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คำนำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 หมวด 6 ได้กำหนดให้หน่วยงานสถานศึกษา จัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพจากภายนอก 
 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางจัดการบริหาร โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และมีระบบตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้รับการประเมิ นให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เป็นโรงเรียน
วิถีพุทธที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบดีเด่น (Best Practice) ด้านกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
รอบ 3 อยู่ในระดับดีมาก นอกจากนั้นโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม       
ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารฉบับนี้ได้สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา    
ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานและประเด็นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนแก่ชุมชนในครั้งนี้เปรียบเสมือน
กระจกที ่ส ่องให ้เห ็นภาพรวมของโรงเร ียนซึ ่งท ุกฝ ่ายได ้ม ีส ่วนร ่วมมือกันพัฒนาสถานศึกษาให ้มี  
ความเจริญก้าวหน้าสืบไป 
 
 
 
 
 

   (นายประหยัด  ทองทา) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไป 

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

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สร้างคนดีสู่สังคม 
ปรัชญา  มัธยมวัดบึงทองหลางสร้างคนดี 
คำขวัญ  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 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา              

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อ  12 กุมภาพันธ์ 2522 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบึงทองหลาง
พิทยา” โดยพระครูพิศาลวิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระครูธรรมสมาจารย์ 
(หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต) มอบที่ดินจำนวน 20 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ให้กระทรวงศึ กษาธิการ ซึ่งในขณะนั้น
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา  ได้เป็น
ผู้รับมอบและจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่ง ต่อมาคุณหญิงสุชาดา 
ถิระวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในขณะนั้น ได้เมตตาดูแลโรงเรียนบึงทองหลางพิทยา 
ด้วยการส่งครู-อาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ ผู้อำนวยการ สว่าง  
แผ้วผลสง และคณะครูมาช่วยสอน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนบึงทองหลางพิทยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง” 
เพื่อแสดงความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างวัดกับโรงเรียน และในปีต่อ ๆ มาวัดบึงทองหลางได้เมตตามอบ
ที่ดินด้านหน้าโรงเรียนให้แก่โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางเพ่ิมข้ึนอีก จนปัจจุบันมีเนื้อท่ีประมาณ 25 ไร่ ปัจจุบัน
พระครูสุจิตวิมล เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง มีเมตตา สนับสนุนโรงเรียน จัดทำรั้ว ถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรยีน
และถมบ่อ เพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่ทำให้ทัศนียภาพหน้าโรงเรียนงดงามเป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครองและ
ชุมชน 

ในปีการศึกษา 2546  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบดีเด่น
(Best Practices) ด้านกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอื่น ๆ ที่จะพัฒนาตนเองใน
ทุกมิติของการดำเนินงาน และเป็นที่พึ่งในการเรียนรู้การดำเนินโรงเรียนวิถีพุทธ ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธอื่น ๆ 
ของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรในวงการการศึกษาสังกัดต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสถานดูงานของ
นักศึกษาจากหลายสถาบัน โดยมีผู้อำนวยการ ครู และผู้เรียน เป็นวิทยากรแก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน 

http://www.thonglang.ac.th/
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เป็นโรงเรียนต้นแบบรักการอ่าน และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โรงเรียน
คุณธรรมระดับประเทศ 

โรงเรียนได้ร ับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547              
เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับโล่
รางวัลรองชนะเลิศ จากนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2547 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  เมื่อ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 และยังคงรักษาระดับคุณภาพของโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  ด้วยการ
พัฒนาให้ยั ่งยืนต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมและได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างแคล่วคล่องเหมาะสม มีการประยุกต์ความรู้ การผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีคุณภาพในระดับดีเด่น
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2549 และได้รับเลือกให้
เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ มีการประชุมพัฒนาบุคลากรทั้งครู ผู้เรียน     จัด
ค่ายศิลปศึกษา จัดการแข่งขันความสามารถทางศิลปะแขนงต่าง ๆ เป็นแกนนำในการจัดนิทรรศการศิลปะในงาน
มหกรรมวิชาการฉลองฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษากรุงเทพมหานคร         
เขต 2 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
ระดับประเทศปี พ.ศ. 2550  ได้รับรางวัลสุดยอดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวาย             
ในหลวงปี 2551  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554  

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

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 16 คน สำหรับผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  
นายประหยัด   ทองทา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แผนภาพคู่มือผู้เรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง, กรมสามัญศึกษาปี
การศึกษา 2529 
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แผนภาพที่ 2 แผนผังภายในโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

บุคลากรของสถานศึกษา ผู้บริหาร 

ครูประจำการ 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 2561 1 99 103 - - 5 8 
ปีการศึกษา 2562 1 103 100 - - 8 8 
ปีการศึกษา 2563 5 96 95 - - 9 9 

 2.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
  2.1.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   2.1.1.1 นายประหยัด ทองทา   

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
        โทรศัพท์: 093-5291331 

       ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  
       ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 

 2.1.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

  2.1.2.1 นางสาวณภาภัช ภชูยัศรีสัมฤทธิ์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

    โทรศัพท์: 085-8300039 
   ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 
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2.1.2.2 นางจันท์สุดา แก้วงามพรรณ์   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

    โทรศัพท์: 091-8.44747 
   ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
   ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 

  2.1.2.3 นายกฤติณ ธีระภักดีธรากุล   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

    โทรศัพท์: 089-8988515 
   ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
   ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 

   2.1.2.4 นายกฤษฎา   รักร่วม      
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

    โทรศัพท์: 089-6545439 
   ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
   ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 

2.2 ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน 

2.2.1.1 ภาคเรียนที่ 1  
ครูประจำการ  มีจำนวนทั้งสิ้น  96  คน 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อายุ
เฉลี่ย 

อายุราชการ
เฉลี่ย 

จำนวนครูในแต่ละตำแหน่ง/วิทยฐานะ  
ครู

ผู้ช่วย 
 

ครู 
คศ.1 

ครู 
คศ.2 

ครู 
คศ.3 

ครู 
คศ.4 

1 ภาษาไทย 34.16 4.71 1 4 1 - - 
2 ภาษาต่างประเทศ 35.64 7.68 2 10 2 1 - 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
34.18 6.66 - 12 3 - - 

4 คณิตศาสตร์ 36.92 10.98 - 6 4 2 - 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 42.33 14.81 1 3 4 1 - 
6 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
36.55 9.02 - 15 4 1 - 

7 ศิลปะ 35 5.94 1 5 3 - - 
8 การงานอาชีพ 40 9.2 - 5 1 - - 
9 กิจกรรมแนะแนว 39 11.8 - 3 - 1 - 

เฉลี่ย / รวม 36.61 8.98 5 63 22 6 0 
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อัตราจ้าง มีจำนวนทั้งสิ้น  9 คน 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จำนวน 
1 ภาษาไทย 26.5 4 
2 ภาษาต่างประเทศ 38 2 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 1 
4 คณิตศาสตร์ 27 1 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา - - 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
7 ศิลปะ 34 1 
8 การงานอาชีพ - - 
9 กิจกรรมแนะแนว - - 

เฉลี่ย / รวม 31.1 9 
     
    2.2.1.2 ภาคเรียนที่ 2       

 ครูประจำการ มีจำนวนทั้งสิ้น 95 คน 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อายุ
เฉลี่ย 

อายุ
ราชการ
เฉลี่ย 

จำนวนครูในแต่ละตำแหน่ง/วิทยฐานะ  
ครู

ผู้ช่วย 
 

ครู 
คศ.1 

ครู 
คศ.2 

ครู 
คศ.3 

ครู 
คศ.4 

1 ภาษาไทย 34.16 4.71 - 5 1 - - 
2 ภาษาต่างประเทศ 35.64 7.68 - 12 2 1 - 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
34.18 6.66 - 12 3 - - 

4 คณิตศาสตร์ 36.92 10.98 - 6 4 2 - 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 42.33 14.81 - 4 4 1 - 
6 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
36.55 9.02 - 15 4 1 - 

7 ศิลปะ 35 5.94 - 6 3 - - 
8 การงานอาชีพ 40 9.2 - 5 1 - - 
9 กิจกรรมแนะแนว 31.66 4.4 - 3 - - - 

เฉลี่ย / รวม 35.18 7.18 0 68 22 5 0 
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อัตราจ้าง   มีจำนวนทั้งสิ้น  9 คน 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จำนวน 
1 ภาษาไทย 25.25 4 
2 ภาษาต่างประเทศ 38 2 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 1 
4 คณิตศาสตร์ 27 1 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา - - 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
7 ศิลปะ 34 1 
8 การงานอาชีพ - - 
9 กิจกรรมแนะแนว - - 

เฉลี่ย / รวม 31.1 9 

 2.2.2 ข้อมูลครูที่มีชั่วโมงสอน จำแนกรายภาคเรียน 
   2.2.2.1)  ครูประจำการ  ภาคเรียนที่ 1 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจำนวนครู
ทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  จำนวน

คน 
ร้อยละ จำนวน

คน 
ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6 100 - - 6 
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
และเทคโนโลยี 

20 100 - - 20 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 9 100 - - 9 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ 
6 100 - - 6 

9 กิจกรรมแนะแนว 4 100 - - 4 
รวมทั้งหมด 96 100 - - 96 
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  2.2.2.2)  ครูประจำการ  ภาคเรียนที่ 2 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจำนวนครู
ทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  จำนวน

คน 
ร้อยละ จำนวน

คน 
ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6 100 - - 6 
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
และเทคโนโลยี 

20 
100 - - 

20 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 9 100 - - 9 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ 
6 100 - - 6 

9 กิจกรรมแนะแนว 3 100 - - 3 
รวมทั้งหมด 95 100 - - 95 

 2.3)  ครูอัตราจ้าง 
           2.3.1) ภาคเรียนที่ 1 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตาม
ความถนัด 

รวมจำนวนครูอัตรา
จ้างท้ังหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  

(ร้อยละ 100) 
จำนวน

คน 
ร้อยละ จำนวน

คน 
ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4 100 - - 100 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
2 100 - - 100 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1 100 - - 100 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 - - - - 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 
- - - - - 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- - - - - 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 100 - - 100 
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ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตาม
ความถนัด 

รวมจำนวนครูอัตรา
จ้างท้ังหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  

(ร้อยละ 100) 
จำนวน

คน 
ร้อยละ จำนวน

คน 
ร้อยละ 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

- - - - - 

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

 
2.3.2) ภาคเรียนที่ 2 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจำนวนครูอัตรา
จ้างท้ังหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  

(ร้อยละ 100) 
จำนวน

คน 
ร้อยละ จำนวน

คน 
ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

4 100 - - 100 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2 100 - - 100 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1 100 - - 100 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1 - - - - 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

- - - - - 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- - - - - 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 100 - - 100 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ 
- - - - - 

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

*หมายเหตุ   ครูที่สอนตรงความถนัด หมายถึง ครูที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอน
เพราะมีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ   
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*หมายเหตุ จากแผนภูมิที ่ 1.1 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
บุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 5 ปี ร้อยละ 49 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ร้อยละ 26
และ ปริญญาโท ร้อยละ 25 

 

*หมายเหตุ จากแผนภูมิที่ 1.2 แสดงตำแหน่ง/วิทยฐานะครูประจำการ ปีการศึกษา 2563 ครูประจำการ          
ในสถานศึกษาประกอบด้วย ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ร้อยละ 5 ครู ค.ศ.1 ร้อยละ 67 ครู ค.ศ.2 ร้อยละ 23                     
และครู ค.ศ.3 ร้อยละ 5 

ก) 26%

ข) 49%

ค) 25.00%

แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิวงกลมแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ปีการศึกษา 2563

ก) ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ข) ปริญญาตรี 5 ปี

ค) ปริญญาโท

ก) 5%

ง) 67%

ค) 23%

ง) 5%

แผนภูมิที่ 1.2 แสดงต าแหน่งวิทยฐานะครูประจ าการ  
ปีการศึกษา 2563

ก) ครูผู้ช่วย

ข) ครู คศ. 1

ค) ครู คศ. 2

ง) ครู คศ. 3
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3. ข้อมูลผู้เรียน 
ตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลสถิติจำนวนผู้เรียนปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1  

ตารางข้อมูลสถิติจำนวนผู้เรียนปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จำนวนผู้เรียน (คน) 

จำนวนห้องเรียน 
ค่าเฉลี่ยจำนวน
ผู้เรียนต่อห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.1 187 169 356 10 35.60 
ม.2 186 142 328 11 29.82 
ม.3 200 162 362 11 32.91 

รวม ม.1-3 573 473 1,046 32 32.56 
ม.4 112 129 241 8 30.13 
ม.5 113 117 230 9 25.56 
ม.6 94 121 215 9 23.89 

รวม ม.4-6 319 367 686 26 26.38 

รวมทั้งโรงเรียน 892 840 1,732 58 29.86 

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 1.2 แสดงข้อมูลสถิติจำนวนผู้เรียนปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2  

ตารางข้อมูลสถิติจำนวนผู้เรียนปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จำนวนผู้เรียน (คน) 

