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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไป 

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

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 ให้กระทรวงศึกษาธิการ 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
ที่ดินด้านหน้าโรงเรียนให้แก่โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางเพ่ิมขึ้นอีก จนมีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ ปัจจุบันพระครู
สุจิตวิมล เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลางเมตตาสนับสนุนโรงเรียน จัดทำรั้ว ถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียนและถมบ่อ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ได้เต็มพ้ืนที่ทำให้ทัศนียภาพหน้าโรงเรียนงดงามเป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครองและชุมชน 

ในปีการศึกษา 2546  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบดีเด่น
(Best Practices) ด้านกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอื่น ๆ ที่จะพัฒนาตนเองใน
ทุกมิติของการดำเนินงาน และเป็นที่พึ่งในการเรียนรู้การดำเนินโรงเรียนวิถีพุทธ ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธอื่น ๆ 
ของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรในวงการการศึกษาสังกัดต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสถานดูงานของ
นักศึกษาจากหลายสถาบัน โดยมีผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน เป็นวิทยากรแก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน 
เป็นโรงเรียนต้นแบบรักการอ่าน และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โรงเรียน
คุณธรรมระดับประเทศ 

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

http://www.thonglang.ac.th/
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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  ได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพในระดับ
ดีเด่นจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2549 และได้รับเลือก
ให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ มีการประชุมพัฒนาบุคลากรทั้งครู นักเรียน 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 แผนภาพคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง,กรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 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 2559 1 78 83 1 1 9 8 
ปีการศึกษา 2560 1 98 101 1 - 10 9 
ปีการศึกษา 2561 1 99 103 - - 5 8 

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

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 
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2.2 ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน 

2.2.1.1 ภาคเรียนที่ 1  
ครูประจำการ  มีจำนวนทั้งสิ้น  99  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 35.77 5.77 4 4 1 - - 
2 ภาษาต่างประเทศ 36.35 7.78 2 10 - 2 - 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
32.5 3.33 8 5 2 - - 

4 คณิตศาสตร์ 35.72 9.18 2 5 2 2 - 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 42.62 14.37 2 2 4 - - 
6 วิทยาศาสตร์ 30.41 6.83 4 7 1 - - 
7 ศิลปะ 31.36 3.87 3 5 - - - 
8 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
39.11 8.94 7 5 3 2 - 

9 กิจกรรมแนะแนว 35.8 8.00 2 2 - 1 - 
เฉลี่ย / รวม 35.52 7.56 37 44 11 7 - 

 
อัตราจ้าง มีจำนวนทั้งสิ้น  5 คน   

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จำนวน 
1 ภาษาไทย 27 1 
2 ภาษาต่างประเทศ 31.5 2 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 29 1 
4 คณิตศาสตร์ - - 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 27 1 
6 วิทยาศาสตร์ - - 
7 ศิลปะ - - 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 
9 กิจกรรมแนะแนว - - 

เฉลี่ย / รวม 28.62 5 
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2.2.1.2 ภาคเรียนที่ 2       
 ครูประจำการ มีจำนวนทั้งสิ้น 103 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 32.88 2.11 5 4 - - - 
2 ภาษาต่างประเทศ 34.81 6.87 4 10 - 2 - 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
32.5 3.00 8 5 2 - - 

4 คณิตศาสตร์ 35.72 9.18 2 5 2 2 - 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 42.62 14.37 3 2 4 - - 
6 วิทยาศาสตร์ 30.41 6.83 4 7 1 - - 
7 ศิลปะ 29.40 3.2 4 5 - - - 
8 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
39.11 8.94 7 5 3 2 - 

9 กิจกรรมแนะแนว 35.80 8.00 2 2 - 1 - 
เฉลี่ย / รวม 34.80 6.94 42 42 12 7 - 

 
 

อัตราจ้าง   มีจำนวนทั้งสิ้น  8 คน 
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จำนวน 
1 ภาษาไทย 26 2 
2 ภาษาต่างประเทศ 36.5 2 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
29 1 

4 คณิตศาสตร์ 26 1 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 27 1 
6 วิทยาศาสตร์ - - 
7 ศิลปะ 32 1 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 
9 กิจกรรมแนะแนว - - 

เฉลี่ย / รวม 22.06 8 
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 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 9 100 - - 9 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

14 100 - - 14 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

15 100 - - 15 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11 100 - - 11 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

8 100 - - 8 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 12 100 - - 12 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 8 100 - - 8 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

17 100 - - 17 

9 กิจกรรมแนะแนว 5 100 - - 5 

รวมทั้งหมด 99 100 - - 99 

      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 9 100 - - 9 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 
16 100 - - 16 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

15 100 - - 15 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11 100 - - 11 
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ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจำนวนครู
ทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  จำนวน

คน 
ร้อยละ จำนวน

คน 
ร้อยละ 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

9 100 - - 9 

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

อาชีพและเทคโนโลยี 
17 100 - - 15 

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

 2.3)  ครูอัตราจ้าง 

           2.3.1) ภาคเรียนที่ 1 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจำนวนครูอัตรา
จ้างทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  

(ร้อยละ 100) 
จำนวน

คน 
ร้อยละ จำนวน

คน 
ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1 100 - - 100 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2 100 - - 100 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1 100 - - 100 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

- - - - - 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1 100 - - 100 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

- - - - - 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - - - - - 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
- - - - - 

9 กิจกรรมแนะแนว - - - - - 
รวมทั้งหมด 5 100 - - 100 
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          2.3.2) ภาคเรียนที่ 2 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจำนวนครูอัตรา
จ้างทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  

