านออกเสียง โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผู้สอนใช้เว็บไซต์ที่สามารถแปลงข้อความเป็นเสียงให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
ฟังเสียงจากเจ้าของภาษา เพ่ือเป็นตัวอย่างในการฝึกออกเสียง นอกจากนี้สถานศึกษายังมีโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ คือ โครงการพัฒนา
หอ้งสมุดเพ่ือการเรียนรู้ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ คู่คุณธรรม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ งานพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้โอกาสผู้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมไชน่าทาวน์บึงทองหลาง เป็นต้น 

2. ผลการพัฒนา 

จากการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร
ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณในรายวิชาคณิตศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน มีผลการพัฒนาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 
สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมที่หลากหลายที่ใช้ในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น การจัดกิจกรรม

บันทึกรักการอ่าน การใช้แบบฝึกสุนทรียภาพทางภาษา การทดสอบการคิดค านวณ การฝึกเขียนบทละคร และการ
เขียนเล่าเกี่ยวกับในชีวิตประจ าวัน การแสดงบทบาทสมมติ การสนทนา การถาม - ตอบในชั้นเรียน ช่วยให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีและกล้าที่จะฝึกทักษะต่าง ๆ มากขึ้น มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณอย่างเต็มศักยภาพ 
   

4. จุดควรพัฒนา 

ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และต้องเร่งพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีพัฒนาการด้านศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ฝึกและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย  และ
ผู้ สอนควร เปิ ด โอกาส ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ รั บประสบการณ์ตรง ใน การ เ รี ยนรู้ จ ากสถานที่ จ ริ ง ให้ มากขึ้ น
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 1  

 
ระดับชั้น จ านวน

ผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 353 82 150 52 53 16 353 284 80.45 

ม.2 392 162 137 66 20 7 392 365 93.11 

ม.3 378 113 110 97 42 16 378 320 84.66 
ม.4 239 2 8 184 24 21 239 194 81.17 
ม.5 222 24 95 77 20 6 222 196 88.29 

ม.6 201 58 55 62 26 0 201 175 87.06 

รวม 1,785 441 555 538 185 66 1,785 1,534 85.94 
ร้อยละ 100 24.71 31.09 30.14 10.36 3.70 100 85.94  

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.94 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
(ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 2  

 
ระดับชั้น จ านวน

ผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 338 104 158 28 39 9 338 290 85.79 

ม.2 376 162 142 56 12 4 376 360 95.74 

ม.3 372 100 122 115 19 16 372 337 90.59 
ม.4 236 2 9 190 19 16 236 201 85.16 
ม.5 219 28 98 75 13 5 219 201 91.78 

ม.6 195 62 53 56 24 0 195 171 87.69 

รวม 1,736 458 582 520 126 50 1,736 1,560 89.86 
ร้อยละ 100 26.38 33.53 29.95 7.26 2.88 100 89.86  

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.86 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
(ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 2 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 1 

 
ระดับชั้น จ านวน

ผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 353 71 129 104 39 10 353 304 86.11 
ม.2 392 82 135 104 52 19 392 321 81.88 
ม.3 378 77 145 102 35 19 378 324 85.71 
ม.4 239 62 75 65 18 19 239 202 84.51 
ม.5 222 47 69 75 23 8 222 191 86.03 
ม.6 201 43 62 72 14 10 201 177 88.06 
รวม 1,785 382 615 522 181 85 1,785 1,519 85.10 

ร้อยละ 100 21.40 34.45 29.24 10.14 4.76 100 85.10  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน(ภาษาอังกฤษ) 

ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.10 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
(ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 2 

 
ระดับชั้น จ านวน

นักเรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 338 80 91 114 35 18 338 285 84.32 
ม.2 376 52 142 130 27 25 376 324 86.17 
ม.3 372 65 111 140 34 22 372 316 84.95 
ม.4 236 51 67 84 21 13 236 202 85.59 
ม.5 219 44 87 52 17 19 219 183 83.56 
ม.6 195 40 60 64 22 9 195 164 84.10 
รวม 1,736 332 558 584 156 106 1,736 1,474 84.91 

ร้อยละ 100 19.12 32.14 33.64 8.99 6.11 100 84.91  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน(ภาษาอังกฤษ) 

ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 84.91 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
(ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 2 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 1 

 
ระดับชั้น จ านวน

ผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 353 84 110 89 58 12 353 283 80.16 

ม.2 392 62 138 144 40 8 392 342 87.75 

ม.3 378 92 104 121 47 14 378 317 83.86 
ม.4 239 2 18 176 22 21 239 196 83.05 
ม.5 222 19 87 87 21 8 222 193 86.94 

ม.6 201 38 52 75 36 0 201 165 82.09 

รวม 1,785 297 509 692 224 63 1,785 1,496 83.81 
ร้อยละ 100 16.64 28.52 38.77 12.55 3.53 100 83.81  

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.81 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน 
(ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 



 
31 SAR : Self-Assessment Report 2019 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 2  

 
ระดับชั้น จ านวน

ผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 338 112 120 53 45 8 338 285 84.31 

ม.2 376 65 142 124 41 4 331 376 88.04 

ม.3 372 130 103 95 22 22 372 328 88.86 
ม.4 236 2 19 181 18 16 236 202 85.59 
ม.5 219 15 103 80 15 6 219 198 90.41 

ม.6 195 44 59 62 30 0 195 165 84.62 

รวม 1,736 368 546 595 171 56 1,736 1,554 89.52 
ร้อยละ 100 21.20 31.45 34.27 9.85 3.23 100 89.52  

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาไทย)
ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.52 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน 
(ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 2 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 1 

 
ระดับชั้น จ านวน

ผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 353 78 104 129 32 10 353 311 88.10 

ม.2 392 81 132 122 39 18 392 335 85.46 

ม.3 378 77 120 141 25 15 378 338 89.42 

ม.4 239 52 69 87 17 14 239 208 87.03 

ม.5 222 46 73 68 19 16 222 187 84.23 

ม.6 201 43 67 52 23 16 201 162 80.60 

รวม 1,785 377 565 599 155 89 1,785 1,541 86.33 
ร้อยละ 100 21.12 31.65 33.56 8.68 4.99 100 86.33  

          จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน(ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.33 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน
(ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 2 

 
ระดับชั้น จ านวน

นักเรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 338 77 100 114 38 9 338 291 86.09 
ม.2 376 47 108 153 37 31 376 326 86.70 
ม.3 372 61 106 145 40 20 372 312 83.87 
ม.4 236 55 70 87 14 10 236 212 89.83 
ม.5 219 40 93 53 19 14 219 186 84.93 
ม.6 195 37 59 65 24 10 195 161 82.56 
รวม 1,736 317 536 617 172 94 1,736 1,488 85.71 

รอ้ยละ 100 18.26 30.88 35.54 9.91 5.41 100 85.71  
         จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 2 พบว่า  ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.71 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน
(ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 2 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  
ภาคเรียนที่ 1 

 
ระดับชั้น จ านวน

ผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 353 96 115 77 53 8 353 288 81.58 

ม.2 392 105 125 129 33 0 392 359 91.58 

ม.3 378 105 114 107 40 12 378 326 86.24 
ม.4 239 3 5 189 21 21 239 197 82.42 
ม.5 222 17 89 89 19 8 222 195 87.84 

ม.6 201 43 52 71 35 0 201 166 82.59 

รวม 1,785 369 500 662 201 49 1,785 1,531 85.77 
ร้อยละ 100 20.67 28.01 37.09 11.26 2.75 100 85.77  

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 
ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.77 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  
ภาคเรียนที่ 2 

 
ระดับชั้น จ านวน

ผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 338 126 109 53 46 4 338 292 86.39 
ม.2 376 110 128 115 23 - 376 353 93.88 
ม.3 372 147 89 103 18 15 372 339 91.13 
ม.4 236 3 6 194 18 15 236 203 86.01 
ม.5 219 17 90 89 17 6 219 196 89.49 
ม.6 195 52 48 71 24 - 195 171 87.69 
รวม 1736 455 470 625 146 40 1736 1554 89.52 

ร้อยละ 100 26.21 27.07 36.00 8.41 2.30 100 89.52  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 

ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.52 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ภาคเรียนที่ 1 

 
ระดับชั้น จ านวน

ผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ด ี
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 353 82 99 124 39 9 353 305 86.40 
ม.2 392 84 122 111 47 28 392 317 80.87 
ม.3 378 79 114 138 38 9 378 331 87.57 
ม.4 239 52 68 85 21 13 239 205 85.77 
ม.5 222 45 89 52 17 19 222 186 83.78 
ม.6 201 44 67 69 12 9 201 180 89.55 
รวม 1,785 386 559 579 174 87 1,785 1,524 85.38 

ร้อยละ 100 21.62 31.32 32.44 9.75 4.87 100 85.38  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.38 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียน 
ด้านความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ภาคเรียนที่ 2 