จำนวนห้องเรียน 
ค่าเฉลี่ยจำนวน
ผู้เรียนต่อห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.1 183 172 355 10 35.5 
ม.2 178 137 315 11 28.64 
ม.3 197 162 359 11 32.64 

รวม ม.1-3 558 471 1,029 32 32.16 
ม.4 111 126 237 8 29.63 
ม.5 109 116 225 9 25 
ม.6 93 119 212 9 23.56 

รวม ม.4-6 313 361 674 26 25.92 

รวมทั้งโรงเรียน 871 832 1,703 58 29.36 

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับสถานศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

SD 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส    

ภาษาไทย 835 346 445 221 214 93 95 57 11 18 2335 3.04 1.05 
คณิตศาสตร์ 283 129 224 223 322 274 428 67 6 7 1963 2.19 1.12 
วิทยาศาสตร์ 1798 836 783 382 259 119 84 96 24 11 4392 3.23 0.94 
สังคมศึกษาฯ 2716 1132 1141 720 597 273 282 214 61 30 7166 3.06 1.07 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3042 245 185 112 78 33 47 26 40 3 3811 3.70 0.76 
ศิลปะ 1840 247 258 121 98 83 87 47 12 8 2801 3.47 0.96 
การงานอาชีพฯ 1239 275 271 170 138 110 83 31 5 8 2330 3.30 0.98 
ภาษาต่างประเทศ 1419 836 1080 715 390 188 119 74 43 8 4872 3.04 0.93 

รวม 13172 4046 4387 2664 2096 1173 1225 612 202 93 29670 3.16 1.04 
ร้อยละ 44.40 13.64 14.79 8.98 7.06 3.95 4.13 2.06 0.68 0.31       

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินตั้งแต่ 1 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.94 
ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินตั้งแต่ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.82 
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แผนภูมิแท่งแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับสถานศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

SD 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส    

ภาษาไทย 725 283 385 218 216 111 208 133 13 0 2292 2.79 1.21 
คณิตศาสตร์ 384 167 215 215 251 191 272 231 26 0 1952 2.24 1.32 
วิทยาศาสตร์ 2418 962 982 522 275 207 169 147 58 0 5740 3.19 1.01 
สังคมศึกษาฯ 2808 1093 1001 635 517 366 358 256 68 0 7102 3.04 1.12 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3070 237 176 101 57 27 29 21 123 6 3847 3.66 0.89 
ศิลปะ 1506 323 336 222 176 114 166 112 52 0 3007 3.13 1.18 
การงานอาชีพฯ 935 226 269 148 165 68 77 48 21 0 1957 3.18 1.06 
ภาษาต่างประเทศ 1606 711 807 500 458 219 242 150 34 0 4727 2.98 1.08 

รวม 13452 4002 4171 2561 2115 1303 1521 1098 395 6 30624 3.08 1.14 
ร้อยละ 43.93 13.07 13.62 8.36 6.91 4.25 4.97 3.59 1.29 0.02       

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินตั้งแต่ 1 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.11 
ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินตั้งแต่ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.61 

 

 

  15 



 
16 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 

 แผนภูมิแท่งแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

43.93

13.07 13.62

8.36
6.91

4.25 4.97 3.59
1.29 0.02

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

เกรด 4 เกรด 3.5 เกรด 3 เกรด 2.5 เกรด 2 เกรด 1.5 เกรด 1 เกรด 0 ร มส

ร้อยละจ านวนผู้เรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่าง ๆ

ร้อยละจ านวนนักเรียน
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5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O -NET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระหว่างปีการศึกษา 2562 และ 2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

  

กลุ่มวิชา ค่าสถิติระดับ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ผลต่าง 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย 

โรงเรียน บ.ล. 54.80 14.55 50.71 15.25 -4.09 
จังหวัด  60.03 15.93 59.51 16.09 -0.52 
เขตพ้ืนที ่ 60.95 15.74 61.79 15.76 0.84 
สังกัด  55.91 15.15 55.18 16.00 -0.73 
ประเทศ 55.14 15.33 54.29 16.22 -0.85 

ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน บ.ล. 31.12 10.21 38.32 15.45 7.20 
จังหวัด 41.90 19.93 43.87 20.26 1.97 
เขตพ้ืนที่ 41.26 18.26 46.14 20.07 4.88 
สังกัด 32.98 13.17 34.14 14.52 1.16 
ประเทศ 33.25 13.69 34.38 14.93 1.13 

คณิตศาสตร ์

โรงเรียน บ.ล. 23.55 11.83 21.78 10.17 -1.77 
จังหวัด 33.25 20.87 31.61 19.64 -1.64 
เขตพ้ืนที่ 33.18 20.45 34.22 20.63 1.04 
สังกัด 26.98 15.94 25.82 15.23 -1.16 
ประเทศ 26.73 15.87 25.46 15.02 -1.27 

วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน บ.ล. 29.29 7.66 29.03 9.88 -0.26 
จังหวัด 32.25 10.62 33.02 11.91 0.77 
เขตพ้ืนที่ 32.37 10.39 34.52 12.42 2.15 
สังกัด 30.22 8.63 30.17 9.73 -0.05 
ประเทศ 30.07 8.62 29.89 9.66 -0.18 

งานทะเบียน-วัดผลฯ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระหว่างปีการศึกษา 2562 และ 2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 

กลุ่มวิชา ค่าสถิติระดับ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ผลต่าง 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ภาษาไทย 

โรงเรียน บ.ล. 41.08 12.33 44.89 16.10 3.81 
จังหวัด  48.68 16.41 51.46 17.11 2.78 
เขตพ้ืนที ่ 47.56 15.35 50.44 15.97 2.88 
สังกัด  43.02 14.51 45.22 15.88 2.20 
ประเทศ 42.21 14.76 44.36 16.14 2.15 

สังคมศึกษาฯ 

โรงเรียน บ.ล. 35.09 7.58 35.47 7.81 0.38 
จังหวัด 39.17 9.95 39.36 10.00 0.19 
เขตพ้ืนที่ 38.55 9.08 38.48 8.85 -0.07 
สังกัด 36.10 8.64 36.32 8.30 0.22 
ประเทศ 35.70 8.78 35.93 8.46 0.23 

ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน บ.ล. 26.32 7.83 27.86 10.87 1.54 
จังหวัด 40.05 20.05 40.97 19.78 0.92 
เขตพ้ืนที่ 36.57 17.20 37.28 16.89 0.71 
สังกัด 28.97 13.51 29.73 13.91 0.76 
ประเทศ 29.20 14.07 29.94 14.40 0.74 

คณิตศาสตร ์

โรงเรียน บ.ล. 22.42 12.18 22.75 12.30 0.33 
จังหวัด 34.63 24.31 34.35 22.21 -0.28 
เขตพ้ืนที่ 32.12 22.09 31.73 19.73 -0.39 
สังกัด 25.62 17.79 26.33 16.77 0.71 
ประเทศ 25.41 18.01 26.04 16.83 0.63 

วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน บ.ล. 27.28 8.06 32.56 11.05 5.28 
จังหวัด 33.35 14.96 37.94 16.02 4.59 
เขตพ้ืนที่ 32.08 13.06 36.46 14.21 4.38 
สังกัด 29.40 11.34 33.04 12.97 3.64 
ประเทศ 29.20 11.41 32.68 13.07 3.48 

งานทะเบียน-วัดผลฯ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
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6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม (เขตพื้นที่บริการ) 
 6.1 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ มีพื้นที่ 28.523  ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ประชากร 146 ,716 คน ความหนาแน่น 5,143.77 คน : ตาราง
กิโลเมตร โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 แขวงประกอบด้วยแขวงคลองจั่น แขวงหัวหมาก สภาพภูมิประเทศทั่วไป
เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่าน ที่ราบค่อนข้างลุ่ม อยู่ที ่บริเวณแขวงคลองจั่น ลักษณะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
หนาแน่น สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน เช่น โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม วัดบึงทองหลาง บริษัทเอกชน ร้านค้า ตลาด ชุมชนสุขสันต์  26 หมู่บ้านเทพทวี หมู่บ้าน
เสรี ชุมชน101 บึงทองหลาง ชุมชนสุขเจริญพัฒนา หมู่บ้านโครงการร่วมกันสร้าง เป็นต้น 
 6.2 การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
  - ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ-ปริญญาตรี 
  - ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และพนักงานบริษัทเอกชน  
  - ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
  - ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง 
  - รายได้เฉลี่ยต่อปี ประมาณ 150,000 บาท 
  - จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4  คน 
 6.3 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนอยู่ใกล้บริเวณวัด จึงมีส่วนร่วมกิจกรรมในวันสำค ญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดบึงทองหลาง    มี
การนิมนต์พระสอนศีลธรรมจากวัดบึงทองหลางมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองเครือข่ายในการดูแลผู้เรียนเป็นอย่างด ี
 
7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  แผนการเรียนวิทยาศาตร์-คอมพิวเตอร์  
      แผนการเรียนมัธยมสังคมศาสตร์ 
      แผนการเรียนภาษาจีน-ญี่ปุ่น   
      แผนการเรียนพลศึกษา 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น   แผนการเรียนภาษาจีน 
      แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ แผนการเรียนมัธยมสังคมศาสตร์ 
      แผนการเรียนวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนพลศึกษา 
      แผนการเรียนศิลปหัตถกรรม(ทวิภาคี) แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 
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8. แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  1)  ห้องสมุด 
        - มีขนาด 264 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 24,273  เล่ม 
        - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ SMS E-Library 2010         
   - จำนวนผู้เรียนที่ใช้ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูลสำหรับจัดทำบันทึกรักการอ่าน 
      เท่ากับ 1,780 คน คิดเป็นร้อยละ 97.64  
   - สถิติจำนวนผู้เรียนที่ใช้ห้องสมุด 19,820 ครั้งตลอดปีการศึกษา 
   - สถิติการเข้าใช้ห้องมัลติมีเดีย จำนวน 746 ครั้งตลอดปีการศึกษา 
 2) ห้องปฏิบัติการ 

  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน  7   ห้อง 
  ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการชี ววิทยา และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์กายภาพ  

   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จำนวน  5   ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จำนวน  1   ห้อง 
   - ห้องศูนย์คณิตศาสตร์         จำนวน  2   ห้อง 
   - ห้องศูนย์ภาษาไทย         จำนวน  2   ห้อง 
   - ห้องศูนย์ศิลปะ        จำนวน  5   ห้อง  
   ได้แก่ ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล 
   - ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา จำนวน 5   ห้อง  
   ได้แก่ ห้องวิถีพุทธ ห้องเทคโนโลยีสังคมศึกษา ห้องจริยธรรม ห้องภูมิปัญญาไทยไตรสิกขา และ
ห้องธนาคาร โรงเรียน 
   - ห้องอัจฉริยะ   จำนวน 1 ห้อง 
   - ห้องคหกรรม   จำนวน 1 ห้อง 
   - ห้องแนะแนว    จำนวน 1 ห้อง 
   - ห้อง E-Learning  จำนวน 1 ห้อง 
   - ห้องพยาบาล   จำนวน 1 ห้อง 
   - สนามกีฬาภายโรงเรียน  จำนวน 1 แห่ง 
   - ลานหลังคาโดม   จำนวน 1 แห่ง 
  3) คอมพิวเตอร์และการให้บริการ 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์มี จำนวนทั้งหมด 428 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน 40 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 198 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสำหรับครู จำนวน 32 เครื่อง 
   - ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เรียน จำนวน 158 เครื่อง 
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   - จำนวนผู้เรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,793 คน 
      ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 99.33 ของผู้เรียนทั้งหมด 
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่ผู้เรียนและครูทั้งบริเวณโรงเรียน 
 8.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
   - วัดบึงทองหลาง 
   - มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   - สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 
   - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
   - มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   - กรุงเทพมหานคร 
   - พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   - อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   - วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   - วัดสามง่าม จังหวัดนนทบุรี 
   - อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
   - สำนักงานเขตบางกะปิ 
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
   - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
   - กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี 
   - มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
   - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
   - โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
   - โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
   - โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
   - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
   - โรงเรียนหอวัง 
   - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
   - ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล สัตหีบ 
   - เขาชีจรรย์ 
   - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
   - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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   - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
   - วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บรหิารธุรกิจ รามอินทรา 
   - หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
   - หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 
   - เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
   - พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   - สวนสาธารณะและสวนพฤษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ 
   - ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
 8.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่  ครู ผู้เรียนในปี
การศึกษาที่รายงาน 
         - พระมหาวิชัย ปญฺญาวุฒฺโฑ สอนวิชาพระพุทธศาสนา ธรรมศึกษา และการจัดกิจกรรม 
วิถีพุทธ สถิติการให้ความรู้ตลอดปีการศึกษา คือ 1,930 ชั่วโมง 
   - พระอาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนทุก
ระดับชั้น 
   - นางสุพัตรา ธรรมประดิษฐ์ ครูอาวุโส ข้าราชการบำนาญ วิทยากรสอนรายวิชาสังคมศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาระประวัติศาสตร์สากล 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. บันทึกรักการอ่าน 
2. แบบฝึกสุนทรียภาพทางภาษา 
3. แบบคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
4. บทอ่านอาขยานทั้งบทหลักและบทเสริม 
5. ชิ้นงานการเขียนอัตชีวประวัติ 
6. แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
7. ชิ้นงานเขียนของผู้เรียน 
8. คลิปวิดีโอการสนทนา 
9. แบบฝึกทักษะการอ่าน  
10. บทอ่านภาษาอังกฤษ 
11. แบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์ 
12. แบบทดสอบการคิดคำนวณ 
13. แบบฝึกการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยง 
14. กิจกรรมโครงงาน 
15. ภาพประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรมาตรฐานสากล มีการพัฒนา
ความสามารถในการคิดคำนวณของผู้เรียน โดยเริ่มต้นให้ผู้เรียนทำแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณตามเนื้อหาสาระ
ของแต่ละระดับชั้น และกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการพัฒนาทักษะการเขียน การสื่อสาร และ
การอ่าน โดยใช้กิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การใช้กระบวนการกลุ่ม การใช้กิจกรรมเกม การให้
ผู้เรียนฝึกเขียนแต่งประโยค เขียนเพื่อบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เขียนแต่งประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
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และเขียนเล่าเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการใช้ภาษาโดยการเขียนบทละคร การเขียนบทเพื่อนำเสนอหน้าชั้น
เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียน การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะ   
การฟังและพูดเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร ผู้เรียนได้ฝึกพูดสนทนาในชั้นเรียน ฝึกพูดแนะนำตัวเอง 
แสดงบทบาทสมมติ นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งพูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ฟังและอ่าน ผู้เรียนได้ฝึก
การอ่านออกเสียง โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผู้สอนใช้เว็บไซต์ที่สามารถแปลงข้อความเป็นเสียงให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
ฟังเสียงจากเจ้าของภาษา เพื่อเป็นตัวอย่างในการฝึกออกเสียง นอกจากนี้สถานศึกษายังมีโครงการและกิจกร รม
ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ คือ โครงการพัฒนา
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ คู่คุณธรรม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ งานพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนให้โอกาสผู้เรียนได้รับความรู ้และ
ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมไชน่าทาวน์บึงทองหลาง เป็นต้น 