(ร้อยละ 100) 
จำนวน

คน 
ร้อยละ จำนวน

คน 
ร้อยละ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2 100 - - 100 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2 100 - - 100 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1 100 - - 100 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1 100 - - 100 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1 100 - - 100 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

- - - - - 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 100 - - 100 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
- - - - - 

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

*หมายเหตุ   ครูที่สอนตรงความถนัด หมายถึง ครูที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอน
เพราะมีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ   
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*หมายเหตุ จากแผนภูมิที ่ 1.1 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  
บุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 5 ปี ร้อยละ 44.66 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ร้อยละ 
33.00 และ ปริญญาโท ร้อยละ 22.34 

 

*หมายเหตุ จากแผนภูมิที่ 1.2 แสดงตำแหน่ง/วิทยฐานะครูประจำการ ปีการศึกษา 2561 ครูประจำการ          
ในสถานศึกษาประกอบด้วย ตำแหน่งครูผ ู ้ช ่วย ร ้อยละ 36.89 ครู ค.ศ.1 ร ้อยละ 44.66 ครู ค.ศ.2               
ร้อยละ 11.65 และครู ค.ศ.3 ร้อยละ 6.80 

ก) 33.00%

ข) 44.66%

ค) 22.34%

แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิวงกลมแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ปีการศึกษา 2561

ก) ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ข) ปริญญาตรี 5 ปี

ค) ปริญญาโท

ก) 36.89%

ง) 44.66%

ค) 11.65%
ง) 6.80%

แผนภูมิที่ 1.2 แสดงต าแหน่งวิทยฐานะครูประจ าการ  
ปีการศึกษา 2561

ก) ครูผู้ช่วย

ข) ครู คศ. 1

ค) ครู คศ. 2

ง) ครู คศ. 3
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*หมายเหตุ จากแผนภูมิที ่ 1.3 แสดงการอบรม ศึกษาดูงานของครูผ ู ้สอน ตลอดปีการศึกษา 2561  
ครูผู ้สอนเข้าร่วมการอบรมและดูงาน 20 ครั้งขึ ้นไปต่อภาคเรียน ร้อยละ 13.48 14-19 ครั้งต่อภาคเรียน                      
ร้อยละ 68.26 และ 8-13 ครั้งต่อภาคเรียน ร้อยละ 18.26 

 

 

ก) 18.26%

ข) 68.26%

ค) 13.48%

แผนภูมิที่ 1.3 แสดงการอบรม ศึกษาดูงานของครูผู้สอน 
ตลอดปีการศึกษา 2561

ก) 8-13 ครั้ง/ภาคเรียน

ข) 14-19 ครั้ง/ภาคเรียน

ค) 20 ครั้งขึ้นไป/ภาคเรียน

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ร้อยละ

ปีก
าร

ศึก
ษา

กราฟแสดงการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2559-2561

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 5 ปี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
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3. ข้อมูลนักเรียน 

ตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 

ตารางข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (คน) 

จำนวนห้องเรียน 
ค่าเฉลี่ยจำนวน
นักเรียนต่อห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.1 224 169 393 11 35.73 
ม.2 192 193 385 11 35.00 
ม.3 191 188 379 10 37.90 

รวม ม.1-3 607 550 1157 32 36.16 
ม.4 101 130 231 8 28.88 
ม.5 81 120 201 8 25.13 
ม.6 98 131 229 8 28.63 

รวม ม.4-6 280 381 661 24 27.54 

รวมทั้งโรงเรียน 887 931 1818 56 32.46 

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2561 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ร้อยละ

ปีก
าร

ศึก
ษา

กราฟแสดงการเปรียบเทียบต าแหน่ง/วิทยฐานะครูประจ าการ
ปีการศึกษา 2559-2561

ครู ค.ศ.3

ครู ค.ศ.2

ครู ค.ศ.1

ครูผู้ช่วย



 
12  

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา 

 

  นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ (เกรด 1) ขึ้นไปในรายวิชาพ้ืนฐาน มีจำนวนร้อยละ 92.73 และนักเรียนที่ได้ระดับดี (เกรด 3) ขึ้นไปในรายวิชาพ้ืนฐาน มีจำนวน 

ร้อยละ 58.09 

30.82

12.29
14.98

11.20 10.08
6.68 6.68 5.50 1.09 0.69

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส

ร้อ
ยล

ะข
อง

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น

เกรดระดับต่าง ๆ

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้เกรดระดับต่าง ๆ ในรายวิชาพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561



 
13  

 

 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ (เกรด 1) ขึ้นไปในรายวิชาพ้ืนฐาน มีจำนวนร้อยละ 93.30 และนักเรียนที่ได้ระดับดี (เกรด 3) ขึ้นไปในรายวิชาพ้ืนฐาน มีจำนวนร้อยละ 
63.38 

36.57

12.81 14.00

9.61 8.46
5.79 6.06 4.80

0.98 0.92
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00
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35.00

40.00

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส

ร้อ
ยล

ะข
อง

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น

เกรดระดับต่าง ๆ

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้เกรดระดับต่าง ๆ ในรายวิชาพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
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5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
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6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม (เขตพื้นที่บริการ) 