 
ระดับชั้น จ านวน

นักเรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ด ี
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 338 76 90 118 39 15 338 284 84.02 
ม.2 376 36 136 160 22 22 376 316 84.04 
ม.3 372 60 120 132 40 20 372 312 83.87 
ม.4 236 40 78 88 23 7 236 206 87.29 
ม.5 219 65 80 50 10 14 219 195 89.04 
ม.6 195 35 55 77 19 9 195 167 85.64 
รวม 1,736 312 559 625 153 87 1,736 1,480 85.25 

ร้อยละ 100 17.97 32.20 36.00 8.81 5.01 100 85.25  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.25 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียน 
ด้านความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ 2 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดค านวณ  
ภาคเรียนที่ 1 

 
ระดับชั้น จ านวน

ผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 353 56 84 146 58 9 353 286 81.02 
ม.2 392 71 102 142 45 32 392 315 80.36 
ม.3 378 115 100 88 49 26 378 303 80.16 
ม.4 239 37 34 123 57 3 239 194 81.17 
ม.5 222 43 58 80 26 15 222 181 81.53 
ม.6 201 65 33 65 18 20 201 163 81.09 
รวม 1,785 387 411 644 253 105 1,785 1,442 80.78 

ร้อยละ 100 21.68 23.03 36.08 14.17 5.88 100 80.78  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดค านวณ  

ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80.78 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ 
ในการคิดค านวณ ภาคเรียนที่ 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดค านวณ  
ภาคเรียนที่ 2 

 
ระดับชัน้ จ านวน

ผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 338 65 78 134 27 34 338 277 81.95 
ม.2 376 81 80 142 28 45 376 303 80.59 
ม.3 372 148 95 56 43 30 372 299 80.38 
ม.4 236 39 52 102 39 4 236 193 81.78 
ม.5 219 37 66 74 30 12 219 177 80.82 
ม.6 195 67 12 78 16 22 195 157 80.51 
รวม 1736 437 383 586 183 147 1736 1406 80.99 

ร้อยละ 100 25.17 22.06 33.76 10.54 8.47 100 80.99  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดค านวณ   

ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80.99 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ 
ในการคิดค านวณ ภาคเรียนที่ 2 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ    
แก้ปัญหา  

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3. ผลการประเมินด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมี  
   วิจารณญาณ  
3. แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น โครงงาน (Project Based Learning หรือ PBL) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์              
คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สามารถสรุปสาระและ
เชื่อมโยงความรู้เพ่ือน ามาวางแผนการด าเนินงานได้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม การจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานของ
เพ่ือนคนอ่ืน ๆ โดยแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงาน การท าแบบฝึกทักษะกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะด้าน 
การคิดค านวณ พร้อมทั้งจดักิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน อีกทั้งยังมีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการพัฒนา 
การเรียนการสอน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผ่านการกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ผู้เรียน
ได้แสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ โดยมีปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้   และมีผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวย           
ความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (guide) แล้วมีการประเมินผลจากสถานการณ์จริง (authentic 
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assessment) ดูจากความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process) 
และการประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ (Learning product) ของผู้เรียน  

 จากผลการพัฒนาตามที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สามารถตรวจสอบความถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพ่ือน ามาวางแผนการด าเนินงาน ลงข้อสรุปได้
อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน  
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทีเ่ป็นประโยชน์สามารถน าไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่
แตกต่างกัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning) การประกวดโครงงาน PBL และการจัด
นิทรรศการ “รังสรรค์โครงงานน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นอกจากนี้สถานศึกษายังด าเนิน
กิจกรรมโดยสอดแทรกหลักการคิดวิเคราะห์ ในสาระต่าง ๆ ท าให้มีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์               
คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพ่ือน ามาวางแผนการด าเนินงาน       
ลงข้อสรุปได้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงงาน หรือรายงาน 
ชิ้นงาน  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทีเ่ป็นประโยชน์สามารถน าไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องและเป็นไป
ตามรูปแบบแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษา ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

4. จุดควรพัฒนา    

สถานศึกษามีการฝึกทักษะการคิดอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เห็นผลปรากฏเป็นที่ประจักษ์ จึงต้องพัฒนาการฝึก 
การคิดวิเคราะห์ โดยให้เน้นในด้านความจ าให้น้อย และเน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น เช่น การน าแบบฝึก  
การคิดวิเคราะห์มาใช้ในทุกสัปดาห์ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทักษะการปฏิบัติ โดยการพัฒนารูปแบบ
การจัดการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น เพ่ือนักเรียนทุกระดับชั้น
ให้มีพัฒนาการด้านศักยภาพท่ีดียิ่งขึ้น 
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จากแผนภูมิสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 86.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์        
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 87.29 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 2 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. ผลงานของผู้เรียนในวิชาโครงงาน 
2. ผลงานของผู้เรียนในวิชาค้นคว้าอิสระ (IS)  
3. ผลงานของผู้เรียนจากโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 
4. ผลงานของผู้เรียนจากโครงงานรสะเต็มศึกษา 
5. ผลงานของผู้เรียนจากโครงการ DLIT 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีการส่ ง เสริม  สนับสนุนและพัฒนาความสามารถในการสร้ างนวัตกรรม โดย  
การจัดการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้งในรูปแบบของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยการด าเนินการจัดโครงการ เช่น โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี
การศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วย
ตนเอง ท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ น าประสบการณ์ แนวความคิดมาใช้ในการท าโครงงาน โครงการ 
ชิ้นงาน ผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ในการจัดท าโครงงาน (Project Based Learning : PBL) จะมีครูประจ าชั้น
เป็นที่ปรึกษาโครงงาน และกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดในแบบต่าง ๆ เพ่ือต่อยอดน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองในอนาคต  

2. ผลการพัฒนา 

ผู้เรียนได้แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถท างานเป็นทีม ได้เรียนรู้การท าโครงงาน  
ชิ้นงาน ผลผลิต จากการเรียนการสอนทุกรายวิชา สามารถท าโครงงาน มีการน าไปใช้ และเผยแพร่ผลงาน ภายใน
โรงเรียนในนิทรรศการ “รังสรรค์โครงงานน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีผลการพัฒนาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) 
การจัดการเรียนการสอนวิชา IS  การจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  การจัดการเรียน 
การสอนวิชาวิทยาการค านวณ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เช่น หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน 
(One Classroom One Project) โดยมีการรวบรวมความรู้เพ่ือน ามาสร้างเป็นชิ้นงาน จากการคิดแก้ปัญหา และ
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การออกแบบการแก้ปัญหา มีการต่อยอดความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมโดยการน านักเรียนออกไปแข่งขัน
ตามกิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริม  
อัตลักษณ์วิถี พุทธยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ               
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 2 ดาว 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 

4. จุดควรพัฒนา  
  การส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้และเผยแพร่ได้ ตลอดจนการจัดให้มีเวทีใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานนวัตกรรมของแต่ละระดับชั้น รวมทั้งต่อยอดไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ  
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ภาคเรียนที่ 1 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 353 50 156 80 42 25 353 286 81.01 
ม.2 392 72 146 98 39 37 392 316 80.61 
ม.3 378 64 178 68 35 33 378 310 82.01 
ม.4 239 55 85 56 24 19 239 196 82.00 
ม.5 222 46 56 82 26 12 222 184 82.88 
ม.6 201 38 57 72 24 10 201 167 83.08 
รวม 1,785 325 678 456 190 136 1,785 1,459 81.74 

ร้อยละ 100 18.21 37.98 25.55 10.64 7.62 100 81.74  
 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.74 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ภาคเรียนที่ 2 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 338 52 159 66 36 25 338 277 81.95 
ม.2 376 75 148 78 38 37 376 301 80.05 
ม.3 372 68 175 62 32 35 372 305 81.98 
ม.4 236 57 87 53 22 17 236 197 83.47 
ม.5 219 49 58 73 24 15 219 180 82.19 
ม.6 195 41 61 58 21 14 195 160 82.05 
รวม 1,736 342 688 390 173 143 1,736 1,420 81.80 

ร้อยละ 100 19.70 39.63 22.47 9.97 8.24 100 81.80  
 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.80 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 



 
47 SAR : Self-Assessment Report 2019 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. การสังเกตการปฏิบัติ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินการใช้เทคโนโลยี 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรี ยน
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยก าหนดรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมไว้ในโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสาร การท างาน การศึกษาเรียนรู้ และ 
การพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนรู้พัฒนา
เว็บไซต์ เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ครูในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนและครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน               
อย่างสร้างสรรค์ และยังมีโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
เทคโนโลยีการศึกษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี และโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และ            
มีคุณธรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการจัดท าระบบจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับ 
การใช้งานของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามบริบท และมีการจัด  
การเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียน  
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4. จุดควรพัฒนา 