2. ผลการพัฒนา 

จากการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร
ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณในรายวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน มีผลการพัฒนาโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 
สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายที่ใช้ในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น การจัดกิจกรรม

บันทึกรักการอ่าน การใช้แบบฝึกสุนทรียภาพทางภาษา การทดสอบการคิดคำนวณ การฝึกเขียนบทละคร และการ
เขียนเล่าเกี่ยวกับในชีวิตประจำวัน การแสดงบทบาทสมมติ การสนทนา การถาม - ตอบในชั้นเรียน ช่วยให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีและกล้าที่จะฝึกทักษะต่าง ๆ มากขึ้น มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณอย่างเต็มศักยภาพ 
   

4. จุดควรพัฒนา 

ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และต้องเร่งพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีพัฒนาการด้านศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ฝึกและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย  และ
ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้จากสถานที่จริงให้มากขึ้น



 
17 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 1  

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ

ระดับดีขึ้น
ไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดี
ขึ้นไป 

 
ม.1 356 83 97 110 52 14 356 290 81.46  

ม.2 328 82 133 50 48 15 328 265 80.79  

ม.3 362 104 110 94 40 14 362 308 85.08  

ม.4 241 114 73 39 14 1 241 226 93.78  

ม.5 230 82 73 32 28 15 230 187 81.30  

ม.6 215 63 55 65 32 0 215 183 85.12  

รวม 1,732 528 541 390 214 59 1,732 1,459    

ร้อยละ 100 30.48 31.24 22.52 12.36 3.41 100.00 84.24    
 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน 
(ภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 84.24 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
(ภาษาไทย)
ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
18 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 2  

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 355 126 111 65 40 13 355 302 85.07  

ม.2 315 120 98 55 34 8 315 273 86.67  

ม.3 359 105 126 88 36 4 359 319 88.86  

ม.4 237 132 67 28 4 6 237 227 95.78  

ม.5 225 85 78 35 19 8 225 198 88.00  

ม.6 212 67 58 59 28 0 212 184 86.79  

รวม 1,703 635 538 330 161 39 1,703 1,503    

ร้อยละ 100 37.29 31.59 19.38 9.45 2.29 100.00 88.26    

 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน 

(ภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 88.26 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
(ภาษาไทย)
ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
19 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 356 116 130 50 32 28 356 296 83.15  

ม.2 328 82 100 89 32 25 328 271 82.62  

ม.3 362 79 161 65 32 25 362 305 84.25  

ม.4 241 69 81 57 21 13 241 207 85.89  

ม.5 230 62 66 59 23 20 230 187 81.30  

ม.6 215 119 35 27 26 8 215 181 84.19  

รวม 1,732 527 573 347 166 119 1,732 1,447    

ร้อยละ 100 30.43 33.08 20.03 9.58 6.87 100.00 83.55    
 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.55 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
(ภาษาอังกฤษ)
ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
20 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 355 98 120 79 31 27 355 297 83.66  

ม.2 315 77 70 110 42 16 315 257 81.59  

ม.3 359 62 125 115 34 23 359 302 84.12  

ม.4 237 52 67 84 21 13 237 203 85.65  

ม.5 225 50 87 52 17 19 225 189 84.00  

ม.6 212 43 60 72 25 12 212 175 82.55  

รวม 1,703 382 529 512 170 110 1,703 1,423    

ร้อยละ 100 22.43 31.06 30.06 9.98 6.46 100.00 83.56    

 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน

(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.56 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
(ภาษาอังกฤษ)
ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
21 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 356 88 122 81 52 13 356 291 81.74  

ม.2 328 86 119 61 46 16 328 266 81.10  

ม.3 362 99 107 98 50 8 362 304 83.98  

ม.4 241 62 64 73 29 13 241 199 82.57  

ม.5 230 76 83 25 29 17 230 184 80.00  

ม.6 215 42 57 80 36 0 215 179 83.26  

รวม 1,732 453 552 418 242 67 1,732 1,423    

ร้อยละ 100 26.15 31.87 24.13 13.97 3.87 100.00 82.16    
 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน 
(ภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82.16 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน
(ภาษาไทย)
ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
22 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 2  

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 355 117 112 69 45 12 355 298 83.94  

ม.2 315 91 118 62 35 9 315 271 86.03  

ม.3 359 110 123 83 33 10 359 316 88.02  

ม.4 237 85 88 44 14 6 237 217 91.56  

ม.5 225 83 78 31 25 8 225 192 85.33  

ม.6 212 50 64 68 30 0 212 182 85.85  

รวม 1,703 536 583 357 182 45 1,703 1,476    

ร้อยละ 100 31.47 34.23 20.96 10.69 2.64 100.00 86.67    
 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน 
(ภาษาไทย)ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.67 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน
(ภาษาไทย)
ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
23 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 356 105 102 95 28 26 356 302 84.83  

ม.2 328 65 98 105 32 28 328 268 81.71  

ม.3 362 64 165 68 37 28 362 297 82.04  

ม.4 241 65 63 79 21 13 241 207 85.89  

ม.5 230 69 63 54 26 18 230 186 80.87  

ม.6 215 109 45 26 27 8 215 180 83.72  

รวม 1,732 477 536 427 171 121 1,732 1,440    

ร้อยละ 100 27.54 30.95 24.65 9.87 6.99 100.00 83.14    
 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน
(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.14 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน
(ภาษาอังกฤษ)
ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
24 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 355 88 110 99 31 27 355 297 83.66  

ม.2 315 87 78 100 32 18 315 265 84.13  

ม.3 359 65 120 112 37 25 359 297 82.73  

ม.4 237 62 54 87 21 13 237 203 85.65  

ม.5 225 60 75 54 15 21 225 189 84.00  

ม.6 212 53 50 72 25 12 212 175 82.55  

รวม 1,703 415 487 524 161 116 1,703 1,426    

ร้อยละ 100 24.37 28.60 30.77 9.45 6.81 100.00 83.73    
 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน 
(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 พบว่า  ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.73 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน
(ภาษาอังกฤษ)
ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
25 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  
ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 356 87 105 95 55 14 356 287 80.62  

ม.2 328 68 111 84 47 18 328 263 80.18  

ม.3 362 100 98 101 53 10 362 299 82.60  

ม.4 241 103 63 51 21 3 241 217 90.04  

ม.5 230 84 80 32 23 11 230 196 85.22  

ม.6 215 48 58 74 35 0 215 180 83.72  

รวม 1,732 490 515 437 234 56 1,732 1,442    

ร้อยละ 100 28.29 29.73 25.23 13.51 3.23 100.00 83.26    
 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.26 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
26 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  
ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 355 107 104 81 51 12 355 292 82.25  

ม.2 315 109 96 70 32 8 315 275 87.30  

ม.3 359 107 100 103 44 5 359 310 86.35  

ม.4 237 127 48 43 13 6 237 218 91.98  

ม.5 225 87 80 35 18 5 225 202 89.78  

ม.6 212 57 58 73 24 0 212 188 88.68  

รวม 1,703 594 486 405 182 36 1,703 1,485    

ร้อยละ 100 34.88 28.54 23.78 10.69 2.11 100.00 87.20    

 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 87.20 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
27 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 356 82 101 124 40 9 356 307 86.24  

ม.2 328 74 112 91 27 24 328 277 84.45  

ม.3 362 79 109 135 32 7 362 323 89.23  

ม.4 241 52 68 85 23 13 241 205 85.06  

ม.5 230 47 91 54 19 19 230 192 83.48  

ม.6 215 47 70 72 15 11 215 189 87.91  

รวม 1,732 381 551 561 156 83 1,732 1,493    

ร้อยละ 100 22.00 31.81 32.39 9.01 4.79 100.00 86.20    

 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.20 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียน
ด้านความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ

ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
28 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 355 156 112 77 7 3 355 345 97.18  

ม.2 315 168 59 53 27 8 315 280 88.89  

ม.3 359 115 76 65 57 46 359 256 71.31  

ม.4 237 65 63 50 34 25 237 178 75.11  

ม.5 225 65 50 55 32 23 225 170 75.56  

ม.6 212 86 40 41 24 21 212 167 78.77  

รวม 1,703 655 400 341 181 126 1,703 1,396    

ร้อยละ 100 38.46 23.49 20.02 10.63 7.40 100.00 81.97    
 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.97 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียน
ด้านความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ

ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
29 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดคำนวณ  
ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี (3) 
ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 356 56 84 146 58 12 356 286 80.34  

ม.2 328 71 102 105 18 32 328 278 84.76  

ม.3 362 115 100 88 49 10 362 303 83.70  

ม.4 241 37 34 123 44 3 241 194 80.50  

ม.5 230 43 58 85 26 18 230 186 80.87  

ม.6 215 65 33 79 18 20 215 177 82.33  

รวม 1,732 387 411 626 213 95 1,732 1,424    

ร้อยละ 100 22.34 23.73 36.14 12.30 5.48 100.00 82.22    
 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดคำนวณ  
ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82.22 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ
ในการคิดค านวณ ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
30 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดคำนวณ  
ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 355 65 78 146 30 36 355 289 81.41  

ม.2 315 81 80 102 17 35 315 263 83.49  

ม.3 359 148 95 56 33 27 359 299 83.29  

ม.4 237 39 52 102 39 5 237 193 81.43  

ม.5 225 37 66 78 30 14 225 181 80.44  

ม.6 212 67 12 95 16 22 212 174 82.08  

รวม 1,703 437 383 579 165 139 1,703 1,399    

ร้อยละ 100 25.66 22.49 34.00 9.69 8.16 100.00 82.15    
 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดคำนวณ   
ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82.15 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ
ในการคิดค านวณ ภาคเรียนที่ 2

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 
31 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

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 

 สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงงาน (Project Based Learning หรือ PBL) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สามารถสรุปสาระและ
เชื่อมโยงความรู้เพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงานได้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษา กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม การจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ วิจารณ์ 
ผลงานของเพื่อนคนอื่น ๆ  โดยแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงาน การทำแบบฝึกทักษะกิจกรรมที่มุ่ง
พัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อีกทั้งยังมีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ( STEM 
Education) 
 จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผ่านการกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ โดยมีปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  และมีผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวย           
ความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้คำแนะนำ (guide) แล้วมีการประเมินผลจากสถานการณ์จริง (authentic 
assessment) ดูจากความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะทำกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process) 
และการประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ (Learning product) ของผู้เรียน  

 จากผลการพัฒนาตามที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สามารถตรวจสอบความถูกต้องตาม
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หลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพ่ือนำมาวางแผนการดำเนินงาน ลงข้อสรุปได้
อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน  
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต มีผลการพัฒนาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ที่แตกต่างกัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning) การประกวดโครงงาน PBL และ
การจัดนิทรรศการ “รังสรรค์โครงงานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นอกจากนี้สถานศึกษายัง
ดำเนินกิจกรรมโดยสอดแทรกหลักการคิดวิเคราะห์ ในสาระต่าง ๆ ทำให้มีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์               
คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงาน       
ลงข้อสรุปได้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงงาน หรือ
รายงาน ชิ ้นงาน  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต ซึ่ง
สอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการบริหารและ
จัดการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