 6.1 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ มีพื้นที่ 28.523 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ประชากร 146,716 คน ความหนาแน่น 5,143.77 คน : ตาราง
กิโลเมตร โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 แขวงประกอบด้วยแขวงคลองจั่น แขวงหัวหมาก สภาพภูมิประเทศ
ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่าน ที่ราบค่อนข้างลุ่ม อยู่ที่บริเวณแขวงคลองจั่น ลักษณะเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยหนาแน่น สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน เช่น โรงเรียน 
วัดบึงทองหลาง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม วัดบึงทองหลาง บริษัทเอกชน ร้านค้า ตลาด ชุมชนสุขสันต์  26 
หมู่บ้านเทพทวี หมู่บ้านเสรี 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  
มีการนิมนต์พระสอนศีลธรรมจากวัดบึงทองหลางมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองเครือข่ายในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี 
 
7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น   แผนการเรียนวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ 
       แผนการเรียนพลศีกษา 
       แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 
       แผนการเรียนศิลปหัตถกรรม 
       แผนการเรียนมัธยมสังคมศาสตร์ 
       แผนการเรียนภาษาจีน-ญี่ปุ่น 
       แผนการเรียนทั่วไป 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
       แผนการเรียนภาษาจีน 
       แผนการเรียนมัธยมสังคมศาสตร์ 
       แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 
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       แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
       แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก 
       แผนการเรียนศิลปหัตถกรรม 
       แผนการเรียนพลศ ึกษา 
 
8. แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  1)  ห้องสมุด 
        - มีขนาด 264 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 24,273  เล่ม 
        - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ SMS E-Library 2010         
   - จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูลสำหรับจัดทำบันทึกรักการอ่าน 
      เท่ากับ 1,755 คน คิดเป็นร้อยละ 97.23  
   - สถิติจำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด 19,800 ครั้งตลอดปีการศึกษา 
   - สถิติการเข้าใช้ห้องมัลติมีเดีย จำนวน 732 ครั้งตลอดปีการศึกษา 
 2) ห้องปฏิบัติการ 

  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน  7   ห้อง 
  ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 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 
และห้องธนาคาร โรงเรียน 
   - ห้องอัจฉริยะ   จำนวน 1 ห้อง 
   - ห้องคหกรรม   จำนวน 1 ห้อง 
   - ห้องแนะแนว    จำนวน 1 ห้อง 
   - ห้อง E-Learning  จำนวน 1 ห้อง 
   - ห้องพยาบาล   จำนวน 1 ห้อง 
   - สนามกีฬาภายในโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง 
   - ลานหลังคาโดม   จำนวน 1 แห่ง 
  3) คอมพิวเตอร์และการให้บริการ 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์มี จำนวนทั้งหมด 428 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน 40 เครื่อง 
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   - ใช้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 198 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสำหรับครู จำนวน 32 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน จำนวน 158 เครื่อง 
   - จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,793 คน 
      ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 99.33 ของนักเรียนทั้งหมด 
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียนและครูทั้งบริเวณโรงเรียน 

 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 
   - ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์สมุทรปราการ 

 8.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่น ผ ู ้ทรงคุณว ุฒิ ที ่โรงเร ียนเช ิญมาให้ความรู ้แก ่ครู               
นักเรียนในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
         - พระมหาวิชัย ปญฺญาวุฒฺโฑ สอนวิชาพระพุทธศาสนา ธรรมศึกษา และการจัดกิจกรรม 
      วิถีพุทธ สถิติการให้ความรู้ตลอดปีการศึกษา คือ 1,920 ชั่วโมง 
    - พระอาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน    
                       ทุกระดับชั้น 
    - นางสุพัตรา ธรรมประดิษฐ์ ครูอาวุโส ข้าราชการบำนาญ วิทยากรสอนรายวิชาสังคมศึกษา 
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาระประวัติศาสตร์สากล 

 
9. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  
 การได้รับรางวัล/ ประกาศเกียรติคุณ/ ผลงานดีเด่น/ เกียรติประวัติที ่ปรากฏต่อสาธารณชนด้าน
สถานศึกษา/ ครู/ นักเรียน 
 

9.1 ผลงานดีเด่นของครู 
ที ่ ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 

1 นางอดิสา  วัชรอำไพวัณย์ รางวัลเกียรติบัตรและ 
เข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

2 นายณัฐพงศ์ 
ว่าที่ร.ต.ศุกลพัชร์     
นางสาวนพรัตน์        
นายชัยยะ              
นางสาวหนิง           

แสงสิริไพศาล 
ก้อนนาคพิพัชร์ 
ธิสานนท์ 
พันธ์มุข 
ประจิตร์ 

รางวัลเกียรติบัตร “ปิยชนน์  
คนการศึกษา” 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3 นายกฤษณะ            จุลจังหรีด รางวัลบุคคลผู้เสียสละอุทิศตน
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

4 นางอดิสา               
นางรุ่งทิพย์             
นางเพ็ญศิริ             

วัชรอำไพวัณย์ 
ศรีปราโมช 
บุณยเกตุ 

รางวัล โล่ผู้นำเกียรติยศด้าน
การบริหารการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต2 
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ที ่ ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 

นายชัยยะ              
นายบุญทวี            
นายณัฐพงศ์            
ว่าที่ร.ต.ศุกลพัชร์     

พันธ์มุข 
นรโคตร 
แสงสิริไพศาล
ก้อนนาคพิพัชร์ 

5 ว่าที่ร.ต.ศุกลพัชร์     
นายณัฐพงศ์            
นางสาวลีลาภัสร์      
นางสาวนพรัตน์        
นางสาวจิราพร         
นางสาวบังอร           
นายกฤษณะ            
นางสาววรรณวิจิตร  
นายณัฐนันท์          
นางสาวชุติมา          
นางสาวภาวิไล         
นายนัฐพล               
นายวรวิทย์             
นางสาวธารทิพย์      