มีการก าหนดกระบวนการในการติดตาม ก ากับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่ านการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาการค านวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
และมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้
สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ก าลัง
พัฒนา 

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 353 305 25 16 4 3 353 346 98.02 
ม.2 392 298 24 21 24 15 392 353 90.05 
ม.3 378 284 35 22 23 14 378 341 90.21 
ม.4 239 143 51 32 7 6 239 226 94.56 
ม.5 222 165 24 17 10 6 222 206 92.79 
ม.6 201 167 18 11 3 2 201 196 97.51 
รวม 1,785 1,362 177 119 71 46 1,785 1,668 93.45 

ร้อยละ 100 76.30 9.92 6.67 3.98 2.58 100 93.45  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 93.45 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภาคเรียนที่ 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 

 
ระดับชั้น จ านวน

นักเรียน 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ก าลัง
พัฒนา 

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 338 278 35 18 4 2 337 331 97.93 
ม.2 376 264 57 29 19 7 376 350 93.09 
ม.3 372 272 26 45 21 8 372 343 92.20 
ม.4 236 108 65 52 7 4 236 225 95.34 
ม.5 219 146 56 11 5 1 219 213 97.26 
ม.6 195 167 14 12 2 0 195 193 98.97 
รวม 1,736 1,235 253 167 58 22 1,735 1,655 95.33 

ร้อยละ 100 71.14 14.57 9.62 3.34 1.27 100 95.33  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.33 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภาคเรียนที่ 2 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 65 

 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ยอดเยี่ยม 1. ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร โดยการวิเคราะห์
สภาพปัญหาของผู้เรียนจากผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 
รวมทั้งน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการศึกษา บุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นมาใช้ใน 
การออกแบบกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
โอกาสและมีความเสมอภาคทางการศึกษา และโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและพัฒนา
สาระท้องถิ่น นอกจากนีส้ถานศึกษายังมีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการจัดแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีกระบวนการนิเทศการสอนของครู เพื่อช่วยเสนอแนะ และปรับการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ดียิ่งขึ้น 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของ
ผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น  มีทักษะการคิด ซึ่งได้แก่ การคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมี                 
วิจารญาณ สามารถแลกเปลี่ยนประเด็นและความคิดเห็นกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีการใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด มีการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

3. จุดเด่น 

   สถานศึกษามีการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้น Active Learning และการจัดโครงการที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยก าหนดกิจกรรม 
ต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
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 4. จุดควรพัฒนา  

โรงเรียนควรก าหนดกระบวนการในการติดตาม ก ากับผู้ เรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ                   
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน           
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการได้เต็มตามศักยภาพ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา  

      จากแผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ได้เกรดระดับต่างๆ ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนได้เกรด 1 ขึ้นไป        
ร้อยละ 96.08 ได้เกรด 3 ขึ้นไป ร้อยละ 72.15 

          จากแผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ได้เกรดระดับต่าง ๆ ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนได้เกรด 1 ขึ้นไป 
รอ้ยละ 94.66 เกรด 3 ขึ้นไป ร้อยละ 69.93 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนระดับต่าง ๆ  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนระดับต่าง ๆ  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. ผลการสรุปประเมินแบบวัดบุคลิกภาพต่อการเลือกอาชีพ 
2. รายงานติดตามผลการศึกษาต่อ ม.3 และ ม.6 
3. รายงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางอาชีพผู้เรียนชั้น ม.3 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ทักษะ และ เจตคติที่ดี 
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยเน้นที่การจัดการเรียน 
การสอนในวิชาการงานอาชีพ ร่วมกับการจัดกิจกรรมแนะแนว ตลอดจนมีหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือ  
การมีงานท า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดบริการแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรีย นมี
ความรู้ มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีความสุขในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านอาชีพ เช่น กิจกรรมเปิดโลกอาชีพผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ได้ฝึกลงมือปฏิบัติอาชีพต่างๆ โดยมีผู้เชี่ ยวชาญมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ        
ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ และได้ฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น การแข่งขันทักษะ
วิชาการ จัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพเพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้เส้นทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการเรียนและอาชีพ พร้อมทั้งท าแบบส ารวจความสนใจในอาชีพ วิเคราะห์
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและอาชีพ ผู้เรียนทุกคนจึงมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือ
การท างาน 

2. ผลการพัฒนา 

จากการจัดการเรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพ ร่วมกับการจัดกิจกรรมแนะแนว ตลอดจนมีหลักสูตรที่
เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดบริการแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสุขในการท างาน       
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

 



 
54 SAR : Self-Assessment Report 2019 

3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่หลากหลาย              
มีเอกลักษณ์ตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือ
การมีงานท าตามนโยบายของ สพฐ. 

4. จุดควรพัฒนา   

การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพในยุค Thailand 4.0 โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้สร้างนวัตกรรมมากยิ่งข้ึน 
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ตารางสรุปผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน  
ภาคเรียนที่ 1 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 353 330 14 4 5 - 353 348 98.58 
ม.2 392 382 11 9 - - 392 392 100 
ม.3 378 360 10 8 - - 378 378 100 
ม.4 239 214 8 9 8 - 239 231 96.65 
ม.5 222 201 10 11 - - 222 222 100 
ม.6 201 181 11 9 - - 201 201 100 
รวม 1,785 1,668 64 50 13 0 1,785 1,772 99.27 

ร้อยละ 100 93.45 3.59 2.80 0.73 0.00 100 99.27  
  

จากตารางสรุปผลการประเมินทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 พบว่า 
ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.27 
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ผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน  
ภาคเรียนที่ 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน  
ภาคเรียนที่ 2 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 338 318 12 5 3 - 338 335 99.11 
ม.2 376 367 7 2 - - 376 376 100 
ม.3 372 366 4 2 - - 372 372 100 
ม.4 236 221 7 4 4 - 236 232 98.31 
ม.5 219 206 8 5 - - 219 219 100 
ม.6 195 186 6 3 - - 195 195 100 
รวม 1,736 1,664 44 21 7 0 1,736 1,729 99.60 

ร้อยละ 100 95.85 2.53 1.21 0.40 0.00 100 99.60  
   

จากตารางสรุปผลการประเมินทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 พบว่า 
ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100  
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ผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน  
ภาคเรียนที่ 2 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. สมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรมฯ 
3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
4. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
5. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมหลัก
คนไทย 12 ประการ 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝัง และพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดและมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ดังอัตลักษณ์ที่ว่า “ลูก บ.ล. เป็นคนดี ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย         
มีจิตสาธารณะ  จัดกิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ กิจกรรมสวดมนต์ บริหารจิตเจริญปัญญา กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรตามที่สถานศึกษาก าหนด  

 สถานศึกษา ได้ ส่ ง เ สริมการมีคุณลักษณะและค่ านิ ยมที่ ดี ด้ ว ยการสอดแทรกคุณลั กษณะ 
อันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการโรงเรียน
วีถิพุทธ กิจกรรมการเลือกตั้งส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น การหล่อเทียนถวายเทียน
พรรษา กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ กิจกรรมวันแม่ วันไหว้ครู การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า
ทุกวัน การประกอบพิธีส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมค่ายคุณธรรมแต่ละระดับชั้น การสอบธรรมศึกษา ฯลฯ 
เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีงาม และท าหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์    
อีกทั้งมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอนให้ผู้เรียนรู้จัก    
การใช้จ่ายของตนเอง รู้จักออม โดยการบันทึกรายรับและรายจ่าย การฝากหรือการออมกับธนาคารโรงเรียน      
รู้จักช่วยเหลือสังคม เสียสละและปลูกฝังความสามัคคี ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาสีประจ าปี ดนตรี 
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ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสาธารณะประโยชน์  กิจกรรมรังสรรค์โครงงาน การท าสมุดบันทึกต้น
กล้าแห่งธรรมน้อมน าศาสตร์พระราชา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการลงสู่การเรียนการสอน ผ่านหน่วย     
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนใน 8 กลุ่มสาระฯ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอน        
ท าให้เกิดชิ้นงาน/โครงงาน และผลงานผู้เรียนที่เป็นที่ประจักษ์ 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ตามที่โรงเรียนได้ด าเนินการด้วยวิธีการสอดแทรกในการจัดการเรี ยนการสอน และโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ กิจกรรมวันแม่ วันไหว้ครู การเข้าแถว
เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าทุกวัน การประกอบพิธีส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมค่ายคุณธรรม
แต่ละระดับชั้น กิจกรรมวันลอยกระทง ฯลฯ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น การประกวดสวดมนต์แปล 
ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ประกวดมารยาทไทย ประกวดโครงงานคุณธรรม และประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
สมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรมฯ เป็นต้น ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษาได้น าหลักการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้ามาใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนอย่าง  
บูรณาการผ่านโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า “ลูก บ.ล. เป็นคนดี ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” 

4. จุดควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
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 -

 

จากแผนภูมิผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.51
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.66 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ระดับดีขึ้นไป       
ร้อยละ 92.67 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92.91 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         
ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 95.91 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92.67 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับวัดบึงทองหลาง 
2. การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
3. การจัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ  
4. การจัดกิจกรรมแข่งขันต าส้มต า 
5. โครงการส่งเสริมความส านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธาณะ 
และอยู่อย่างพอเพียง 

 
1. กระบวนการพัฒนา   
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผ่านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และมีการด าเนินการเพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนผ่านโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ การสอบธรรม
สนามหลวง กิจกรรมประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย โดยจัดประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครูและกระทงลอย จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรท้องถิ่น กิจกรรมวันภาษาไทย ส่งเสริมและจัดกิจกรรมวันส าคัญตามประเพณีของสถานศึกษา เช่น 
วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชาและจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความส านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธาณะ และ
อยู่อย่างพอเพียง โดยการจัดค่ายประวัติศาสตร์และกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

2. ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ แสดงออก
ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม สร้างผลงาน และน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
 สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6           
และเสริมทักษะด้วยการจัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมค่ายต่าง  ๆ ส่งผลให้ผู้ เรียน สามารถสร้างผลงาน  
เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย น าเสนอผลงานได้ด้วยความมั่นใจในตนเอง เผยแพร่ผลงาน      
น าผลงานและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างดี อาทิ ความสามารถทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น 

4. จุดควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
 
 



 
61 SAR : Self-Assessment Report 2019 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ภาคเรียนที่ 1 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 353 100 102 65 63 23 353 267 75.63 
ม.2 392 45 82 185 70 10 392 312 79.59 
ม.3 378 50 175 95 34 24 378 320 84.65 
ม.4 239 98 43 61 23 14 239 202 84.51 
ม.5 222 117 46 25 22 12 222 188 84.68 
ม.6 201 112 45 10 21 13 201 167 83.08 
รวม 1,785 522 493 441 233 96 1,785 1,456 81.57 

ร้อยละ 100 29.24 27.62 24.71 13.05 5.38 100 81.57  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.57 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในทอ้งถิ่น
และความเป็นไทย ภาคเรียนที่ 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ภาคเรียนที่ 2 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 338 102 87 92 36 21 338 281 83.14 
ม.2 376 160 102 55 42 17 376 317 84.30 
ม.3 372 200 78 45 29 20 372 323 86.83 
ม.4 236 40 67 85 31 13 236 192 81.36 
ม.5 219 53 60 65 29 12 219 178 81.28 
ม.6 195 76 58 31 20 10 195 165 84.62 
รวม 1,736 631 452 373 187 93 1,736 1,456 83.87 

ร้อยละ 100 36.35 26.04 21.49 10.77 5.36 100 83.87  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.87 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภมูิใจในทอ้งถิ่น 
และความเป็นไทย ภาคเรียนที่ 2 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1.แผนการเรียนเฉพาะบุคคล (IEP) 
 

1. กระบวนการพัฒนา  

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนอย่างหลากหลาย โดยนอกจากมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนด้านวิชาการแล้ว ยังเน้นการจัดกิจกรรมที่ ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม ผู้ เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง                      
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้ อ่ืน ผู้เรียนสามารถยอมรับ  
ความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมการเรียนรู้สู่
โครงงาน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมจิตสาธารณะ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ความเป็นสมาชิกของสังคม  การยอมรับ  
ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย และการใช้ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย นอกจากนี้ สถานศึกษายังมีความมุ่งมั่นใน
การจัดการศึกษาพิเศษให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา ให้มีโอกาสและความเท่าเทียม
กันในศักดิ์ศรี ให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมทุกด้าน โดยการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ได้เตรียมความพร้อมในการรับ
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษประเภทต่างๆ เข้ามาเรียนร่วมในโรงเรียน มีการคัดกรอง วินิจฉัย และจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 นักเรียนยอมรับเหตุผลฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน     
และสามารถปรับตัวปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน ให้ค าแนะน า     
แก่ผู้ อ่ืนและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกันบน      
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และประเพณี ผลการพัฒนาผู้เรียน 
เรียนร่วมได้พัฒนาคุณภาพตามความสามารถและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถและทักษะบรรลุทุกจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล( IEP) มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21          
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสอดคล้องกับ
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คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนี้  

1. การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ด้วยกิจกรรม
เสียงตามสาย พิธีการหน้าเสาธง  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นต้น 
          2. การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ด้วยกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
          3. การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย             
เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน  การเลือกตั้งหัวหน้าระดับชั้นเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ฯลฯ 
          4. ผู้เรียนเรียนรู้การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยกิจกรรมทักษะโครงงาน 
          5. สถานศึกษาได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม มีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิรูปงานเรียนร่วมและเรียนรวม 

4. จุดควรพัฒนา 
           - ไม่มี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 353 327 14 12 - - 353 353 100 
ม.2 392 364 12 16 - - 392 392 100 
ม.3 378 352 18 8 - - 378 378 100 
ม.4 239 207 18 14 - - 239 239 100 
ม.5 222 187 16 19 - - 222 222 100 
ม.6 201 162 19 20 - - 201 201 100 
รวม 1,785 1,599 97 89 0 0 1,785 1,785 100.00 

ร้อยละ 100 89.58 5.43 4.99 0.00 0.00 100 100.00  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับห้องเรียนด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบน         

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างระหวา่งบคุคล   

ภาคเรียนที่ 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ด ี
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

ก าลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 338 317 15 6 - - 338 338 100 
ม.2 376 354 12 10 - - 376 376 100 
ม.3 372 332 26 14 - - 372 372 100 
ม.4 236 199 25 12 - - 236 236 100 
ม.5 219 172 30 17 - - 219 219 100 
ม.6 195 171 13 11 - - 195 195 100 
รวม 1,736 1,545 121 70 0 0 1,736 1,736 100.00 

ร้อยละ 100 89.00 6.97 4.03 0.00 0.00 100 100.00  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับห้องเรียนด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบน       

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับหอ้งเรียนด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างระหว่างบุคคล   

ภาคเรียนที่ 2 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลกัฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. รายงานผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2. รายงานผล SDQ ปีการศึกษา2561 
3. รายงานผลปัจจัยพ้ืนฐาน 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย โดยการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ อาทิ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
แกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในบึงทองหลางเกมส์ การจัด 
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนแสดด าคัพ การส่งเสริมด้านกีฬาไทย หรือการส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น มีสถานที่ที่เอ้ือ
ต่อการออกก าลังกาย มีอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนยืมเพ่ือใช้ในการออกก าลังกาย และได้มีการวัดประเมินผล
สมรรถภาพทางกายในทุกระดับชั้น จัดโครงการเด็ก บ.ล. สดใสไร้พุง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานได้ออกก าลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างเสริมด้านลักษณะจิตสังคม โดยใช้
การฝึกสมาธิ และการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือพัฒนาจิตใจของผู้เรียนให้แจ่มใส ซึ่งส่งผลต่อการ       
มีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี ภาคภูมิใจในตนเอง การคิดบวก การให้ก าลังใจในตนเอง ให้มีความมุ่งมั่ นในการที่จะ
ไปให้ถึงเป้าหมาย แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคมอย่างเหมาะสมกับเพศวัยและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียน 

2. ผลการพัฒนา 

  ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยการออกก าลังกายและ
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ท าให้มีน้ าหนักส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย พัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตสมวัย นักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์เข้าร่วมโครงการเด็ก บ.ล. สดใสไร้พุงมีสุขภาพที่ดีขึ้น ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการออกก าลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รักษาสุขภาพจิต อารมณ์ที่ดีอยู่เสมอ 
และแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีความเข้าใจผู้อ่ืน   

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดทดสอบสมรรถภาพเพ่ือประเมินสุขภาพผู้เรียนทุกระดับชั้น จัดโครงการเด็ก 
บ.ล. สดใสไร้พุงส าหรับนักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง กิจกรรมกีฬาสีประจ าปี 
ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ท าให้มีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ซึ่งส่งผลให้ ผู้เรียนมี
สมรรถภาพทางกายและสุขภาพดี มีการประเมินอารมณ์และสุขภาพจิต โดยการประเมินซ้ า เพ่ือการปรับปรุงและ
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พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สง่ผลให้ผู้เรียนสามารถรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ผู้เรียนเรียนรู้ และมีทักษะ
ในการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้ความร่วมมือต่อ
สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

4. จุดควรพัฒนา 

ควรมีการพัฒนาและน านวัตกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพเข้ามาช่วยในการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคมของผู้เรียน และแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เรียนน าข้อมูลสะท้อนกลับไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป 