4. จุดควรพัฒนา    

สถานศึกษามีการฝึกทักษะการคิดอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เห็นผลปรากฏเป็นที่ประจักษ์ จึงต้องพัฒนาการ
ฝึก การคิดวิเคราะห์ โดยให้เน้นในด้านความจำให้น้อย และเน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น เช่น การนำแบบ
ฝึกการคิดวิเคราะห์มาใช้ในทุกสัปดาห์ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทักษะการปฏิบัติ โดยการพัฒนา
รูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ที่ผู้เรียนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อผู้เรียนทุก
ระดับชั้นให้มีพัฒนาการด้านศักยภาพที่ดียิ่งข้ึน 
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จากแผนภูมิสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 84.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์        
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 85.75 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 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 

 สถานศึกษามีการส ่งเสร ิม สนับสนุนและพัฒนาความสามารถในการสร ้างนว ัตกรรม โดย  
การจัดการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้งในรูปแบบของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา
เพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยการดำเนินการจัดโครงการ  เช่น โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
เทคโนโลยีการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ด้วยตนเอง ทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ นำประสบการณ์ แนวความคิดมาใช้ในการทำ
โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ในการจัดทำโครงงาน (Project Based Learning : 
PBL) จะมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาโครงงาน และกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดในแบบต่าง ๆ เพ่ือต่อยอด
นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในอนาคต  

2. ผลการพัฒนา 

ผู้เรียนได้แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้การทำโครงงาน  
ชิ้นงาน ผลผลิต จากการเรียนการสอนทุกรายวิชา สามารถทำโครงงาน มีการนำไปใช้ และเผยแพร่ผลงาน 
ภายในโรงเรียนในนิทรรศการ “รังสรรค์โครงงานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีผลการพัฒนา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : 
PBL) การจัดการเรียนการสอนวิชา IS  การจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  การจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เช่น หนึ่งห้องเรียน หนึ่ง
โครงงาน (One Classroom One Project) โดยมีการรวบรวมความรู้เพื่อนำมาสร้างเป็นชิ้นงาน จากการคิด
แก้ปัญหา และการออกแบบการแก้ปัญหา มีการต่อยอดความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมโดยการนำ
ผู้เรียนออกไปแข่งขันตามกิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยได้รับรางวัลโครงงาน
ค ุณธรรมส ่งเสร ิมอ ัตล ักษณ์ว ิถ ีพ ุทธยอดเย ี ่ยม ระด ับประเทศ ได ้ร ับโล ่พระราชทานจากสมเด็จ  
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พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ ระดับ 2 ดาว ของเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 

4. จุดควรพัฒนา  
  การส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้และเผยแพร่ได้ ตลอดจนการจัดให้มีเวที
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานนวัตกรรมของแต่ละระดับชั้น รวมทั้งต่อยอดไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติ
และนานาชาติ  

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี (3) 
ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 356 50 156 83 42 25 356 289 81.18  

ม.2 328 72 98 94 37 27 328 264 80.49  

ม.3 362 64 164 66 35 33 362 294 81.22  

ม.4 241 55 85 58 24 19 241 198 82.16  

ม.5 230 46 56 90 26 12 230 192 83.48  

ม.6 215 38 57 86 24 10 215 181 84.19  

รวม 1,732 325 616 477 188 126 1,732 1,418    

ร้อยละ 100 18.76 35.57 27.54 10.85 7.27 100.00 81.87    

 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.87 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ภาคเรียนที่ 2 

 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี (3) 
ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 355 52 159 83 36 25 355 294 82.82  

ม.2 315 75 98 78 37 27 315 251 79.68  

ม.3 359 68 164 61 35 31 359 293 81.62  

ม.4 237 57 87 54 22 17 237 198 83.54  

ม.5 225 49 59 78 24 15 225 186 82.67  

ม.6 212 46 65 69 22 10 212 180 84.91  

รวม 1,703 347 632 423 176 125 1,703 1,402    

ร้อยละ 100 20.38 37.11 24.84 10.33 7.34 100.00 82.33    

 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82.33 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. การสังเกตการปฏิบัติ 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินการใช้เทคโนโลยี 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยกำหนดรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมไว้ในโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร การทำงาน การศึกษาเรียนรู้ 
และการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือใช้จัดการ
เรียนรู้พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ครูในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนและครูมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์ และยังมีโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี และโครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และ            
มีคุณธรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการจัดทำระบบจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับ 
การใช้งานของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามบริบท และมีการจัด  
การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้เรียน  

4. จุดควรพัฒนา 

มีการกำหนดกระบวนการในการติดตาม กำกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
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2560) และมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 356 305 25 19 4 3 356 349 98.03  

ม.2 328 284 14 11 14 5 328 309 94.21  

ม.3 362 279 36 22 16 9 362 337 93.09  

ม.4 241 145 51 32 7 6 241 228 94.61  

ม.5 230 165 28 21 10 6 230 214 93.04  

ม.6 215 167 23 18 4 3 215 208 96.74  

รวม 1,732 1345 177 123 55 32 1,732 1,645    

ร้อยละ 100 77.66 10.22 7.10 3.18 1.85 100.00 94.98    
 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.98 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 355 292 39 18 4 2 355 349 98.31  

ม.2 315 285 12 7 6 5 315 304 96.51  

ม.3 359 279 38 26 8 8 359 343 95.54  

ม.4 237 108 66 52 7 4 237 226 95.36  

ม.5 225 146 58 13 6 2 225 217 96.44  

ม.6 212 170 23 17 2 0 212 210 99.06  

รวม 1,703 1280 236 133 33 21 1,703 1,649    

ร้อยละ 100 75.16 13.86 7.81 1.94 1.23 100.00 96.83    

 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.83 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภาคเรียนที่ 2

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 65 

 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ยอดเยี่ยม 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร โดยการวิเคราะห์
สภาพปัญหาของผู้เรียนจากผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 
รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการศึกษา บุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งชุมชนและท้องถิ่น มาใช้ใน 
การออกแบบกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมให้
ผ ู ้ เร ียนได้ร ับโอกาสและมีความเสมอภาคทางการศึกษา และโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากลและพัฒนาสาระท้องถิ่น นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning มีการจัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีกระบวนการนิเทศการสอนของครู 
เพ่ือช่วยเสนอแนะ และปรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ดียิ่งขึ้น 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น  มีทักษะการคิด ซึ่งได้แก่ การคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ และคิด
อย่างมีวิจารญาณ สามารถแลกเปลี่ยนประเด็นและความคิดเห็นกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีการใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด มีการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

3. จุดเด่น 

   สถานศึกษามีการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในรูปแบบของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้น Active Learning และการจัดโครงการที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกำหนดกิจกรรม  
ต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  

 4. จุดควรพัฒนา  

โรงเรียนควรกำหนดกระบวนการในการติดตาม กำกับผู ้เร ียนกลุ ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ                   
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน           
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการได้เต็มตาม
ศักยภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา  
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    จากแผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ได้เกรดระดับต่างๆ ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนได้เกรด 1 ขึ้นไป        
ร้อยละ 96.94 ได้เกรด 3 ขึ้นไป ร้อยละ 72.82 

 

          จากแผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ได้เกรดระดับต่าง ๆ ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนได้เกรด 1  
ขึ้นไป ร้อยละ 95.11 เกรด 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70.61 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนระดับต่าง ๆ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
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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 

สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ทักษะ และ เจตคติที่ดี 
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยเน้นที่การจัดการ
เรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพ ร่วมกับการจัดกิจกรรมแนะแนว ตลอดจนมีหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดบริการแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสุขในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านอาชีพ เช่น กิจกรรมเปิดโลกอาชีพผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ฝึกลงมือปฏิบัติอาชีพต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ กิจกรรมตลาด
นัดอาชีพ ซึ่งผู ้เรียนจะได้รับความรู้เกี ่ยวกับอาชีพต่างๆ และได้ฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น 
การแข่งขันทักษะวิชาการ จัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพเพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้เส้นทางการศึกษาและอาชีพ 
ซึ่งจะเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการเรียนและอาชีพ พร้อมทั้งทำแบบสำรวจความสนใจใน
อาชีพ วิเคราะห์บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและอาชีพ ผู้เรียนทุกคนจึงมีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงาน หรือการทำงาน 

2. ผลการพัฒนา 

จากการจัดการเรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพ ร่วมกับการจัดกิจกรรมแนะแนว ตลอดจนมี
หลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดบริการแนะแนว และระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสุขใน
การทำงาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่หลากหลาย              
มีเอกลักษณ์ตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานทำตามนโยบายของ สพฐ. 

4. จุดควรพัฒนา   

การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพในยุคปัจจุบันโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้สร้างนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น 
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ตารางสรุปผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน  
ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 356 336 11 9 0 0 356 356 100.00  

ม.2 328 321 4 3 0 0 328 328 100.00  

ม.3 362 350 7 5 0 0 362 362 100.00  

ม.4 241 215 9 10 7 0 241 234 97.10  

ม.5 230 209 10 11 0 0 230 230 100.00  

ม.6 215 196 11 8 0 0 215 215 100.00  

รวม 1,732 1627 52 46 7 0 1,732 1,725    

ร้อยละ 100 93.94 3.00 2.66 0.40 0.00 100.00 99.60    

 
จากตารางสรุปผลการประเมินทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 

พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.60 
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ผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน 
ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน  
ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 355 336 13 6 0 0 355 355 100.00  

ม.2 315 312 2 1 0 0 315 315 100.00  

ม.3 359 352 5 2 0 0 359 359 100.00  

ม.4 237 222 7 5 3 0 237 234 98.73  

ม.5 225 210 11 4 0 0 225 225 100.00  

ม.6 212 197 12 3 0 0 212 212 100.00  

รวม 1,703 1629 50 21 3 0 1,703 1,700    

ร้อยละ 100 95.65 2.94 1.23 0.18 0.00 100.00 99.82    

 
จากตารางสรุปผลการประเมินทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 

พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.82 
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ผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน 
ภาคเรียนที่ 2

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

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 

สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝัง และพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดและมีค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด ดังอัตลักษณ์ที่ว่า “ลูก บ.ล. เป็นคนดี ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ จัดกิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ กิจกรรมสวดมนต์ บริหารจิตเจริญปัญญา 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการฝึกปฏิบัติเพื ่อให้มี
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรตามที่สถานศึกษากำหนด  

 สถานศึกษาได ้ส ่งเสร ิมการมีค ุณลักษณะและค่าน ิยมที ่ด ีด ้วยการสอดแทรกคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมการเลือกตั้งส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น การหล่ อเทียน
ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ กิจกรรมวันแม่ วันไหว้ครู การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
ไหว้พระตอนเช้าทุกวัน การประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมค่ายคุณธรรมแต่ละระดับชั้น การ
สอบธรรมศึกษา ฯลฯ เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติท่ีดีงาม และทำหน้าที่ของตน
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ อีกทั้งมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สอนให้ผู้เรียนรู้จัก การใช้จ่ายของตนเอง รู้จักออม โดยการบันทึกรายรับและรายจ่าย การฝากหรือการ
ออมกับธนาคารโรงเรียน รู้จักช่วยเหลือสังคม เสียสละและปลูกฝังความสามัคคี ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
เช่น กีฬาสีประจำปี ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์  กิจกรรมรังสรรค์
โครงงาน การทำสมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการลง
สู่การเรียนการสอน ผ่านหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนใน 8 กลุ่มสาระฯ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติใน
กิจกรรมการเรียนการสอนทำให้เกิดชิ้นงาน/โครงงาน และผลงานผู้เรียนที่เป็นที่ประจักษ์ 
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2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการด้วยวิธีการสอดแทรกในการจัดการเรียนการ
สอน และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ กิจกรรมวันแม่ 
ว ันไหว้ครู การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระตอน เช้าทุกว ัน การประกอบพิธ ีสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมค่ายคุณธรรมแต่ละระดับชั้น กิจกรรมวันลอยกระทง ฯลฯ และการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ เช่น การประกวดสวดมนต์แปล ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ประกวดมารยาทไทย ประกวดโครงงาน
คุณธรรม และประกวดเล่านิทานคุณธรรม สมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรมฯ เป็นต้น ส่งผลให้มีผลการประเมิน
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษาได้นำหลักการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้ามาใช้ในการพัฒนาผู ้เรียนอย่าง  
บูรณาการผ่านโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า “ลูก บ.ล. เป็นคนดี ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” 

4. จุดควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนที่

จบ
การศึกษา 

(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ปีการศึกษา 2563 

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ม.1 350 350 7 66 277 343 98.00 
ม.2 319 319 11 58 250 308 96.55 
ม.3 358 358 12 69 277 346 96.65 
ม.4 238 238 12 38 188 226 94.96 
ม.5 240 240 12 37 191 228 95.00 
ม.6 240 240 5 58 177 235 97.92 
รวม 1,745 1,745 59 326 1,360 1,686 96.62 