ก้อนนาคพิพัชร์
แสงสิริไพศาล 
ไชยณรงค์ 
ธิสานนท์ 
มรกฎเขียว 
สาระวรรณ 
จุลจังหรีด 
ชลธารสีหวัฒน์
เสือแก้วน้อย 
มากคงแก้ว 
บุญญสิทธิกุล 
อ้นวิเศษ 
ประทีป ณ ถลาง 
ทองมี 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6 นางรุ่งทิพย์ 
นางอมรรัตน์ 

ศรีปราโมช 
ช่างสลัก 

รางวัลแม่ตัวอย่าง สมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณา
บริหารธุรกิจ 

7 นายนัฐพล 
นางสาวนพรัตน์ 
นายประพันธ์           

อ้นวิเศษ 
ธิสานนท์   
ขจัดภัย                  

โล่ประกาศเกียรติคุณและ
เกียรติบัตร รางวัล Best of 
The Best Practices 
ระดับสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต2 

8 นายประหยัด 
นางอดิสา               
นางเพ็ญศิริ             
นายณัฐพงศ์ 
นางสาวทิพวรรณ 
นายบุญทวี 
ว่าที่ร.ต.ศุกลพัชร์ 
นางสาวกาญจนัญถ์ 
นางสุกัญญา 
นายประพันธ์ 
นางพิมพร 

ทองทา 
วัชรอำไพวัณย์ 
บุณยเกตุ 
แสงสิริไพศาล
จันทร์โม้ 
นรโคตร 
ก้อนนาคพิพัชร์ 
ไตรถาวร 
บูรณเกียรติศักดิ์ 
ขจัดภัย 
ใจเย็น 

รางวัลครูดีของแผ่นดิน
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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ที ่ ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 

นางสาวธารทิพย์
นางสาวชุติมา 
นางสาวธริสา 
ว่าที่ร.ต.ธัชชัย 
นายยงยุทธ์ 
นางสาวสกาวเดือน 
นางสาวภาวิไล 
นายนัฐพล 
นางสาวนพรัตน์ 
นายเกียรติศักดิ์ 
นางสาวสุภัชญา 
นางสาวทิพฆนฑา 
นางสาวสิวารี
นางสาวธีรนันท์ 
นางสาวพรรณทิพา 
นางสาวลัดดา 
นายจิรายุทธ 
นางสาวศิริขวัญ 
นายกร 
นางนภัส 
นางสาวจุฑารัตน์ 
นางสาวภัทราวดี 
นางสาววรรณทนี 
นางอมรรัตน์ 
นายธีระพันธ์ 
นางสาวจารุวรรณ 
นางสาวปวันรัตน์ 
นางสาวลีลาภัสร ์
นางมณีรัตน์ 
นายวรวิทย์ 
นางวรัญญา 
นางสาวไพจิตร 
นางธิญดา 
นางสาวทวีวรรณ 
นางจีรภา 

ทองมี 
มากคงแก้ว 
ไผ่สนจำลองศรี 
ขจรนันทชัย 
จันทิมา 
การสรรพ์ 
บุญญสิทธิกุล 
อ้นวิเศษ 
ธิสานนท์ 
เลิศคอนสาร 
สุขศิริ 
เงินยวง 
แสงเย็นพันธุ์ 
ศรีวิทัศน์ 
สิทธิ 
พวงมณี 
ต๊ิบดี 
สีทา 
เหมลา 
นรโคตร 
คำเจริญ 
ศรีทัศน์ 
บุตรอินทร์ 
ช่างสลัก 
สุดสายเนตร 
พุกภัย 
นามดวง 
ไชยณรงค์ 
ประสมสินธ์ 
ประทีป ณ ถลาง 
เที่ยงตรง 
คลศิลป์ 
พุทธจิราวัล 
จินดาวัฒน์ 
สองเมืองสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลครูดีของแผ่นดิน
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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ที ่ ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 

นางสาวอนุตรา
นายไพศาล 
นางสาววรรณวิจิตร 
นางสาววนิดา 
นางสาวซารีฝะฮ์    

เพ็ชรแอน 
ผักไหม 
ชลธารสีหวัฒน์ 
ปันโนจา 
เหล็มนุ้ย 

 
9.2 ผลงานดีเด่นของนักเรียน 

ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

หน่วยงานที่จัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. ด.ญ.กรรณิการ์ มีมุข การแข่งขันการท่องอาขยาน

ทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 
เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

2. น.ส.เบญญทิพย์ บังสูงเนิน การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. ด.ญ.ณฐพร วาโย 

ด.ญ.ณัฐพร พุ่มโพธิ์ 
ด.ญ.วรรณวิสา สระพัง 
ด.ญ.สุชลธิชา ตะคร้อกลาง 
ด.ญ.แพรวา นำทวี 

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

4. ด.ญ.กรรณิการ์ มีมุข 
ด.ญ.ชณัญญา เลี้ยงศรี 
ด.ญ.พรทิพย์ วงษ์สงค์ 
ด.ญ.พิชามุญชุ์ วงอาจ 
ด.ญ.ศุภนุช อกอุ่น 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

5. น.ส.ธัญลดา หาญณรงค์กุล 
นายวงศพัทธ์ นารักษ์ 
น.ส.สุดารัตน ์ เจริญร่ำรวย 
น.ส.สุนิษา สาละ 
น.ส.โยษิตา ท้อทอง 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