 

 

จากแผนภูมิผลการตรวจสุขภาพผู้ เรียน น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง เพศชาย พบว่า ผู้ เรียนอ้วน            
ร้อยละ 15.57 เริ่มอ้วน ร้อยละ 7.59 ท้วม ร้อยละ 3.39 สมส่วน ร้อยละ 57.27 ค่อนข้างผอม ร้อยละ 9.59       
และผอม ร้อยละ 6.59 ผู้เรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 57.27 
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ผลการตรวจสุขภาพผู้เรียน 
น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง เพศชาย 
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จากแผนภูมิผลการตรวจสุขภาพผู้เรียน ผลการตรวจสุขภาพผู้เรียนส่วนสูงตามเกณฑ์ เพศชาย พบว่า 
ผู้เรียนสูง ร้อยละ 12.35 ค่อนข้างสูง ร้อยละ 11.72 สูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 74.26 ค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 2.21      
และเตี้ย ร้อยละ 0.17 ผู้เรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 74.26 

 

จากแผนภูมิผลการตรวจสุขภาพผู้ เรียน น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง เพศหญิง พบว่า ผู้ เรียนอ้วน           
ร้อยละ 10.02 เริ่มอ้วน ร้อยละ 6.51 ท้วม ร้อยละ 5.47 สมส่วน ร้อยละ 67.45 ค่อนข้างผอม ร้อยละ 6.48 และ
ผอม ร้อยละ 4.07 ผู้เรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 67.45 
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ผลการตรวจสุขภาพผู้เรียน 
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จากแผนภูมิผลการตรวจสุขภาพผู้เรียน ผลการตรวจสุขภาพ ผู้เรียนส่วนสูงตามเกณฑ์ เพศหญิง พบว่า 
ผู้เรียนสูง ร้อยละ 19.04 ค่อนข้างสูง ร้อยละ 14.04 สูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 65.74 ค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 0.89     
และเตี้ย ร้อยละ 0.29 ผู้เรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 65.74 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านจิตสังคม  
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ร้อยละ
นักเรียน
ที่ผ่าน 

ม.1 335 53 282 84.18 
ม.2 368 30 338 91.85 
ม.3 361 49 312 86.42 
ม.4 234 11 224 95.32 
ม.5 217 13 204 94.00 
ม.6 190 5 185 37.36 
รวม 1,705 1,545 161 90.62 

ร้อยละ 100 90.62 9.44  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านจิตสังคม พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ ์ 

ร้อยละ 90.62 
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ส่วนสูงตามเกณฑ์ เพศหญิง 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับหอ้งเรียนด้านจิตสังคม  
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2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

2. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 

1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการประชุมและวางแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยอาศัยการมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
มัธยมวัดบึงทองหลาง และชุมชน โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา                    
โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย                
การปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนและร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าประสงค์ ซึ่งได้แก่ 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้เรียน 3) ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4) มีกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม ที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5) มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 6) พัฒนาครูและบุคลากรเป็น
มืออาชีพ และ 7) สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา  
 ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี   
ซึ่งมีการด าเนินงานโดยใช้วงจรของเดมมิ่ง (Deming cycle) ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทุกกลุ่ม
บริหารและกลุ่มงาน ทั้งนี้สถานศึกษาได้ก าหนดการบริหารงานด้วยนวัตกรรมด้านระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
DBL : Model อีกทั้งยังก าหนดค่านิยมองค์กร(THONGLANG) ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งเน้น
คุณภาพของผู้เรียนและบุคลากรตามอัตลักษณ์และจุดเน้นของโรงเรียน ดังนี้ 
 1) นวัตกรรมด้านระบบบริหารการจัดการคุณภาพDBL : Model มีระบบการบริหาร 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ขั้น D : Deming Cycle (PDCA) หมายถึง วงจรคุณภาพเดมมิ่ง ประกอบด้วย การวางแผน       
การปรับปรุง (Plan)  การด าเนินการปรับปรุง (Do)  การตรวจสอบวิธีการและแนวทางของการด าเนินงาน(Check) 
และวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุง  ผลการด าเนินงาน 
(Action) 

1.2 ขั้น B : Brainstorming หมายถึง การระดมความคิด คือ การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทางสู่การวางแผนการด าเนินการ การค้นหาสาเหตุของปัญหา เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่ม
เสนอแนวความคิดใหม่ๆ 

1.3 ขั้น L : Learning หมายถึง การจัดการเรียนรู้ คือ กิจกรรมที่ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ใช้ความรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเกิดการเรียนรู้ และ     
มีความผาสุข ประกอบด้วย   การจัดการหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ  
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ภาพแสดงรปูแบบการบริหารงานโรงเรียนมธัยมวัดบึงทองหลาง)  
นวัตกรรมด้านระบบบริหารการจัดการคุณภาพDBL : Model 
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2) ค่านิยมองค์กร (THONGLANG) 
T – Technology การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ 

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
H – Harmony การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน มีการร่วมมือ

ในการท างานภายในองค์กรจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ และเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
O – Organization การบริหารจัดการการท างานในองค์กรอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างและพัฒนาให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
N – Nice การปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษาเป็น

คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือพัฒนาคนดีสู่สังคม 
G – Goal การก าหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษา โดยมีการบริหารการจัดการศึกษาที่ดีอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความรู้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
L - Life skill การพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน  ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการท างานกลุ่ม และสามารถน าองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ใน
ชวีิตประจ าวัน 

A - Active learning การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง 
โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

N – Network การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาผ่านภาคีเครือข่ายภายในสถานศึกษา มีการจัด
การศึกษาเป็นไปตามหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา เพ่ือสร้างนักเรียนดีมีความรู้สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 

G – Globalization การพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้   
มีคุณธรรม มีจิตส านึก เป็นพลเมืองที่ดีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเป็นพลโลกที่มีประสิทธิภาพสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
       ภาพแสดงค่านิยมองคก์ร (Thonglang ) เพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ 
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 ในการด าเนินงานทุกกิจกรรมและในทุกภาคส่วนของสถานศึกษามีการตรวจสอบ นิเทศ และติ ดตามทุก
ระยะอย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเหมาะสม เพ่ือสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใน                
ทุกส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   

นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และเกิดความสนใจใฝ่รู้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เผยแพร่แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 
2. ผลการพัฒนา 

จากกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรของ 
เดมมิ่ง (Deming cycle) นวัตกรรมด้านระบบบริหารการจัดการคุณภาพDBL : Model และค่านิยมองค์กร 
(THONGLANG) ในการขับเคลื่อน ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการพัฒนา ดังนี้ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ตามวิสัยทัศน์ 
ของสถานศึกษา คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสร้างคนดีสู่สังคม และอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ลูก บ.ล. 
เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้  

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามสถานศึกษา                   
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ และให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็น
แบบอย่างได้  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และน ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  

2.5 จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ บริเวณโรงเรียนสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ มีสภาพแวดล้อม 
ที่ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียน  
การสอน  
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้สถานศึกษามีผลการพัฒนาโดยภาพรวมด้านการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรของเดมมิ่ง (Deming cycle)             
ในการขับเคลื่อน โดยมี (DBL : Model)ก ากับ ติดตามปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน    
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การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ      
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครอง และครู เครือข่ายผู้ปกครอง และจากชุมชน            
ที่เข้มแข็งโดยเฉพาะการได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง และพระอาจารย์ในการมาสอน
พระพุทธศาสนาแก่นักเรียนเสมอมา คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา 
สามารถให้ค าแนะน าในการบริหารงานของสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็น
อย่างดี โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อยู่มีคุณภาพโดยการซ่อม
บ ารุงอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล       
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีการจัดท ารายงาน
ผลการจัดการศึกษาเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. สถานศึกษาควรพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เข้าถึงในทุกกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

2. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 
3. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2562) 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาน าแผนพัฒนาการศึกษา และผลการประเมินสถานภาพสถานศึกษา (SWOT Analysis) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) มาวิเคราะห์จัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการ      
โดยผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานและ
ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาประเด็นนโยบายทางการศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะของปี
ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาและก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาก่อน
น าไปสู่การปฏิบัติ โดยค านึงถึงระดับการปฏิบัติงานตามสภาพโครงสร้างบริหารของสถานศึกษา ในการน ากลยุทธ์ 
สู่การปฏิบัติจึงให้ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างบริหารของสถานศึกษา ท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ในระดับกลุ่มงาน เพ่ือแปลงกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน โดยหัวหน้างาน     
ครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันประชุม วิเคราะห์ปัจจัยภายใน
กลุ่มงาน หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ น าผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก         
มาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าไปจัดท ากรอบกลยุทธ์ของ
กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยน าเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ก าหนด มาวิเคราะห์ก าหนดโครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ น าไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