 

 

จากแผนภูมิผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.00 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 96.55 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.65 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.96 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.00 และผู้เรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.92 และค่าเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
อยู่ที่ร้อยละ 96.62 

  

98 96.55 96.65 94.96 95
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563 ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับวัดบึงทองหลาง 
2. การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
3. การจัดกิจกรรมไหว้คร ู 
4. การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ 
5. โครงการส่งเสริมความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธาณะ 
และอยู่อย่างพอเพียง 

 
1. กระบวนการพัฒนา   
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผ่านการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และมีการดำเนินการเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนผ่านโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
การสอบธรรมสนามหลวง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  กิจกรรมส่งเสริม
เอกลักษณ์ไทย โดยจัดประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครูและกระทงลอย จัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น 
กิจกรรมวันภาษาไทย ส่งเสริมและจัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีของสถานศึกษา เช่น วันเข้าพรรษา วันวิ
สาขบูชาและจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่าง
พอเพียง โดยการจัดค่ายประวัติศาสตร์และกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

2. ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาผู ้เร ียนมีความรู ้ความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 
แสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม สร้างผลงาน 
และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น  
 สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6           
และเสริมทักษะด้วยการจัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ส่งผลให้ผู ้เรียน สามารถสร้างผลงาน  
เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นำเสนอผลงานได้ด้วยความมั่นใจในตนเอง เผยแพร่ผลงาน      
นำผลงานและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างดี อาทิ ความสามารถทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น 

4. จุดควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 356 100 102 68 63 23 356 270 75.84  

ม.2 328 45 82 145 46 10 328 272 82.93  

ม.3 362 50 175 85 28 24 362 310 85.64  

ม.4 241 98 43 61 25 14 241 202 83.82  

ม.5 230 117 46 33 22 12 230 196 85.22  

ม.6 215 112 45 24 21 13 215 181 84.19  

รวม 1,732 522 493 416 205 96 1,732 1,431    

ร้อยละ 100 30.14 28.46 24.02 11.84 5.54 100.00 82.62    

 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

ไทย ภาคเรียนที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82.62 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในทอ้งถิ่น
และความเป็นไทย ภาคเรียนที่ 1

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 355 104 98 70 62 21 355 272 76.62  

ม.2 315 53 83 130 42 7 315 266 84.44  

ม.3 359 52 174 86 25 22 359 312 86.91  

ม.4 237 41 67 85 31 13 237 193 81.43  

ม.5 225 53 64 67 29 12 225 184 81.78  

ม.6 212 81 63 37 21 10 212 181 85.38  

รวม 1,703 384 549 475 210 85 1,703 1,408    

ร้อยละ 100 22.55 32.24 27.89 12.33 4.99 100.00 82.68    
 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82.68 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภมูิใจในทอ้งถิ่น
และความเป็นไทย ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. แผนการเรียนเฉพาะบุคคล (IEP) 
2. ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
3. ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน
ของนักเรียน 

1. กระบวนการพัฒนา  

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู ้เร ียนอย่างหลากหลาย โดยนอกจากมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ทาง  
การเรียนด้านวิชาการแล้ว ยังเน้นการจัดกิจกรรมที ่ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วม ผู ้เร ียนเห็นคุณค่าในตนเอง                      
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น ผู้เรียนสามารถยอมรับ  
ความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
การเรียนรู้ระหว่างกัน ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อีกท้ังส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมการเรียนรู้สู่
โครงงาน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมจิตสาธารณะ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ความเป็นสมาชิกของสังคม  การยอมรับ  
ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย และการใช้ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย นอกจากนี้ สถานศึกษายังมีความ
มุ่งม่ันในการจัดการศึกษาพิเศษให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ให้มีโอกาสและความ
เท่าเทียมกันในศักดิ์ศรี ให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมทุกด้าน โดยการจัดการเรียนร่วมและเรี ยนรวม ได้เตรียมความ
พร้อมในการรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษประเภทต่างๆ เข้ามาเรียนร่วมในโรงเรียน มีการคัดกรอง 
วินิจฉัย และจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ผู้เรียนยอมรับเหตุผลฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน     
และสามารถปรับตัวปฏิบัติตนต่อผู้อื ่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื ่น ให้
คำแนะนำแก่ผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และประเพณี ผลการ
พัฒนาผู้เรียนเรียนร่วมได้พัฒนาคุณภาพตามความสามารถและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถและทักษะ
บรรลุทุกจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21          
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนี้  
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1. การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1–6 ด้วย
กิจกรรมเสียงตามสาย พิธีการหน้าเสาธง  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นต้น 
          2. การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ด้วย
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
          3. การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย             
เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน  การเลือกตั้งหัวหน้าระดับชั้นเรียน การเลือกตั้งประธานผู้เรียน ฯลฯ 
          4. ผู้เรียนเรียนรู้การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยกิจกรรมทักษะโครงงาน 
          5. สถานศึกษาได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม มีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิรูปงานเรียนร่วมและเรียนรวม 

4. จุดควรพัฒนา 
           - ไม่มี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 356 327 17 12 0 0 356 356 100.00  

ม.2 328 302 12 14 0 0 328 328 100.00  

ม.3 362 336 18 8 0 0 362 362 100.00  

ม.4 241 209 18 14 0 0 241 241 100.00  

ม.5 230 197 20 13 0 0 230 230 100.00  

ม.6 215 175 21 19 0 0 215 215 100.00  

รวม 1,732 1546 106 80 0 0 1,732 1,732    

ร้อยละ 100 89.26 6.12 4.62 0.00 0.00 100.00 100.00    

 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบน          

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 
จำนวน
ผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี  
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 
รวม 

ระดับดีขึ้น
ไป 

 
ม.1 355 323 24 8 0 0 355 355 100.00  

ม.2 315 290 11 14 0 0 315 315 100.00  

ม.3 359 320 28 11 0 0 359 359 100.00  

ม.4 237 198 27 12 0 0 237 237 100.00  

ม.5 225 187 26 12 0 0 225 225 100.00  

ม.6 212 185 16 11 0 0 212 212 100.00  

รวม 1,703 1503 132 68 0 0 1,703 1,703    

ร้อยละ 100 88.26 7.75 3.99 0.00 0.00 100.00 100.00    

 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบน        

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาคเรียนที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับหอ้งเรียนด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ภาคเรียนที่ 2

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

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 
2. รายงานผล SDQ ปีการศึกษา2561 
3. รายงานผลปัจจัยพ้ืนฐาน 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย โดยการออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในบึงทองหลางเกมส์ การ
จัดการแข่งขันฟุตบอลผู้เรียนแสดดำคัพ การส่งเสริมด้านกีฬาไทย หรือการส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น มีสถานที่ที่
เอื้อต่อการออกกำลังกาย มีอุปกรณ์กีฬาให้ผู้เรียนยืมเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย และได้มีการวัดประเมินผล
สมรรถภาพทางกายในทุกระดับชั้น จัดโครงการเด็ก บ.ล. สดใสไร้พุง เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียนที่มีน้ำหนักเกิน
เกณฑ์มาตรฐานได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้ งส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างเสริมด้านลักษณะจิต
สังคม โดยใช้การฝึกสมาธิ และการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาจิตใจของผู้เรียนให้แจ่มใส ซึ่ง
ส่งผลต่อการมีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี ภาคภูมิใจในตนเอง การคิดบวก การให้กำลังใจในตนเอง ให้มีความ
มุ่งมั่นในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคมอย่างเหมาะสมกับเพศวัยและ
บทบาทหน้าที่ของผู้เรียน 

2. ผลการพัฒนา 

  ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยการออกกำลังกาย
และบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ทำให้มีน้ำหนักส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย พัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย ผู้เรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์เข้าร่วมโครงการเด็ก บ.ล. สดใสไร้พุงมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รักษาสุขภาพจิต อารมณ์
ที่ดีอยู่เสมอ และแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีความเข้าใจ
ผู้อื่น   

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทดสอบสมรรถภาพเพ่ือประเมินสุขภาพผู้เรียนทุกระดับชั้น จัดโครงการ
เด็ก บ.ล. สดใสไร้พุงสำหรับผู้เรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง กิจกรรมกีฬาสี
ประจำปี ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ทำให้มีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ซึ่งส่งผลให้ 
ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพดี มีการประเมินอารมณ์และสุขภาพจิต โดยการประเมินซ้ำ เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ผู้เรียน
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เรียนรู้ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้
ความร่วมมือต่อสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

4. จุดควรพัฒนา 

ควรมีการพัฒนาและนำนวัตกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพเข้ามาช่วยในการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคมของผู้เรียน และแสดงผลเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เรียนนำข้อมูลสะท้อนกลับไปใช้พัฒนาตนเอง
ต่อไป 

ตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพผู้เรียนโดยแพทย์ ปีการศึกษา 2563 

ชั้น ลงทะเบียน 
การตรวจร่างกายโดยแพทย์ ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการตรวจ

เป็นปกติ ตรวจ ปกต ิ พบโรค 
ม. 1 353 353 353 0 100 
ม. 2 300 299 299 0 100 
ม. 3 342 342 342 0 100 
ม. 4 232 232 232 0 100 
ม. 5 216 216 216 0 100 
ม. 6 197 197 197 0 100 
รวม 1,640 1,639 1,639 0 100 
จากตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพผู้เรียนโดยแพทย์ พบว่า ผู้เรียนที่มีผลการตรวจเป็นปกติ (ไม่พบ

โรค) มีจำนวนร้อยละ 100 
ตารางสรุปผลการตรวจทันตกรรมผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชั้น ลงทะเบียน 
การตรวจร่างกายโดยแพทย์ ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการตรวจ

เป็นปกติ ตรวจ ปกต ิ ผิดปกติ 
ม. 1 353 353 353 0 100 
ม. 2 300 299 299 0 100 
ม. 3 342 342 342 0 100 
ม. 4 232 232 232 0 100 
ม. 5 216 216 216 0 100 
ม. 6 197 197 197 0 100 
รวม 1,640 1,639 1,639 0 100 
จากตารางสรุปผลการตรวจทันตกรรมผู ้เรียน พบว่าผู ้เรียนที ่มีผลการตรวจเป็นปกติ มีจำนวน 

ร้อยละ 100 
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ตารางสรุปผลการตรวจสายตาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชั้น ลงทะเบียน 
การตรวจร่างกายโดยแพทย์ ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการตรวจ

เป็นปกติ ตรวจ ปกต ิ ผิดปกติ 
ม. 1 353 353 282 71 79.89 
ม. 2 300 298 217 81 73.82 
ม. 3 342 339 231 108 68.14 
ม. 4 232 230 155 75 67.39 
ม. 5 216 216 123 93 56.94 
ม. 6 197 197 107 90 54.31 
รวม 1,640 1,633 1,115 518 68.28 

*หมายเหตุ – ผู้เรียนที่มีค่าสายผิดปกติ คือผู้เรียนที่มีค่าสายตาสั้น หรือสายตาเอียง หรือสายตาสั้นและเอียง 
ผู้เรียนแก้ปัญหาโดยการสวมแว่นสายตา หรือเลนส์สัมผัส (contact lens)   

จากตารางสรุปผลการตรวจสายตาผู ้เร ียน พบว่าผู ้ เร ียนที ่มีผลการตรวจเป็นปกติ มีจำนวน 
ร้อยละ 68.28 

ตารางสรุปผลการเอ็กซเรย์ทรวงอกผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชั้น ลงทะเบียน 
การตรวจร่างกายโดยแพทย์ ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการตรวจ

เป็นปกติ ตรวจ ปกต ิ ผิดปกติ 
ม. 1 353 346 345 1 99.71 
ม. 2 300 297 296 1 99.66 
ม. 3 342 326 323 3 99.08 
ม. 4 232 229 228 1 99.56 
ม. 5 216 215 215 0 100.00 
ม. 6 197 195 195 0 100.00 
รวม 1,640 1,608 1,602 6 99.63 
จากตารางสรุปผลการเอ็กซเรย์ทรวงอกผู้เรียน พบว่าผู้เรียนที่มีผลการตรวจเป็นปกติ มีจำนวน 

ร้อยละ 99.63 
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ตารางสรุปผลการตรวจการได้ยินของผู้เรียนโดยแพทย์ ปีการศึกษา 2563 

ชั้น ลงทะเบียน 
การตรวจร่างกายโดยแพทย์ ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการตรวจ

เป็นปกติ ตรวจ ปกต ิ ผิดปกติ 
ม. 1 353 353 353 0 100 
ม. 2 300 299 299 0 100 
ม. 3 342 342 342 0 100 
ม. 4 232 232 232 0 100 
ม. 5 216 216 216 0 100 
ม. 6 197 197 197 0 100 
รวม 1,640 1,639 1,639 0 100 
จากตารางสรุปผลการตรวจการได้ยินของผู้เรียนโดยแพทย์ พบว่าผู้เรียนที่มีผลการตรวจเป็นปกติ  

มีจำนวนร้อยละ 100 
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ผลการตรวจสุขภาพของผู้เรียนโดยรวม ปีการศึกษา 2563