6. นายกันติทัต ทองใย 
นายณัฐชัย แซ่โง้ว 
นายณัฐวุฒิ อินปัญญา 
นายพฤหัส นุจตุรัส 

การประกวดภาพยนตร์สั้น  
ม.4-ม.6 

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 
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ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

หน่วยงานที่จัด 

นายหน่อแสง แสงเฮือง 
 

7. ด.ญ.ศิริวลัย ศิริลือสาย การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 
 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

8. น.ส.พรนภัส เขียวอิ่ม 
นายศราวุฒิ พรายพรรณ 

การประกวดมารยาทไทย  
ม.4-ม.6 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 
 

9. น.ส.พรนภัส เขียวอิ่ม 
นายศราวุฒิ พรายพรรณ 

การประกวดมารยาทไทย 
ม.4-ม.6 

เหรียญทอง สพฐ. 
ระดับชาติ (ภูมิภาค
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
10. ด.ญ.สุดารัตน์ นรทัต การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" 

ม.1-ม.3 
เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

11. น.ส.เมธาว ี เดชพลกรัง การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" 
ม.4-ม.6 

เ ห ร ี ยญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

12. ด.ญ.กุลรดา ตระกูลกุศลสุข การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ม.1-ม.3 

เ ห ร ี ยญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

13. ด.ญ.เนตรชนก กองสวัสดิ์ การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.3 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

14. ด.ญ.วรารัตน ์ รังกลิ่น การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-
ม.3 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

15. ด.ญ.วารินทร์ สุระเกรียงศักดิ์ ก า ร แ ข ่ ง ข ั น เ ข ี ย น ภ า พ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-
ม.6 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

16. ด.ช.มุ่งม่ัน โพธิ์โนนม่วง  
ด.ญ.ลักษณ์นารา  เฉลิมไชยโภคิณ 

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ม.1-ม.3 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 



 

 

24  

ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

หน่วยงานที่จัด 

17. น.ส.เสาวลักษณ์ เหลือจาด การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

18. ด.ช.ธนพงษ ์ สีหมอก  
ด.ช.ธีรพันธ ์ อินทร์ปิ่น  
ด.ช.พีรยช กุลทัศน์ 

การแข่งขันประติมากรรม  
ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

19. ด.ญ.ลักษมาภรณ์  ลิมปิตานนท์ชัย การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  
ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

20. ด.ญ.นันท์นภัส จับใจ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  
ม.1-ม.3 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

21. ด.ญ.ลักษมาภรณ์   ลิมปิตานนท์ชัย การแข่งขันการขับร้องเพลง
ไทย ม.1-ม.3 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

22. ด.ช.กฤษดา ชานมนตรี 
น.ส.กัญจนาพร เกื้อลาว 
น.ส.กัญญภัค เนียมประสิทธิ์ 
ด.ญ.กัญญาวีร์ โพธิ์คำ 
น.ส.กัลยกร ลิมปนะวัสส์ 
น.ส.จิฬาภา จันทะคัต  
ด.ช.ชณณธร ธิสานนท์ 
น.ส.ชนม์พรรษา วงศ์ศรีชา 
น.ส.ฐิติพร พรหมขน 
น.ส.ณัฏฐณิชา สายสีดา 
นายดุษฎี แปลงศรี 
นายธนธัช วรกุลศรี 
นายธนิสรณ์ ขะลา 
น.ส.ธรณ์ธันย ์ ศิริลักษณ์ปกณ์ 
น.ส.ธันยพร บางโรย 
น.ส.ปาลิดา ลิ้มตระกูล 
น.ส.พรทิพย์ สุภาวงค์ 
ด.ญ.พรพิมล แก้วบุรี 
นายภาคิน เนตรศรีวัฒน์ 
น.ส.ภารด ี ปิติพัฒน์  
ด.ช.มงคล ศรีนิยม 

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ข ม.1-ม.6 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 
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ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

หน่วยงานที่จัด 

ด.ญ.รุ่งทิวา จันพินิจ 
น.ส.วรารัตน ์ พงษ์พานิช 
ด.ช.วิริทธิ์พล ท้าวเนาว์ 
น.ส.ศิริลักษณ์ วรศักดิ์ 
ด.ช.สาริน พูนดี 
น.ส.สุดธิดา นุชทองม่วง  
ด.ญ.สุดารัตน์ คำผา 
นายอมเรศร์ ดิษกุล 
นายออมทรัพย์ พงษ์พันธ์ 
น.ส.เบญญทิพย์ บังสูงเนิน 

23. นายชนะพล โสภณรุ่งทรัพย์ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

24. นายพิสิทธิ์ วิทยาเวช การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

25. ด.ญ.ขัติยาภรณ ์ สีเหลือง 
ด.ญ.จิรัชยา ประพนธ์ 
ด.ญ.ปาริชาติ ตันปิน 
ด.ญ.ภูวนิดา สีสดดี 
ด.ญ.ศุภัทรสรณ์ กิจสนะการ 
ด.ญ.สุจิรา จอดนอก 

การแข่งขันระบำมาตรฐาน  
ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

26. ด.ญ.กนกกุล มะโนเย็น 
ด.ญ.จิรประภา เมืองโคตร 
ด.ญ.จุฑามาศ ลุนทะโสด 
ด.ญ.ชญาภา กำแพงจันทร์ 
ด.ญ.พิชญธิดา บดขุนทด 
ด.ญ.ภาวนา ศุภมิตร 
ด.ญ.สุชานาถ พะวงษ์ 
ด.ญ.สุดารัตน์ คำผา 