 การก าหนดโครงการกิจกรรมของแผนปฏิบัติการของสถานศึกษามาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในการ
ปฏิบัติงาน เริ่มจากการวางแผน (Plan) การด าเนินงาน การลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม (Do)          
การติดตามตรวจสอบขณะปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนจนส าเร็จ (Check) น าผลส าเร็จที่เกิดขึ้นมาก าหนดแนวทาง
พัฒนาให้ดีขึ้น (Act) ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม จะประเมินผลความส าเร็จทุกภาคเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
จะรวบรวมผลการประเมินต่าง ๆ นี้เป็นข้อมูลป้อนกลับใช้ในการทบทวนจัดท าแผนปฏิบัติการปีต่อไป โดยกลุ่ม
นโยบายและแผนมีหน้าที่ก ากับติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกกลุ่ม
งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้จะปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้แผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทินสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการจะบันทึกการขอใช้งบประมาณในแบบสรุปการขออนุมัติใช้งบประมาณ ที่กลุ่มนโยบายและ
แผนทุกครั้ง กลุ่มบริหารงบประมาณด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านการอนุมัติตามล าดับขั้น เมื่อด าเนินโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง        
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ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผนจะรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน (ปีละ 2 ครั้ง) และน า
ข้อมูลสารสนเทศนั้นมาจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 ในการประเมินผลการด าเนินการ กลุ่มนโยบายและแผนมีหน้าที่ทบทวนผลการด าเนินงานปีละ 2 ครั้ง โดย
ใช้ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพความคุ้มค่ากับงบประมาณ
และเวลา ตรงตามวัตถุประสงค์ และการเทียบเคียงกับองค์กรคู่แข่งขันและคู่เปรียบเทียบ และสรุปผลเป็นรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่
พิจารณาและเปรียบเทียบที่บ่งบอกถึงระดับความส าเร็จและความล้มเหลว โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือปัจจัย
ของความส าเร็จและความล้มเหลวเพ่ือน าไปพิจารณา ปรับปรุงแผนหรือน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือปรึกษาหารือ
และแสดงความคิดเห็น จัดนิเทศทางการศึกษา ซึ่งมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้ง
การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจัดแสดงผลการ
ปฏิบัติงานของครูทุกคน เพ่ือให้ครูได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สามารถเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปปรับใช้ใน       
การจัดการเรียนการสอนของตนต่อไป 

 ในด้านการบริหารอัตราก าลังสถานศึกษา มีการก าหนดอัตราต าแหน่งสาขาวิชาที่สอนตามวุฒิการศึกษาของ
บุคลากรตามความต้องการจ าเป็นตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดของสถานศึกษา และก าหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของบุคลากร จัดท าเป็น
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดอัตราทดแทนครูที่ขาดแคลน การท าแผนบุคลากรตามภาระงาน ความต้องการ         
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และการสร้างความคุ้มทุนในการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา    
โดยก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร อันได้แก่ การพัฒนาครูที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าการ เช่น การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาโดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และการพัฒนาเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ โดยพัฒนางาน พัฒนาตนเอง 
สร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของตนเอง และรวมถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยบุคลากรของสถานศึกษาจะต้องพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ในรูปแบบการฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 

 ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา สถานศึกษาด าเนินการจัดสรรทรัพยากร อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการจัดท ากรอบประมาณการรายรับ และ กรอบประมาณ และจัดท ารายละเอียดประกอบ
รายจ่าย ตามกลยุทธ์ แผนงาน โครงการของสถานศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางใน          
การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ การพิจารณากรอบประมาณการรายรับและรายจ่ายนั้น
เกิดจากการประชุมร่วมกันของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องในการเสนอขอใช้
งบประมาณของกิจกรรมแต่ละโครงการ ตามความต้องการจ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และสอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน โดยจัดท ากรอบประมาณ 
การรายรับจากเงินงบประมาณและการระดมทรัพยากรที่สถานศึกษาได้รับ และจัดท ากรอบประมาณการรายจ่าย
จากข้อมูลงบประมาณที่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเสนอขอให้จัดสรร        
โดยสถานศึกษาพิจารณาก าหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ 
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 สถานศึกษาส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ                   
มีคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์  มีภูมิคุ้ มกันทางจิตใจที่ เข็มแข็ ง  คุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการด ารงชีวิต  
โดยด าเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนโดยอาศัยครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการ 
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้บริหาร มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เพ่ือการคัดกรองผู้เรียน เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาหรือกลุ่มพิเศษ เพ่ือดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่าง
ถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของผู้เรียนยิ่งขึ้น และมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
โดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ครูจะได้ให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน โดยการให้ค าปรึกษา
เบื้องต้นหรือจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานศึกษาเน้นพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุน
ให้ผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วย
ป้องกันมิให้ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา และเป็นการช่วยให้ผู้เรียน
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นผู้เรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง โดย
อาศัยการจัดกิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้าน การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) การจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีที่บางปัญหามี
ความยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น สถานศึกษาก าหนดให้มีการส่งต่อภายใน 
โดยครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้เรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครู 
แนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรืองานกิจการนักเรียน  

2. ผลการพัฒนา 
 ภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาข้างต้น ส่งผลให้สถานศึกษาบริหารจัดการด้านงบประมาณได้
อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงบประมาณเตรียมการระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการ      
ทั้งการวางแผนการก ากับติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการก าหนด และผลจากการใช้
ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในการด าเนินงานทุกระบบและทุกกระบวนการท างาน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร และตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรในการท างานร่วมกันโดยช่วยเหลือเกื้อกูล มีการจัดอบรม
พัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับนโยบายของต้นสังกัดและความทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนการผลิตสื่ อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมพัฒนาทั้งความรู้และการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ     
มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในทุก
กระบวนการท างาน การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานตามวงรอบที่ก าหนด มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา    
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง ดังผลการด าเนินงานข้างต้น 
4. จุดควรพัฒนา 
 การน าผลการประเมินหรือผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ และ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  (รายงานผลการ
ด าเนินการกิจกรรม “รังสรรค์โครงงาน น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
3. แฟ้มสรุปงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
6. บันทึกรักการอ่านระดับชั้น ม.1-6 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้าง องค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และน าสู่การปฏิบัติโดยครูน าไปจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด ล าดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นในรายวิชา
พ้ืนฐานและหรือรายวิชาเพ่ิมเติมอย่างเหมาะสม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  หลักสูตรมีความ
หลากหลายสนองตอบต่อความต้องการ วิเคราะห์ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่มีเนื้อหา/
สาระการเรียนรู้/กิจกรรมเหมาะสมตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น อย่างหลากหลาย 
เพียงพอตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา น าข้อมูล
ผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยโครงสร้าง และองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของ
สถานศึกษา ก าหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และครูน าไปจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ล าดับ
เนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในรายวิชาพ้ืนฐานและ
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หรือรายวิชาเพ่ิมเติมอย่างเหมาะสม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มีหลักสูตรที่หลากหลายสนองตอบต่อ
ความต้องการ นักเรียนได้มีส่วนร่วมทุกรายวิชา มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์
จริง  มีผลงาน/โครงงาน/โครงการที่แสดงให้เห็นการอธิบายวิธีคิดและสรุปความคิดของผู้เรียน  และมีการติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา น าข้อมูลผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตาม
ความต้องการของผู้เรียน ครูน าไปจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ล าดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้ 
บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในรายวิชาพ้ืนฐาน และหรือรายวิชาเพ่ิมเติม ออกแบบหน่วย
การเรียนรู้อิงมาตรฐานได้เหมาะสมกับความสามารถ และความต้องการของนักเรียน และครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้แก่ นิทรรศการ“รังสรรค์โครงงาน น้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. การพัฒนาครูที่ขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ  

2. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
3. ID PLAN  
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

 
 1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่งทั้ง 3 ด้าน โดยการใช้หลักการ PLC (Professional Learning 
Community) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การท าแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Id 
Plan) การอบรมสัมมนา (ครูปองครู) หลักสูตรต่างๆ ตามความสนใจและเนื้อหาวิชาของครู และหลักสูตรอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ เช่น สสวท สถาบันภาษาต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของครูและบุคลากร มีการนิเทศ
ติดตามการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การสอนงานโดยระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ทั้ง
ภายในสถานศึกษาและจากกรรมการสถานศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาวิชาชีพการท า
วิทยฐานะเมื่อถึงก าหนดเวลา 