ร้อยละจ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการตรวจเป็นปกติ
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ตารางสรุปผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของผู้เรียน ด้านน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียนที่
เข้ารับ 

การตรวจ 

น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ร้อยละของ
ผู้เรียนทีมี่
น้ำหนัก

ตามเกณฑ์ 
อ้วน เริ่มอ้วน ท้วม สมส่วน 

ค่อนข้าง
ผอม 

ผอม 

ม. 1 347 42 21 20 171 43 50 49.28 
ม. 2 298 38 21 14 195 16 14 65.44 
ม. 3 338 51 19 14 225 17 12 66.57 
ม. 4 218 33 24 8 127 16 10 58.26 
ม. 5 206 40 19 11 124 7 5 60.19 
ม. 6 179 34 16 7 104 13 5 58.10 
รวม 1,586 238 120 74 946 112 96 59.65 

จากตารางสรุปผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของผู้เรียน ด้านน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่า
ผู้เรียนที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง – สมส่วน มีจำนวนร้อยละ 59.65 
 

 

 สรุปผลการประเมินสุขภาวะทางกายของผู้เรียนทุกด้าน พบว่าผู้เรียนมีผลการประเมินเป็นปกติ 
ร้อยละ 87.93 
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ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของผู้เรียน 
ด้านน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ปีการศึกษา 2563

ร้อยละจ านวนผู้เรียนท่ีมีน้ าหนักตามเกณฑส์่วนสงู - สมส่วน
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านจิตสังคม (กิจกรรมสาธารณะประโยชน์) 

ระดับชั้น 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  1 
ร้อยละจำนวน
ผู้เรียนที่ผ่าน 

ร้อยละจำนวน
ผู้เรียนที ่
ไม่ผ่าน 

ร้อยละจำนวน
ผู้เรียนที่ผ่าน 

ร้อยละจำนวน
ผู้เรียนที ่
ไม่ผ่าน 

ม.1 95.13% 4.87% 88.67% 11.33% 
ม.2 92.48% 7.52% 87.10% 12.90% 
ม.3 96.09% 3.91% 96.65% 3.35% 
ม.4 93.70% 6.30% 96.10% 3.90% 
ม.5 88.75% 11.25% 95.11% 4.89% 
ม.6 86.25% 13.75% 89.58% 10.42% 

ค่าเฉลี่ย 92.07% 7.93% 92.20% 7.80% 
 

จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านจิตสังคม พบว่า ผู้เรียนผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 92.07 ในภาคเรียนที่ 1 และร้อยละ 92.20 ในภาคเรียนที่ 2  
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2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

2. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 

1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการประชุมและวางแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยอาศัยการมี  
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
มัธยมวัดบึงทองหลาง และชุมชน โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา                    
โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย                
การปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนและร่วมกัน
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าประสงค์ ซึ่งได้แก่ 1) ผู้เรียน
ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน 3) ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4) มีกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม ที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5) มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 6) พัฒนาครู
และบุคลากรเป็นมืออาชีพ และ 7) สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา  
 ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี   
ซึ่งมีการดำเนินงานโดยใช้วงจรของเดมมิ่ง (Deming cycle) ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทุก
กลุ่มบริหารและกลุ่มงาน  

โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดการเรียนการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของ
หลักสูตร มีศักยภาพเป็นพลโลกอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ยึดหลักการ
บริการการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและ
ประกอบอาชีพในอนาคต  โดยจัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และเรียนรู้ภาษาที่ 3 
ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก  ได้จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  บริบทของชุมชน  ความต้องการของผู้เรียน  และจุดเน้นของการพัฒนาโรงเรียน  โดยกำหนด 
วิสัยทัศน์  “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสร้างคนดีสู่สังคม” อัตลักษณ์โรงเรียน คือ “ลูก บ.ล. เป็นคน
ดี ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” นิยามของคำว่า “คนดี” หมายถึง 1) คนที่มีคุณธรรม คิดดี พูดดี ทำดี 2) คนดีที่มี
ความรู้ คือ ผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาตามหลักไตรสิกขา 3) คนดีที่มีคุณค่า คือ มีจิตอาสา เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
คือ “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” ให้เกิดค่านิยมโรงเรียน (Thonglang) 
ทองหลาง กับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนเกิดวัฒนธรรมของโรงเรียน คือ การมีคุณธรรมจริยธรรม  
การทำงานเป็นทีม และการมีมนุษยสัมพันธ์ 
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       ภาพแสดงค่านิยมองค์กร (Thonglang ) เพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ 

   
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ได้จัดการศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนด้วย

ระบบคุณภาพ โดยใช้ DBL-Model และดำเนินการจัดการเรียนการสอนยึดหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ทางกายภาพและวิชาการ สนับสนุนการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศและการบริการ  
อื่น ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนและผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสีย ยึดหลักโครงสร้างการบริหารงานของทุกฝ่ายของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี  มีระบบกำกับ ติดตาม นิเทศ การประเมินผล   
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ
ค่านิยมของโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ DBL-Model ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพแสดงการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์และค่านิยมของโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ DBL-Model ในการประเมินผล 
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รูปแบบ DBL-Model เป็นรูปแบบและกระบวนการโดยใช้วงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) Deming Cycle 
(D) ประกอบด้วย การวางแผนการปรับปรุง (Plan) การดำเนินการปรับปรุง (Do) การตรวจสอบวิธีการและ
แนวทางของการดำเนินงาน(Check) และวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน เพ่ือ
หาแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน (Act) ส่วน (B) Brainstorming การระดมความคิด คือ การแสดง 
ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสมาชิก เพื่อทบทวนแผนงานและการดำเนินงาน  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันถอดบทเรียนเสนอแนวความคิดใหม่  ๆ ในการพัฒนางาน   
(L) Learning การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมที่ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ใช้ความรู้ของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์เพื ่อสนับสนุนให้ผู ้อื ่นเกิดการเรียนรู ้ มีความผาสุก ประกอบด้วย การจัดการหลักสูตร   
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

Deming 
Cycle 
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2. ผลการพัฒนา 
จากกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรของ  

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

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล 
และของต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลาง ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสร้างคนดีสู่สังคม และอัตลักษณ์
ของโรงเรียน คือ ลูก บ.ล. เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้  

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามสถานศึกษา                   
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ และให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและ
เป็นแบบอย่างได้  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และนำกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  

2.5 จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อ
การเรียนรู ้ บริเวณโรงเรียนสภาพแวดล้อมที ่สะอาดปลอดภัย มีสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่เพียงพอ มี
สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน  
 จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้สถานศึกษามีผลการพัฒนาโดยภาพรวมด้านการมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรของเดมมิ ่ง (Deming cycle)             
ในการขับเคลื่อน โดยมี (DBL : Model)กำกับ ติดตามปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน    
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร  สถานศึกษาได้รับ
ความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครอง และครู เครือข่ายผู้ปกครอง และจาก
ชุมชนที่เข้มแข็งโดยเฉพาะการได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง และพระอาจารย์ในการมา
สอนพระพุทธศาสนาแก่ผู้เรียนเสมอมา คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา 
สามารถให้คำแนะนำในการบริหารงานของสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้
เป็นอย่างดี โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อยู่มีคุณภาพโดยการ
ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ
และรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล       
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีการจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษาเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
ทุกปี 
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4. จุดควรพัฒนา 
 1. สถานศึกษาควรพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เข้าถึงในทุกกลุ่มบริหารงานและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

2. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 
3. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2562) 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษานำแผนพัฒนาการศึกษา และผลการประเมินสถานภาพสถานศึกษา (SWOT Analysis) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) มาวิเคราะห์จัดทำแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการ      
โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างานและ
ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาประเด็นนโยบายทางการศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ
ของปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาและกำหนดปฏิทิน
การดำเนินงานของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานของ
สถานศึกษาก่อนนำไปสู ่การปฏิบัติ โดยคำนึงถึงระดับการปฏิบัติงานตามสภาพโครงสร้างบริหารของ
สถานศึกษา ในการนำกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติจึงให้ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างบริหารของสถานศึกษา ทำการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ในระดับกลุ่มงาน เพื่อแปลงกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับหน่วยงาน โดยหัวหน้างาน     ครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มงาน และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ร่วมกันประชุม วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มงาน หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นำผล
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก         มากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของกลุ่มงาน
หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำไปจัดทำกรอบกลยุทธ์ของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนำเป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่กำหนด มาวิเคราะห์กำหนดโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ นำไปจัดทำ
เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

 การกำหนดโครงการกิจกรรมของแผนปฏิบัติการของสถานศึกษามาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) 
ในการปฏิบัติงาน เริ่มจากการวางแผน (Plan) การดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม (Do) 
การติดตามตรวจสอบขณะปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนจนสำเร็จ (Check) นำผลสำเร็จที่เกิดขึ้นมากำหนด
แนวทางพัฒนาให้ดีขึ ้น (Act) ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม จะประเมินผลความสำเร็จทุกภาคเรียน กลุ่ม
นโยบายและแผนจะรวบรวมผลการประเมินต่าง ๆ นี้เป็นข้อมูลป้อนกลับใช้ในการทบทวนจัดทำแผนปฏิบัติ
การปีต่อไป โดยกลุ่มนโยบายและแผนมีหน้าที ่กำกับติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี ทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้จะปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้แผนปฏิบัติ
การประจำปี และปฏิทินสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการจะบันทึกการขอใช้งบประมาณในแบบสรุปการขอ
อนุมัติใช้งบประมาณ ที่กลุ่มนโยบายและแผนทุกครั้ง กลุ่มบริหารงบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ ผ่าน
การอนุมัติตามลำดับขั้น เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
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ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผนจะรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานเมื ่อสิ ้นภาคเรียน (ปีละ 2 ครั ้ง) และนำข้อมูลสารสนเทศนั ้นมาจัดทำรายงานประจำปีของ
สถานศึกษา (SAR) เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 ในการประเมินผลการดำเนินการ กลุ่มนโยบายและแผนมีหน้าที่ทบทวนผลการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง 
โดยใช้ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพความคุ้มค่ากับ
งบประมาณและเวลา ตรงตามวัตถุประสงค์ และการเทียบเคียงกับองค์กรคู่แข่งขันและคู่เปรียบเทียบ และ
สรุปผลเป็นรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีหน้าที่พิจารณาและเปรียบเทียบที่บ่งบอกถึงระดับความสำเร็จและความล้มเหลว โดยการวิเคราะห์
ถึงสาเหตุหรือปัจจัยของความสำเร็จและความล้มเหลวเพื่อนำไปพิจารณา ปรับปรุงแผนหรือนำไปจัดทำ
แผนปฏิบัติการในปีต่อไป และประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู้ 
คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น จัดนิเทศทางการศึกษา ซึ่งมีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเข้ารับการอบรม
สัมมนากับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจัดแสดงผลการปฏิบัติงานของครูทุกคน เพื่อให้ครูได้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สามารถเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปปรับใช้ใน       การจัดการเรียนการสอนของตนต่อไป 

 ในด้านการบริหารอัตรากำลังสถานศึกษา มีการกำหนดอัตราตำแหน่งสาขาวิชาที่สอนตามวุฒิการศึกษา
ของบุคลากรตามความต้องการจำเป็นตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดของสถานศึกษา และกำหนดกลยุทธ์ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของบุคลากร จัดทำ
เป็นแผนพัฒนาบุคลากร การจัดอัตราทดแทนครูที่ขาดแคลน การทำแผนบุคลากรตามภาระงาน ความต้องการ         
เป็นการเพิ ่มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และการสร้างความคุ ้มทุนในการดำเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษา    โดยกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร อันได้แก่ การพัฒนาครูที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำการ เช่น การ
พัฒนาเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาโดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐ านะ โดย
พัฒนางาน พัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของตนเอง และ
รวมถึงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยบุคลากรของสถานศึกษาจะต้องพัฒนา เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบการฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 

 ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา สถานศึกษาดำเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการจัดทำกรอบประมาณการรายรับ และ กรอบประมาณ และจัดทำรายละเอียดประกอบ
รายจ่าย ตามกลยุทธ์ แผนงาน โครงการของสถานศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางใน  
การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ การพิจารณากรอบประมาณการรายรับและรายจ่าย
นั้นเกิดจากการประชุมร่วมกันของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องในการ
เสนอขอใช้งบประมาณของกิจกรรมแต่ละโครงการ ตามความต้องการจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่กำหนด และสอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน โดยจัดทำ
กรอบประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณและการระดมทรัพยากรที่สถานศึกษาได้รับ และจัดทำกรอบ
ประมาณการรายจ่ายจากข้อมูลงบประมาณที่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง
เสนอขอให้จัดสรร โดยสถานศึกษาพิจารณากำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ 