การแข ่ งข ันนาฏศ ิลป ์ ไทย
อนุรักษ์ ม.1-ม.3 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

27. ด.ญ.วรารัตน ์ รังกลิ่น การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-
ม.3 

เหรียญเงิน สพฐ. 
ระดับชาติ (ภูมิภาค
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 
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ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

หน่วยงานที่จัด 

28. ด.ญ.วารินทร์ สุระเกรียงศักดิ์ 
ด.ญ.อินทิรา  - 

การประกวดวาดภาพ
โปสเตอร์พร้อมคำขวัญ 
โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์  

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 2 
ระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้น 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ
เซลส์ จำกัด 

29. ด.ญ.วารินทร์ สุระเกรียงศักดิ์ เยาวชนดีเด่น
กรุงเทพมหานคร(ประกาย
เพชร) ครั้งที่ 13 

รางวัลเยาวชน
ดีเด่น 

สำนักวัฒนธรรม 
กีฬา และการ
ท่องเที่ยว 
 

30. ด.ญ.ลักษณ์นารา เฉลิมไชยโภคิน การประกวดวาดภาพศิลปะ
เด็กและเยาวชน โครงการ
จินตนาการสืบสารวรรณกรรม
ไทยกับอินทัช ปีที่12 

รางวัลพิเศษ อินทัช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
31. นายณัฐพงษ์ อยู่เย็น 

นายธนณัฐ พรพิรุณโรจน์ 
น.ส.พิชญา ตีจ๊ะ 
นายภัคศรัณย์ เขมอัครวัฒน์ 
นายอานนท์ สาคร 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

32. น.ส.จิรัชญา ประสมพันธ์ 
น.ส.ธรรมธาดา ธรรมวงค์ 
น.ส.ปิยนุช นันทภักดิ์ 
นายวีรชน วิยะนัด 
น.ส.อนัญลักษณ์ งามตรง 

การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 
ม.4-ม.6 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
33 นายวิศรุต ปิ่นราช การแข่งขัน POP POP BOAT 

2018 
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 1 
(ระดับ
มัธยมศึกษา) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา 
ท้องฟ้าจำลอง  
กรุงเทพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
34. ด.ช.จตุสกล สุทธิชลสกุล 

ด.ญ.ณัฐชนก กงกวย 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 
แอนิเมชั่น (2D Animation)  
ม.1-ม.3 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 
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35. ด.ญ.ฐิติพร ภูจัตตุ 
ด.ช.ตันติกร กะลัมภะวนิช 

การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

36. น.ส.สิริมา บัวกรต 
น.ส.เปรมกมล ศรีโยธี 

การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

37. ด.ญ.รวงข้าว พรมบุตร 
ด.ญ.ศริญญา เชื้อแก้ว 

การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text 
Editor ม.1-ม.3 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

38. น.ส.จรรยา หัดกันยา 
น.ส.ธัญลักษณ์ เบ้าหล่อ 
น.ส.ปานฝัน กุลคำ 
น.ส.พลอย เยี่ยมสูงเนิน 
น.ส.ศิลนวรรณ พันธ์ขัน 
น.ส.อัจฉรา เสน่หา 

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรี 
สู่ขวัญ ม.4-ม.6 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

39. ด.ญ.ธัญสุดา แก้วทอง 
ด.ญ.พัชราภรณ์ ทองนาค 
ด.ช.วรชิต สุดจินดา 

การประกวดโครงงานอาชีพ  
ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

40. น.ส.ฐิตินันท ์ มณีอินทร์ 
น.ส.ธนวรรณ เตยทอง 
น.ส.สภุารว ี คำประเสริฐ 

การประกวดโครงงานอาชีพ 
ม.4-ม.6 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

41. ด.ญ.ชนกเนศร์ สาตรีย์ 
ด.ญ.อัจจิมา ไทยสงเคราะห์ 
ด.ญ.เนตรนภา กำด้วง 

การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น ม.1-ม.3 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

42. น.ส.ตีรณา ทองสุข 
น.ส.ธัญลดา หาญณรงค์กุล 
น.ส.ลักษิกา มีชัย 

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
ม.4-ม.6 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

43. ด.ญ.ขวัญชนก บัวขำ 
ด.ช.วชัรพงค์ สระแจ่ม 
ด.ช.โอ๋   

การแข่งขันทำอาหารคาว
หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

44. ด.ญ.ธัญสุดา แก้วทอง 
ด.ญ.พัชราภรณ์ ทองนาค 
ด.ช.วรชิต สุดจินดา 

การประกวดโครงงานอาชีพ  
ม.1-ม.3 

เหรียญทอง สพฐ. 
ระดับชาติ (ภูมิภาค
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 
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ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการ
แข่งขัน 

หน่วยงานที่จัด 

กลุ่มเรียนรวม 
45. ด.ช.ปิยะพัตร์ ไตรบวรภัสร การแข่งขันการเล่านิทาน 

ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

46. ด.ช.สิริพงษ ์ พัชรกุลพัฒน์ การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทาง 
การเรียนรู้ ม.1-ม.3 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

47. ด.ญ.ธนนันท์ สุวรรณดี การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทออทิสติก ม.
1-ม.3 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

48. นายเกริกพล บุญโก๊ะ การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.4-ม.6 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

49. ด.ช.ยุวรัตน ์ สันเต๊ะ 
น.ส.สุทัตตา สุริยะมณี 

การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา  
ไม่กำหนดช่วงชั้น 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