2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษามีแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานประกอบด้วย การพัฒนาครูตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  
ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาวิชาชีพ การท าวิทยฐานะในระดับต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ID Plan) และอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร  ได้แก่ การอบรมสัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ตามความสนใจและเนื้อหาวิชาของครู  หลักสูตรอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ เช่น สสวท สถาบันภาษาต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของครูและบุคลากร มีการนิเทศ
ติดตามการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทุกกลุ่มสาระฯ การสอนงาน
โดย ระบบพี่เลี้ยง ทั้งภายในโรงเรียนและจากคณะกรรมการสถานศึกษา นอกจากนั้นและสนับสนุนให้ครูบุคลากร
เข้ารับการพัฒนาอย่างน้อยคนละ 20 ชั่วโมง มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษาด าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ และความสามารถโดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย เช่น PLC (Professional Learning Community) การอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ การอบรมอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระและส่งเสริมให้ครูส่งผลงาน เพ่ือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นตามเวลาที่ก าหนด 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 การติดตาม การพัฒนาของครูในด้านต่าง ๆ เช่น  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การก ากับติดตามนิเทศ
การสอน เป็นต้น 
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและนักเรียน  

2. โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ 
3 .แฟ้มแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
4. แฟ้มภาพกิจกรรม 

 
1. กระบวนการด าเนินงาน 

 สถานศึกษามีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม พัฒนาอาคารสถานที่ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า 
โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบการ ฯลฯ ทุกแห่งสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง 
และปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้อย่างเพียงพอต่อผู้เรียน ได้แก่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอกับผู้เรียน และพร้อมใช้งาน จัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทันสมัย เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน 

2. ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีแผน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ ท าให้ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบการ ฯลฯ ทุกแห่งมีความสะอาด เป็น
ระเบียบ มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่ มรื่น 
ภายในห้องเรียน มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการใช้งาน และผู้ เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า            
จากแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีข้ึน มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย และมีความปลอดภัย ได้แก่ ห้องสมุดของสถานศึกษา สวน     
ห้องศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ห้องพยาบาล ธนาคารโรงเรียน เป็นต้น 

4. จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยี

พร้อมและเพียงพอทุกห้องเรียนรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้เข้าถึงในทุกกลุ่มงานและ     
กลุ่มสาระฯ 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

2. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 
3. รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 
1. กระบวนการด าเนินงาน 

 สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน
โดย กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการก าหนด ผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม
ภารกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศจากทุก กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน
ในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ก าหนดเวลา แจ้งผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการ
รายงานข้อมูล ด าเนินการจัดการข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานตนให้เป็นปัจจุบัน น าไปใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจทั้งกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว โดยโรงเรียนขับเคลื่อนโครงการการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ปลอดภัย มีการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้และพร้อมใช้งาน เพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูล       
มีการติดตั้งอุปกรณ์ IT ในห้องเรียนเพ่ือช่วยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่าง         
มีประสิทธิภาพ 

      2. ผลการด าเนินงาน 

 สถานศึกษามีผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อม บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และมีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 มีความรู้      
ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว  มีผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

      3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของสถานศึกษา 
มีความถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้ มีหลักฐาน ร่องรอย ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้อง เช่น เว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล ระบบประเมินผลการเรียน ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น 

       4. จุดควรพัฒนา 
  กระตุ้นให้ครูน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

https://www.bodin.ac.th/
https://reg.bodin.ac.th/score/login.php
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3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 1. รายชื่อครูที่ส่งประมวลรายวิชา หน่วยการจัดการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง/รายหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
4. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
5. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการสะเต็มศึกษา 
7. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
8. กิจกรรมสดุดีกวีไทยและวันภาษาไทย 
9. กิจกรรมค่าย 3 ภาษา 
10. กิจกรรม Open House 

 

1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดท าหน่วยการจัด 
การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)      
น าผลการวิเคราะห์มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยออกแบบการจัดท า
หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
การปฏิบัติและการน าไปใช้ เช่น คุณลักษณะตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ครบทั้ง ด้านความรู้ ด้านทักษะและการปฏิบัติ และด้านเจตคติ เป็นต้น สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการพิจารณาหน่วยการเรียนรู้โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกลุ่มบริหารวิชาการ อีกทั้งสถานศึกษามีโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์
ทางด้านวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้ มาให้การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูรุ่นใหม่ ให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษา เพื่อน าผลการนิเทศไปพัฒนาคุณภาพการจัดเรียนการสอนของครูผู้สอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ในด้านผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชาให้สูงขึ้น 
 
2. ผลการพัฒนา 
 ผลจากการพัฒนาผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการ
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จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลายตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
 
 3. จุดเด่น 
 จากการพัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาบุคลากรฯ โดย 
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและมีการนิเทศ  
การจัดการเรียนรู้ และแผนการเรียนที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรการค้าปลีก ซึ่ งท าความตกลงร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษามัธยมวัดบึงทองหลางและสถาบันปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรศิลปหัตถกรรมที่ท าความตกลงร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษามัธยมวัดบึงทองหลางกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการสะเต็มศึกษา กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมสดุดีกวีไทย และ 
วันภาษาไทย กิจกรรมค่าย 3 ภาษา และกิจกรรม Open House ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
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3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

2. เว็บไซต์โรงเรียนที่แสดงสื่อ DLIT ของครู 
3. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 
4. จ านวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด 
5. ศูนย์การเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    DLIT 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมการสร้างสื่อแก่คณะครูทุกท่าน เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   (DLIT) ผู้สอนสามารถน า 
องค์ความรู้ที่ได้มาผลิตสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือใช้จัดการเรียนรู้ใน
รายวิชา  การพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อออนไลน์  

2. ผลการพัฒนา 
 ผู้สอนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและหลากหลาย เช่น สื่อออนไลน์ สื่อที่ครูพัฒนาขึ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษา อาทิ ห้องสมุดโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ มาช่วย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อ  
การเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ท าให้กระบวนการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนนั้นมีความน่าสนใจ และช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการจัดท าระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มีแหล่ง 
การเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย และมีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

4. จุดควรพัฒนา  
 การพัฒนาบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ เช่น Google classroom โดยผู้เรียนสามารถใช้ในการทบทวน
บทเรียนได้ในทุกเนื้อหา รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของสื่อท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. รายชื่อครูที่ส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ระเบียนสะสมผู้เรียน 
6. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
7. สื่อการจัดการเรียนรู้ 
8. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยส่งเสริมให้ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกใน 
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาผู้สอนให้สามารถจัดการชั้นเรียนและจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยต้องจัด
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนอย่างมีความสุข มีความศรัทธาในผู้สอน ใฝ่เรียนรู้และรัก
ที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างอย่างมีความสุข 
 
2. ผลการพัฒนา 

ผลการพัฒนาผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคลพร้อมทั้งน าระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด วิ เคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ        
โดยประเมินจากการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพี่เลี้ยงอาวุโส อีกท้ังมีการบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของผู้สอน เช่น แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบและติดตาม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
 ผลการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน       
มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู รวมทั้งผู้เรียนกล้าที่จะตอบค าถามและเข้าหาผู้สอนมากขึ้น มี เจตคติที่ดีต่อการเรียน 
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อ        
เชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
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4. จุดควรพัฒนา 
 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึง มีความอยากรู้ อยาก
เรียนและมีความสุขในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้สมาร์ทโฟน หรือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการ
จัดการเรียนรู้ อีกทั้งนี้ควรมีการน าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับระหว่างผู้สอน เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และผู้สอนมีการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเสนอความคิดเห็น และน าข้อมูลที่ได้รับมาออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้  
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

2. บันทึกการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 
4. การนิเทศการสอน 
5. แบบประเมินผลการนิเทศการสอน 
6. วิจัยในชั้นเรียน 
7. บันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาก าหนดให้ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
นิเทศการสอนในสถานศึกษา ผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและ
ความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการใช้เครื่องมือในการวัดและ             
มีการประเมินผลที่หลากหลายโดยเน้นการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน เช่น การสังเกต พฤติกรรม 
การเรียนรู้ภายในชั้นเรียน การตรวจใบงาน แบบฝึกหัด ผลงานต่าง ๆ การทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ พร้อม
ทั้งสะท้อนผลการทดสอบไปยังผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นตามมาตรฐานที่แต่ละ
รายวิชาก าหนด พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

2. ผลการพัฒนา 
สถานศึกษาก าหนดให้ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน 

การเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ท าให้เกิดการพัฒนาการสอนของผู้สอนให้มีคุณภาพ มีการนิเทศ
การสอนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลผู้เรียนให้เหมาะสมในการจัด  
การเรียนรู้ โดยผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับผู้นิเทศการสอน    
อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน และน าผลที่ได้มาสร้างเป็นนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น      
วิจัยในชั้นเรียน มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                   