 สถานศึกษาส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู ้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ                   
มีคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ มีภูมิคุ ้มกันทางจิตใจที ่เข็มแข็ง คุณภาพชีว ิตที ่ด ี มีทักษะการดำรงชีวิต  
โดยดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยอาศัยครูที ่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการ  
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มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้บริหาร มีการนำข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อการคัดกรองผู้เรียน เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาหรือกลุ่มพิเศษ เพื่อดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของผู้เรียนยิ่งขึ้น และมีความรวดเร็วในการ
แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ครูจะได้ให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดแล ะหาวิธีการ
ช่วยเหลือทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน โดย
การให้คำปรึกษาเบื้องต้นหรือจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานศึกษาเน้นพัฒนาและส่งเสริม
ผู้เรียนเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพมากข้ึน ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง/มปีัญหา 
และเป็นการช่วยให้ผู ้เรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นผู้เรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง โดยอาศัยการจัดกิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้าน การจัดประชุมผู้ปกครองชั้น
เรียน (Classroom Meeting) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีที่บางปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่
ดีขึ้น สถานศึกษากำหนดให้มีการส่งต่อภายใน โดยครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้เรียน
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจำวิชา หรืองานกิจการผู้เรียน  

2. ผลการพัฒนา 
 ภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาข้างต้น ส่งผลให้สถานศึกษาบริหารจัดการด้าน
งบประมาณได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงบประมาณเตรียมการระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ      ทั้งการวางแผนการกำกับติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ
กำหนด และผลจากการใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในการดำเนินงานทุกระบบและทุก
กระบวนการทำงาน ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตร และตามที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานร่วมกันโดยช่วยเหลือ
เกื้อกูล มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับนโยบายของต้นสังกัดและความทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 
สนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมพัฒนาทั้งความรู้และการขอ
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินงานโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในทุก
กระบวนการทำงาน การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติ ดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานตามวงรอบที่กำหนด มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรทางการศึกษา    มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง ดังผลการดำเนินงาน
ข้างต้น 

4. จุดควรพัฒนา 
 1. การนำผลการประเมินหรือผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลงานการเลื่อนขั้นวิทยฐานะและผ่านการประเมิน 
เพ่ิมมากข้ึน 
 3. การพัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ธุรการให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
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2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

2. แฟ้มสรุปงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
5. บันทึกรักการอ่านระดับชั้น ม.1-6 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการ ที ่ประกอบด้วยผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้าง องค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้น
ของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และนำสู่การ
ปฏิบัติโดยครูนำไปจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ลำดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการ
สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ ่นในรายวิชาพื ้นฐานและหรือรายวิชาเพิ ่มเติมอย่างเหมาะสม 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรมีความหลากหลายสนองตอบต่อความต้องการ วิเคราะห์
กำหนดรายวิชาเพิ ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนที ่มีเนื ้อหา/สาระการเรียนรู ้/กิจกรรมเหมาะสมตาม
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของผู้เรียนทุกระดับชั้น อย่างหลากหลาย เพียงพอตามความต้องการ ความถนัด
และความสนใจ และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นำข้อมูลผลการประเมินไปทบทวน 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยโครงสร้าง และองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้น
ของสถานศึกษา กำหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และครูนำไปจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
ลำดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในรายวิชา
พื ้นฐานและหรือรายวิชาเพิ ่มเติมอย่างเหมาะสม ออกแบบหน่วยการเรียนรู ้อิงมาตรฐาน มีหลักสูตรที่
หลากหลายสนองตอบต่อความต้องการ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทุกรายวิชา มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง
หรือใกล้เคียงสถานการณ์จริง  มีผลงาน/โครงงาน/โครงการที่แสดงให้เห็นการอธิบายวิธีคิดและสรุปความคิด
ของผู้เรียน  และมีการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นำข้อมูลผลการประเมินไปทบทวน 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตาม
ความต้องการของผู้เรียน ครูนำไปจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ลำดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการ
เรียนรู้ บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในรายวิชาพื้นฐาน และหรือรายวิชาเพิ่มเติม 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานได้เหมาะสมกับความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน และครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้แก่ นิทรรศการ“รังสรรค์
โครงงาน น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 
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 ทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่งทั้ง 3 ด้าน โดยการใช้หลักการ PLC (Professional 
Learning Community) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การทำแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (Id Plan) การอบรมสัมมนา (ครูปองครู) หลักสูตรต่างๆ ตามความสนใจและเนื้อหาวิชาของครู และ
หลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ เช่น สสวท. สถาบันภาษาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของครูและ
บุคลากร มีการนิเทศติดตามการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การสอนงานโดยระบบพี่เลี้ยง (Coaching 
and Mentoring) ทั้งภายในสถานศึกษาและจากกรรมการสถานศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ได้พัฒนาวิชาชีพการทำวิทยฐานะเมื่อถึงกำหนดเวลา 

2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษามีแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทั้ งด้านความรู้ 
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานประกอบด้วย การพัฒนาครูตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะ  ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาวิชาชีพ การทำวิทยฐานะในระดับต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาการ
จัดทำแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ID Plan) และอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร  ได้แก่ การอบรมสัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ตามความสนใจและเนื้อหาวิชาของครู  หลักสู ตร
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ เช่น สสวท. สถาบันภาษาต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ของครูและบุคลากร มีการ
นิเทศติดตามการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทุกกลุ่มสาระฯ การ
สอนงานโดย ระบบพ่ีเลี้ยง ทั้งภายในโรงเรียนและจากคณะกรรมการสถานศึกษา นอกจากนั้นและสนับสนุนให้
ครูบุคลากรเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อยคนละ 20 ชั่วโมง มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 
 สถานศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ และความสามารถโดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย เช่น PLC (Professional Learning Community) การอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ การอบรม
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระและส่งเสริมให้ครูส่งผลงาน เพ่ือให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นตามเวลาที่
กำหนด 
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4. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การติดตามการพัฒนาของครูในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การกำกับติดตาม
นิเทศการสอน เป็นต้น 
 2. การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้นำความรู้และเทคนิคมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและผู้เรียน  

2. โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ 
3 .แฟ้มแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
4. แฟ้มภาพกิจกรรม 

 
1. กระบวนการดำเนินงาน 

 สถานศึกษามีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม พัฒนาอาคารสถานที่ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องน้ำ โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบการ ฯลฯ ทุกแห่งสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความ
มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้ องเรียนมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอต่อผู้เรียน ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับผู้เรียน และพร้อมใช้งาน จัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุก
กลุ่มสาระ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทันสมัย เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้
งาน 

2. ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีแผน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ ทำให้ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบการ ฯลฯ ทุกแห่งมีความสะอาด เป็น
ระเบียบ มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่ม
รื่น ภายในห้องเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้มี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุก
กลุ่มสาระ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการใช้งาน และผู้ เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีผลการประเมิน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย และมีความปลอดภัย ได้แก่ ห้องสมุดของสถานศึกษา สวน     
ห้องศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ห้องพยาบาล ธนาคารโรงเรียน เป็นต้น 

4. จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพ่ือพัฒนาให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยี

พร้อมและเพียงพอทุกห้องเรียนรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้เข้าถึงในทุกกลุ่มงานและ     
กลุ่มสาระฯ 

 

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

2. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 
3. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 
1. กระบวนการดำเนินงาน 

 สถานศึกษากำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนโดย กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ครอบคลุมภารกิจ แต่งตั ้งคณะกรรมการงานสารสนเทศจากทุก กลุ ่มงานที ่เก ี ่ยวข้อง มีการประชุม
คณะกรรมการเพ่ือวางแผนในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล กำหนดเวลา แจ้งผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มบริหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการรายงานข้อมูล ดำเนินการจัดการข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานตนให้เป็นปัจจุบัน 
นำไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจทั้งกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียน 
มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้นหาข้อมูลเพื ่อการเรียนรู ้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว โดยโรงเรียนขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ใน
การจัดการเรียนรู้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัย มีการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยำ 
เชื่อถือได้และพร้อมใช้งาน เพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูล มีการติดตั้งอุปกรณ์ IT ในห้องเรียนเพ่ือช่วยสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภาย ใน
โรงเรียนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการดำเนินงาน 

 สถานศึกษามีผู้รับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการกำหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อม บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และมีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 มีความรู้      
ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว  มีผล
การประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 



 
73 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของ
สถานศึกษา มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ มีหลักฐาน ร่องรอย ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น เว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล ระบบประเมินผลการเรียน ระบบ
จัดการงานพัสดุ เป็นต้น 

4. จุดควรพัฒนา 
  กระตุ้นให้ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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. กิจกรรมวิตามินภาษา 

 

1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการกำหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดทำหน่วยการจัด 
การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยออกแบบ
การจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการเน้นกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ การปฏิบัติและการนำไปใช้ เช่น คุณลักษณะตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 และการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ครบทั้ง ด้านความรู้ ด้านทักษะและการปฏิบัติ และด้าน
เจตคติ เป็นต้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการพิจารณาหน่วยการ
เรียนรู้โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารวิชาการ รวมถึงสถานศึกษามีการอบรมเตรียมความ
พร้อมให้กับบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งสถานศึกษามีโครงการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้ มาให้การนิเทศการ
จดัการเรียนการสอนของครู ให้คำแนะนำและคำปรึกษา เพ่ือนำผลการนิเทศไปพัฒนาคุณภาพการจัดเรียนการ
สอนของครูผู้สอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชาให้สูงขึ้น 
 
2. ผลการพัฒนา 
 ผลจากการพัฒนาผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลายตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด มีผลการพัฒนาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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 3. จุดเด่น 
 จากการพัฒนาผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัฒนาบุคลากรฯ โดย 
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลาย ๆ ด้าน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีมนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
โดยเฉพาะการจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และแผนการเรียนที่
หลากหลายเช่น หลักสูตรการค้าปลีก ซึ่งทำความตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษามัธยมวัดบึงทองหลางและ
สถาบันปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรศิลปหัตถกรรมที่ทำความตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษามัธยมวัดบึง
ทองหลางกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการแข่งขันทักษะภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายพัฒนา
ทักษะปฏิบัติการสะเต็มศึกษา กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมสดุดีกวีไทย กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรม
วิตามินภาษา กิจกรรมค่าย 3 ภาษา และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดให้แก่ผู้เรียน ซึ่งทำให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
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3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

2. เว็บไซต์โรงเรียนที่แสดงสื่อ DLIT ของครู 
3. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 
4. จำนวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด 
5. ศูนย์การเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    DLIT 
7. เว็บไซต์ BL online class 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมการสร้างสื่อแก่คณะครูทุกท่าน เพื่อส่งเสริมให้
ครูผู ้สอนใช้สื ่อการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) ผู้สอน
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาผลิตสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือใช้จัดการ
เรียนรู้ในรายวิชา  การพัฒนาเว็บไซต์ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ BL online class เพื่อเป็น
ทางเลือกให้แก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิน่และสื่อออนไลน์  

2. ผลการพัฒนา 
 ผู้สอนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและหลากหลาย เช่น สื่อออนไลน์ สื่อที่ครูพัฒนาขึ้น เช่น ห้องเรียนออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ BL 
online class และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษา อาทิ ห้องสมุดโรงเรยีน 
ศูนย์การเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้สอน
ยังสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ มาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ทำให้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นมีความ
น่าสนใจ และช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีผลการพัฒนาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการจัดทำระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มีแหล่ง 
การเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย และมีระบบอินเตอร์เน็ตที่ มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมพื้นที่ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

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

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

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยส่งเสริมให้ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกใน  
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ เพื่อการพัฒนา
ผู้สอนให้สามารถจัดการชั้นเรียนและจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ ให้
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยต้องจัดบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
อย่างมีความสุข มีความศรัทธาในผู้สอน ใฝ่เรียนรู้และรักที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น บนความแตกต่างอย่างมี
ความสุข 
 
2. ผลการพัฒนา 

ผลการพัฒนาผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลพร้อมทั้งนำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ทำให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลง
มือปฏิบัติ โดยประเมินจากการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่สามารถปฏิบัติได้จริง อีกทั้งมีการบันทึก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน เช่น แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้ผู้สอน
สามารถตรวจสอบและติดตามเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
3. จุดเด่น 
 ผลการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน       
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู รวมทั้งผู้เรียนกล้าที่จะตอบคำถามและเข้าหาผู้สอนมากขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติซึ่ง
ส่งผลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึง มีความอยากรู้ 
อยากเรียนและมีความสุขในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้สมาร์ทโฟน หรือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนรู้ อีกท้ังนี้ควรมีการนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
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ให้ข้อมูลสะท้อนกลับระหว่างผู้สอน เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และผู้สอนมี
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเสนอความคิดเห็น และนำข้อมูลที่ได้รับมาออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้  
 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

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

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษากำหนดให้ผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ นิเทศการสอนในสถานศึกษา ผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการใช้เครื่องมือใน  
การวัดและมีการประเมินผลที่หลากหลายโดยเน้นการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน เช่น การสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน การตรวจใบงาน แบบฝึกหัด ผลงานต่าง ๆ การทดสอบความรู้ด้วย
แบบทดสอบ พร้อมทั้งสะท้อนผลการทดสอบไปยังผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นตาม
มาตรฐานที่แต่ละรายวิชากำหนด พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