50. นายเกริกพล บุญโก๊ะ การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.4-ม.6 

เหรียญเงิน สพฐ. 
ระดับชาติ (ภูมิภาค
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
51. น.ส.กนต์รพี อนันตกานนท์ 

น.ส.จิราภรณ ์ พลเยี่ยม 
น.ส.ณัฐชยา วงศ์เจริญวุฒิ 
น.ส.ธัญชนก พลประถม 
นายนพดล แพทยารักษ์ 
น.ส.พัชรินทร ์ พิมพ์วงศ์ 
น.ส.พิชญาภรณ์ พวงบุตร 
น.ส.รพีพรรณ เล็กสุนทร  
น.ส.ลภัสรดา วงค์ราชสีห์ 
นายสมศักดิ์ มะณีจักร 

การแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ม.1-ม.6 

เหรียญทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา  

 สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะสำคัญของ
ผู้เรียนตามหลักสูตร โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนจากการผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ บุคลากรในสถานศึกษา
รวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

 สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  โดยการจัด
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสและมีความเสมอภาคทางการศึกษา และโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาสาระท้องถิ่น มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม
ค่ายคุณธรรม พุทธธรรมนำชีวิต โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โครงการส่งเสริม
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง งานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของ
สภานักเรียน กิจกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด การแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็น
ต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับยุคสมัย มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผ่านตาม
เกณฑ์ที่กำหนด มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ในแต่ละ
ระดับชั้น  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหาได้ สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่น สามารถสร้างนวัตกรรมโดยการแสวงหาองค์ความรู้ต่าง ๆ ตามที่นักเรียนสนใจ เชื่อม โยงองค์
ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมออกมาในรูปของผลงานการค้นคว้าอิสระ และโครงงานตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด สามารถฝึกฝนตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมบนความแตกต่างที่หลากหลาย รู้วิธีการดูแลสุขภาพกายและจิตใจเพื่อดำรงตน เป็นผู้ที่มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีจิตสาธารณะและจิตสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
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สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาซึ่งได้แก่ “โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ สร้างคนดีสู่สังคม”  

 สถานศึกษามีการประเมินผลโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อนำผลที่
ได้มาวางแผนและพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยนำข้อเสนอแนะจากในปีการศึกษาที่ผ่านมาใช้
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลการดำเนินงาน 

 ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น  มีทักษะการคิด ซึ่งได้แก่ การคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ และคิด
อย่างมีวิจารญาณ สามารถแลกเปลี่ยนประเด็นและความคิดเห็นกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีการใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด มีการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
ส่วนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู ้เรียน พบว่าผู ้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
สามารถยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมบนความหลากหลายได้ สามารถรักษาสุขภาพกายและจิตใจของตน
เป็นอย่างดีซึ่งนำไปสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ พร้อมทำประโยชน์ตอบแทนสังคม รวมทั้งมีจิต
สาธารณะและจิตสังคม ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

3. จุดเด่น 

 ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู ้ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ  มีคะแนนการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้น 
นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนให้สมบูรณ์ รู ้ว ิธ ีในการผ่อนคลายและกำจัด
ความเครียด และเนื่องจากสถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเป็น
ประจำทุกปี ทำให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาซึ่งได้แก่  “ลูก 
บ.ล. เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาซึ่งได้แก่ “โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ สร้างคนดีสู่สังคม” 

4. จุดควรพัฒนา 

 สถานศึกษาได้นำข้อเสนอแนะและจุดควรพัฒนาจากการดำเนินงานในปีก่อนมาใช้ปฏิบัติและ 
ดำเนินการฝึกฝนทักษะการคิดขั้นสูงแก่นักเรียน รวมทั้งได้เพิ่มเติมการฝึกทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
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แต่ทั้งนี้การฝึกฝนด้านการคิดต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผลปรากฎเป็นที่ประจักษ์ สถานศึกษา
มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างมีว ิจารณญาณในการแสวงหาความรู ้ด ้วยตนเอง ในหลายรายวิชา 
แต่ยังไม่คลอบคลุมในรายวิชาทั้งหมด นอกจากนี้ควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ให้พัฒนาสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนารูปแบบกิจกรรมหรือโครงการใหม่ ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจมากยิ่งข้ึน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. บันทึกรักการอ่าน 
2. แบบฝึกสุนทรียภาพทางภาษา 
3. แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  เขียน 
4. แบบทดสอบการอ่าน  คิดวิเคราะห์ 
5. แบบทดสอบการคิดคำนวณ  
6. บทอ่านอาขยานทั้งบทหลักและบทเสริม 
7. ชิ้นงานเขียน 
8. แบบทดสอบการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
9. การทดสอบ “การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy) ตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพผู้เรียน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับตัวชี้ว ัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2560) และหลักสูตรมาตรฐานสากล มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของ
ผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมถึงมีการวัดและการ
ประเมินผลของรายวิชาต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ตลอดจนการประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งรูปแบบลงมือปฏิบัติจริง 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด แก้ปัญหา แบบโครงงาน การเข้าค่าย การบูรณาการในการ
เรียนรู้ กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ และมีการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ผ่านการ
จัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ให้ผู้เรียนจัดทำบันทึกการอ่านลงในสมุดบันทึก
การอ่านด้วยลายมือตนเอง ตรวจประเมินโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามเกณฑ์ระดับคุณภาพที่
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กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีกิจกรรมต้นกล้าแห่งธรรม กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเสียงของผู้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่านทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การเขียน
แสดงความคิดเห็น และการตีความภาษาอังกฤษที่อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณของผู้เรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนทำแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณตามเนื้อหาสาระของแต่ละระดับชั้น และกิจกรรมที่
มุ ่งพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