3. จุดเด่น 
สถานศึกษามีการนิ เทศการสอนของผู้สอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการนิ เทศการสอน                           

ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ ผู้บริหาร ผู้สอนมีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ น าผลที่ได้มาพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งมีการวิจัยในชั้นเรียน และชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยน านวัตกรรมที่ได้น ามาใช้แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาก าหนดไว้ 

4. จุดควรพัฒนา 
 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าไปใช้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

2. เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
3. ชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียน ฯลฯ 
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูโดยนักเรียน 
6. เอกสารกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู 
   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
7. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในชั้นเรียนของครู 

 
 1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น 
งานนิเทศการสอน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่นใน
ชั้นเรียนของครู (Best practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของผู้สอน น านวัตกรรมไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกๆ 
ด้าน และน าข้อมูลที่ได้เพ่ือใช้ในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษาส่งเสริมครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วม
ประชุมหารือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิ ดขึ้นในการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง ร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครูได้รับการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้เรียน 
เพ่ือให้น าข้อมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้ครู   
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่นในชั้นเรียนของครู (Best practice) เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้สอนได้
น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
  ผู้สอนเห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งผลให้เกิด 
ความร่วมมือระหว่างผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการสอน             
เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการจัดกิจกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน สถานศึกษามีการระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ไว้เป็นระบบอย่างชัดเจน ท าให้ผู้สอนได้เห็นถึง
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จุดเด่นหรือจุดควรพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง และน ามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 น าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครอบคลุม โดยมี        
การบูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  เ พ่ือน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ  
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ : ยอดเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ      
ยอดเยี่ยม  

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ ยม มีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ     
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1   
 ส่วนในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี
เยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่ เกิดจากการมีส่วนร่วม                       
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ในส่วนของมาตรฐานที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม โดยครูสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และ
บริบทสถานศึกษา สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการติดตามตรวจสอบ
และช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และเน้นการประเมินผลจากสภาพจริง ในทุกขั้นตอน 
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ระหว่าง
ครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งวิชาชีพ (PLC) เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือน าไปสู่การ
วิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรม 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1.1 ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ  

- ด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.94  
- ด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.86 
- ด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.10 
- ด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 `ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 84.91 
- ด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.81 
- ด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาไทย)ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.52 
- ด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.33 
- ด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.71 
- ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.77 
- ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.52 
- ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.38 
- ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.25 
- ด้านความสามารถในการคิดค านวณ ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80.78 
- ด้านความสามารถในการคิดค านวณ ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80.99 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1.2 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

- ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 86.83 
- ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 87.29 

1.3 ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

- ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.74 
- ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.80 

1.4 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสาร 

- ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาค
เรียนที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 93.45 
- ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาค
เรียนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 95.33 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 
ผู้เรียนได้เกรด 1 ขึ้นไป ร้อยละ 96.08 ไดเ้กรด 3 ขึ้นไป ร้อยละ 72.15 
- ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 
ผู้เรียนได้เกรด 1 ขึ้นไป ร้อยละ 94.66 เกรด 3 ขึ้นไป ร้อยละ 69.93 

1.6 ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ   
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

- ด้านทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 
ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.27 
- ด้านทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 
ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100  
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2. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

2.1 คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

- ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.51  
  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.66  
  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92.67  
  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92.91  
  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.91  
  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92.67 

2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

- ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.57 
- ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 83.87 

2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

- ด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล    
ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
- ด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล     
ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

- การตรวจสุขภาพผู้เรียน น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง เพศชาย ผู้เรียน
อ้วน ร้อยละ 15.57 เริ่มอ้วน ร้อยละ 7.59 ท้วม ร้อยละ 3.39 สมส่วน 
ร้อยละ 57.27 ค่อนข้างผอม ร้อยละ 9.59 และผอม ร้อยละ 6.59 
ผู้เรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 57.27 
- การตรวจสุขภาพผู้เรียนส่วนสูงตามเกณฑ์ เพศชาย พบว่า ผู้เรียนสูง 
ร้อยละ 12.35 ค่อนข้างสูง ร้อยละ 11.72 สูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 74.26 
ค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 2.21 และเตี้ย ร้อยละ 0.17 ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 74.26 
- การตรวจสุขภาพผู้เรียน น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง เพศหญิง พบว่า 
ผู้เรียนอ้วน ร้อยละ 10.02 เริ่มอ้วน ร้อยละ 6.51 ท้วม ร้อยละ 5.47 
สมส่วน ร้อยละ 67.45 ค่อนข้างผอม ร้อยละ 6.48 และผอม ร้อยละ 
4.07 ผู้เรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 
67.45 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
- การตรวจสุขภาพผู้เรียน ผลการตรวจสุขภาพ ผู้เรียนส่วนสูงตาม
เกณฑ์ เพศหญิง พบว่า ผู้เรียนสูง ร้อยละ 19.04 ค่อนข้างสูง ร้อยละ 
14.04 สูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 65.74 ค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 0.89 และ
เตี้ย ร้อยละ 0.29 ผู้เรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 65.74 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับ
แผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา และมีการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

- ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สถานศึกษา มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

3. การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา ได้แก่   
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้านทั่วไป มีการ
ด าเนินงาน นิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงาน และรายงานผล
ประจ าปีตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด     
มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากร
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

4.  การพัฒนาครู  บุคลากรทาง  
การศึกษา 

- ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ต าแหน่ง ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถ 

5. การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ เ อ้ือต่อการ
จัดการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง ใช้การได้
ดี  น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคารเรียน  
อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ การบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ    
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 

6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้ 

- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนผู้เรียนสามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย จนสามารถสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี  

การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

- ผู้เรียนได้ฝึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ จนเกิดทักษะด้านการแสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก - ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

การตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

- มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียนและผู้เรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง   
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

สรุปผล 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดค านวณได้ตามเกณฑ์  
2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนให้สมบูรณ์ รู้วิธีในการผ่อนคลายและก าจัด

ความเครียด  
4. สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเป็นประจ าทุกปี ท าให้นักเรียน

ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดี รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
จุดควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพ่ิมเติมจากปีการศึกษาที่ผ่านมาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

2. ผู้เรียนควรมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองในทุกรายวิชาที่มีการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  

3. ผู้เรียนต้องถูกกระตุ้นและถูกพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมหรือโครงการใหม่ ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจมากยิ่งข้ึน 
 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายที่ชัดเจน 

2. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ      
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู และ
จากชุมชนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง และพระอาจารย์
ในการมาสอนพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนเสมอ 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา สามารถให้ค าแนะน าในการ
บริหารงานของสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี 

5. สถานศึกษายังมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งผล
ให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

6. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
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จุดควรพัฒนา 
1. สถานศึกษาควรจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยี

พร้อมและเพียงพอทุกห้องเรียนรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เข้าถึงในทุกกลุ่มงาน
และกลุ่มสาระ 

2. น าผลการวิจัยหรือผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้       
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามจุดเน้นของโรงเรียน 
เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ และกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เป็นต้น 

2. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้จัดท าหลักสูตร และแผนการเรียนที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรเน้น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรการค้าปลีก(ทวิศึกษา)ซึ่งท าความตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียน
มัธยมวัดบึงทองหลางและสถาบันปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรศิลปหัตถกรรมที่ท าความตกลงร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ(ทวิภาคี) หลักสูตรศิลป์ภาษาจีน  
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น  ซึ่งตอบสนองต่อศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นอย่างดี 

3. ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนของตนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างมีวิจารณญาณ มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน   
ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียนรวมทั้งตอบสนองต่อศตวรรษที่ 21 โดยการ           
จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
จุดควรพัฒนา 

1. การพัฒนาบทเรียนและบททดสอบออนไลน์ที่นักเรียนสามารถใช้ในการทบทวนบทเรียนได้ในทุก 
เนื้อหาวิชา และเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งในการเรียนการสอนที่ครูสามารถน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัด  
กิจกรรมได ้

2. การน าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ระหว่างครู เ พ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และเต็มรูปแบบเพ่ือ  
พัฒนาการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาทั้งระบบ น าไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรม          
ในทุกรายวิชา 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างบทเรียนออนไลน์ให้แก่ครูโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งสถานศึกษา 

และส่งเสริมให้ครูสร้างบทเรียนออนไลน์และแบบทดสอบออนไลน์ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมการน าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน

กลับระหว่างครู เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรียนและการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
2. การพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเชื่อมโยงสู่ทุกกลุ่มบริหาร ทุกกลุ่มงาน และทุกกลุ่ม 

สาระฯ ให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 

 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ค าสั่งโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางที่ 153/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ค าสั่งโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางที่ 63/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือรับ           
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ค าสั่งโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางที่ 81/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงาน 
ประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2562 

 ค ารับรองเอกสารรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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