2. ผลการพัฒนา 
สถานศึกษากำหนดให้ผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน  

การเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ทำให้เกิดการพัฒนาการสอนของผู้สอนให้มีคุณภาพ มีการ
นิเทศการสอนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลผู้เรียนให้เหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับผู้นิเทศการ
สอน อีกท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้
และทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน และนำผลที่ได้มาสร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
เช่น วิจัยในชั้นเรียน มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                                   

3. จุดเด่น 
สถานศึกษามีการนิเทศการสอนของผู ้สอนที่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ โดยมีการนิเทศการสอน                           

ปีการศึกษาละ 2 ครั ้ง และได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรที ่มีประสบการณ์ ผู ้บริหาร ผู ้สอนมีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นำผลที่ได้มาพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งมีการวิจัยในชั้นเรียน และ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยนำนวัตกรรมที่ได้นำมาใช้แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชากำหนดไว้ 

4. จุดควรพัฒนา 
 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

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

 
 1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
เช่น งานนิเทศการสอนในชั้นเรียนและการนิเทศการสอนในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่นในชั้นเรียนของครู (Best practice) ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ มีการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน นำนวัตกรรมไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน และนำข้อมูลที่ได้เพื่อใช้ในการทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษาส่งเสริมครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในห้องเรียนและในรูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่สอนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ร่วมกัน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ครูได้รับการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้เรียน เพื่อให้นำข้อมูลไปพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้ครู   มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมดีเด่นในชั้นเรียนของครู (Best practice) เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สอนได้นำไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
  การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรม  
การสอน เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการจัดกิจกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษามีการระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ไว้เป็นระบบอย่าง
ชัดเจน ทำให้ผู้สอนได้เห็นถึงจุดเด่นหรือจุดควรพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง และนำ
ผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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4. จุดควรพัฒนา 
 นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครอบคลุม โดยมี        
การบูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  เพื่อนำไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ : ยอดเยี่ยม 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอด
เยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
คำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1   
 ส่วนในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินรายมาตรฐานอยู่ในระดับ
ดีเยี ่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม                       
ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ในส่วนของมาตรฐานที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม โดยครูสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูต ร 
และบริบทสถานศึกษา สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และเน้นการประเมินผลจากสภาพจริง ใน
ทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อเป็ นการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ระหว่างครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งวิชาชีพ (PLC) เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาการเรียน
การสอน เพ่ือนำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1.1 ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ  

- ด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 84.24  
- ด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 88.26 
- ด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.55 
- ด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 `ผู้เรียน
มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.56 
- ด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82.16 
- ด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาไทย)ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.67 
- ด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียน
มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.14 
- ด้านความสามารถในการเขียน (ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียน
มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.73 
- ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.26 
- ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 87.20 
- ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียน
มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.20 
- ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียน
มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.97 
- ด้านความสามารถในการคิดคำนวณ ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 82.22 
- ด้านความสามารถในการคิดคำนวณ ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 82.15 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1.2 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

- ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียน
มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 84.69 
- ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียน
มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.75 

1.3 ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

- ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.87 
- ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82.33 

1.4 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสาร 

- ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 94.98 
- ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 96.83 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 
ผู้เรียนได้เกรด 1 ขึ้นไป ร้อยละ 96.94 ได้เกรด 3 ขึ้นไป ร้อยละ 72.82 
- ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 
ผู้เรียนได้เกรด 1 ขึ้นไป ร้อยละ 95.11 เกรด 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70.61 

1.6 ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ   
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

- ด้านทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน ภาคเรียน
ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.60 
- ด้านทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน ภาคเรียน
ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.82 
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2. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

2.1 คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  

- ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.00  
  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.55  
  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.65  
  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.96  
  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.00  
  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.92 
  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 96.62 

2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

- ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.62 
- ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ภาคเรียนที่ 2 ผู้ เรียนมี
คุณภาพระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 82.68 

2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

- ด้านการยอมรับและอยู ่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล    
ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
- ด้านการยอมรับและอยู ่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล     
ภาคเรียนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

-  สรุปผลการประเมินสุขภาวะทางกายของผู ้เรียนทุกด้าน พบว่า
นักเรียนมีผลการประเมินเป็นปกติเฉลี ่ย ร้อยละ 87.93 และมีผล 
การประเมินสุขภาวะทางกายแยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 
    - การตรวจสุขภาพผู้เรียนโดยแพทย์ ผู้เรียนมีผลตรวจเป็นปกติ  
(ไม่พบโรค) ร้อยละ 100 
    - การตรวจทันตกรรม ผู้เรียนมีผลตรวจเป็นปกติร้อยละ 100 
    - การตรวจสายตาผู้เรียน ผู้เรียนมีผลการตรวจเป็นปกติร้อยละ 
68.28 
    - การเอ็กเรย์ทรวงอกผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีผลการตรวจเป็นปกติ 
ร้อยละ 68.28 
    - การตรวจการได้ยินของผู้เรียนโดยแพทย์ พบว่าผู้เรียนมีผลการ
ตรวจเป็นปกติร้อยละ 100 
    - ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน ด้านน้ำหนัก
ตามเกณฑ์ส่วนสูง มีผลการประเมินสมส่วน รวมทุกระดับร้อยละ 
59.65 และมีผลการประเมินแยกเป็นระดับชั้น ดังนี้ 
       นักเรียน ม.1 ที่มีผลการประเมินสมส่วน ร้อยละ 49.28  
       นักเรียน ม.2 ที่มีผลการประเมินสมส่วน ร้อยละ 65.44 
       นักเรียน ม.3 ที่มีผลการประเมินสมส่วน ร้อยละ 66.57 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
       นักเรียน ม.4 ที่มีผลการประเมินสมส่วน ร้อยละ 58.26 
       นักเรียน ม.5 ที่มีผลการประเมินสมส่วน ร้อยละ 60.19 
       นักเรียน ม.6 ที่มีผลการประเมินสมส่วน ร้อยละ 58.10 
- การประเมินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 
ผู ้เรียนผ่านกิจกรรมร้อยละ 92.07 และภาคเรียนที ่ 2 ผู ้เรียนผ่าน
กิจกรรมร้อยละ 92.20 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พ ันธก ิจท ี ่สถานศ ึกษากำหนด
ชัดเจน 

- สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับ
แผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา และมีการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

- ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สถานศึกษา มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 

3 .  การพ ัฒนาว ิชาการท ี ่ เน้น
คุณภาพของผู ้เรียนรอบด้านตาม
หล ักส ูตรสถานศ ึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา ได้แก่   
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้านทั ่วไป มีการ
ดำเนินงาน นิเทศติดตาม ประเมินการดำเนินงาน และรายงานผล
ประจำปีตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด     
มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

4. การพัฒนาคร ู บ ุคลากรทาง  
การศึกษา 

- ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ตำแหน่ง ด้วยความมุ ่งมั ่น ทุ ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถ 

5. การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการ
จัดการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง ใช้การ
จัดการเรียนรู้ได้ดี นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้ทั ่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด อาคารเรียน อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ การบริการสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ ื ่อสน ับสน ุนการ
บริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 

- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เร ียน มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั ่งยืนผู ้เรียน
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วเอื้อให้ผู ้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จนสามารถสรุปองค์ความรู้และสามารถ
นำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี  

การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

- ผู้เรียนได้ฝึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ จนเกิดทักษะด้านการแสดงออก นำเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็นทำเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

- ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

การตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

- มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีขั ้นตอนโดยใช้เครื ่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเอง   
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

สรุปผล 
➢ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์  
2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนให้สมบูรณ์ รู้วิธีในการผ่อนคลายและกำจัด

ความเครียด  
4. สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเป็นประจำทุกปี ทำให้

ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดี รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
จุดควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพิ่มเติมจากปีการศึกษาที่ผ่านมาและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

2. ผู้เรียนควรมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในทุกรายวิชาที่มีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  

3. ผู้เรียนต้องถูกกระตุ้นและถูกพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมหรือโครงการใหม่ ๆ ที่ผู้เรียนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น 
 

➢ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน 

2. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับ      
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู 
และจากชุมชนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง และพระ
อาจารย์ในการมาสอนพระพุทธศาสนาแก่ผู้เรียนเสมอ 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา สามารถให้คำแนะนำในการ
บริหารงานของสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี 

5. สถานศึกษายังมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

6. สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
 
 
 
 
 



 
89 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

จุดควรพัฒนา 
1. สถานศึกษาควรจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยี

พร้อมและเพียงพอทุกห้องเรียนรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เข้าถึงในทุกกลุ่มงาน
และกลุ่มสาระ 

2. นำผลการวิจัยหรือผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้       
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. การกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลงานการเลื่อนขั้นวิทยฐานะและผ่านการประเมิน 
เพ่ิมมากข้ึน 

4. การพัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ธุรการให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
5. การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้นำความรู้และเทคนิคมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

 

➢ ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนตามจุดเน้นของโรงเรียน 
เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ และกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เป็นต้น 

2. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้จัดทำหลักสูตร และแผนการเรียนที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรเน้น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรการค้าปลีก(ทวิศึกษา)ซึ่งทำความตกลงร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางและสถาบันปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรศิลปหัตถกรรมที่ทำความตกลง
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ(ทวิภาคี) หลักสูตร
ศิลป์ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น  ซึ่งตอบสนองต่อศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียนเป็นอย่างดี 

3. ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนของตนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างมีวิจารณญาณ มีการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน   ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียนรวมทั้งตอบสนองต่อศตวรรษที่ 21 
โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
จุดควรพัฒนา 

1. การพัฒนาบทเรียนและบททดสอบออนไลน์ที่ผู ้เรียนสามารถใช้ในการทบทวนบทเรียนได้ในทุก 
เนื้อหาวิชา และเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งในการเรียนการสอนที่ครูสามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัด 
กิจกรรมได ้

2. การนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ระหว่างครู เพื ่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้อย่างทั่วถึง และเ ต็มรูปแบบเพ่ือ 
พัฒนาการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาทั้งระบบ นำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรม          
ในทุกรายวิชา 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. ส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการเขียนแผนการสอนมากยิ่งขึ้น และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตาม

ตัวชี ้ว ัด มีทักษะการวัดผลและประเมินผลที ่ม ีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจให้คุณครูม ีการ  
วางแผนการทำงานและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการก้าวไปสู่ครูมืออาชีพ  

2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลงานการเลื่อนขั้นวิทยฐานะและผ่านการประเมินเพ่ิมข้ึน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ธุรการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
4. ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างบทเรียนออนไลน์ให้แก่ครูโดยจัดอบรมให้ความรู ้แก่บุคลากรทั้ง

สถานศึกษา และส่งเสริมให้ครูสร้างบทเรียนออนไลน์และแบบทดสอบออนไลน์ครอบคลุมทุกหน่วย
การเรียนรู้ 

5. ส่งเสริมการนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับระหว่างครู เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนและการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

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

สาระฯ ให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวทางการพัฒนางาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ที่

จะสามารถที่มาอบรมให้กับครูและบุคลากรในแต่ละปีการศึกษาเพื่อให้มีความรู ้เป็นปัจจุบันตรงกับการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ครูและบุคลากรในยุคศตวรรษท่ี 21 
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ภาคผนวก 

• ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื ่อง การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานเพื ่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

• คำสั ่งโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางที ่ 153/2562 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

• ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื ่อง แต่งตั ้งผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในขอ ง
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

• คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางที ่ 83/2564 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื ่อรับ           
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

• คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางที่ 84/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงาน 
ประจำปี (SAR) ปีการศึกษา 2563 

• คำรับรองเอกสารรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ  การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา                
โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย                
แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติ จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
จึงประกาศค่าเป้าหมาย มาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็น
หลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

(นายประหยัด     ทองทา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง การกำหนดเป้าหมายมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับลง วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มาตรฐานการศึกษา (๓ มาตรฐาน) ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ร้อยละ ๘๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 

      ๒. ความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

      ๓. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๕๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๖. มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

      ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
      ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          ๒.๑ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ยอดเยี่ยม 

          ๒.๒ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 

ยอดเยี่ยม 

          ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 

ยอดเยี่ยม 

          ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

      ๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

      ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
      ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อยู่
มีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

      ๖.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ 
 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา (๓ มาตรฐาน) ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

      ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

      ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
      ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

      ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือเป็นการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
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103 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 

 

  



 
104 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 



 
105 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 



 
106 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 

 



 
107 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 

 



 
108 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 

 

 



 
109 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 



 
110 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 



 
111 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 



 
112 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 



 
113 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 

 



 
114 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 



 
115 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 



 
116 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 



 
117 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 



 
118 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 



 
119 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 



 
120 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 



 
121 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 



 
122 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 

 



 
1 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