2. ผลการพัฒนา 

 จากการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร
ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณในรายวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพที่
ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน มีผลการพัฒนา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 
 สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน แบบฝึกสุนทรียภาพทางภาษา ต้นกล้าแห่งธรรม และ
กิจกรรมรังสรรค์โครงงานกับผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียนอย่างเต็มศักยภาพ 

4. จุดควรพัฒนา 

 ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดแต่ยังต้องเร่งพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู ้เร ียนในทุกด้าน เพื ่อให้นักเรียนทุกระดับชั ้นมีพัฒนาการด้านศักยภาพที ่ดีย ิ ่งข ึ ้น จัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะ 
ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ รวมไปถึงส่งเสริมให้นัก เรียนทุกคนสามารถสร้างนวัตกรรม นำไปใช้และ
เผยแพร่ได ้
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน (ภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่ 1  

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 405 161 112 49 72 11 405 322 81.93 
ม.2 400 50 162 123 60 5 400 335 83.75 
ม.3 391 123 140 59 37 32 391 322 82.35 
ม.4 233 2 8 180 22 21 233 190 81.55 
ม.5 208 21 98 71 10 8 208 190 91.34 
ม.6 232 52 64 80 36 - 232 196 84.48 
รวม 1,869 409 584 562 105 77 1,869 1,555 83.19 

ร้อยละ 100 22.50 32.12 30.91 5.78 4.24 100 83.19  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน 

(ภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.19 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
(ภาษาไทย)
ภาคเรียนที่ 1

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

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 393 171 121 49 48 4 393 341 86.76 
ม.2 385 100 181 92 8 4 385 373 96.88 
ม.3 379 121 111 81 47 19 379 313 82.59 
ม.4 231 1 7 182 21 20 231 190 82.25 
ม.5 201 20 96 74 9 2 201 190 94.53 
ม.6 229 62 58 76 33 - 229 196 85.59 
รวม 1,818 475 574 554 166 49 1,818 1,603 88.17 

ร้อยละ 100 26.13 31.57 30.47 9.13 2.70 100 88.17  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน 

(ภาษาไทย) ภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 88.17 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
(ภาษาไทย)
ภาคเรียนที่ 2

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

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 405 138 70 131 41 37 405 327 80.74 
ม.2 400 40 113 170 60 17 400 323 80.75 
ม.3 390 175 130 42 35 8 390 368 88.97 
ม.4 236 52 67 77 28 12 236 196 83.05 
ม.5 208 52 47 75 24 10 208 174 83.65 
ม.6 232 51 65 75 25 12 232 191 82.32 
รวม 1,871 508 492 570 213 96 1,871 1,579 84.39 

ร้อยละ 100 27.94 27.06 31.35 11.72 5.28 100 84.39  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน

(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 84.39 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
(ภาษาอังกฤษ)
ภาคเรียนที่ 1

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

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 393 175 74 107 24 13 393 356 90.58 
ม.2 388 55 120 155 50 11 388 330 85.05 
ม.3 379 180 129 39 24 7 379 348 91.82 
ม.4 231 51 65 81 18 16 231 197 85.28 
ม.5 201 53 44 74 22 8 201 171 85.07 
ม.6 229 59 60 71 29 10 229 190 82.97 
รวม 1,818 573 492 527 167 65 1,818 1,592 87.57 

ร้อยละ 100 31.52 27.06 28.99 9.19 3.58 100 87.57  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน

(ภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 87.57 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอ่าน
(ภาษาอังกฤษ)
ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน  
ภาคเรียนที่ 1 

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 405 90 122 104 79 13 405 316 80.40 
ม.2 400 47 182 126 40 5 400 355 88.75 
ม.3 391 91 107 130 46 17 391 328 83.88 
ม.4 233 2 18 172 20 21 233 192 82.40 
ม.5 208 19 87 75 19 8 208 181 87.01 
ม.6 232 45 61 87 39 - 232 193 83.19 
รวม 1,869 294 577 694 243 64 1,869 1,565 83.73 

ร้อยละ 100 16.17 31.74 38.17 13.37 3.52 100 83.73  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน ภาคเรียน

ที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 83.73 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน
ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน  
ภาคเรียนที่ 2  

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 393 113 121 96 73 4 393 328 83.46 
ม.2 385 108 194 67 11 5 385 369 95.84 
ม.3 379 110 115 97 51 6 379 322 84.96 
ม.4 231 1 17 174 19 20 228 192 83.11 
ม.5 201 19 94 71 15 2 201 184 91.54 
ม.6 229 68 59 67 35 - 229 194 84.72 
รวม 1,818 419 600 572 204 37 1,818 1,591 87.51 

ร้อยละ 100 23.05 33.00 31.46 11.22 2.04 100 87.51  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน ภาคเรียน

ที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 87.51 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการเขียน
ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  
ภาคเรียนที่ 1 

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 405 124 113 85 72 7 405 326 82.95 
ม.2 400 62 196 116 21 5 400 374 93.50 
ม.3 391 114 127 72 55 23 391 313 80.05 
ม.4 233 3 5 185 19 21 233 193 82.83 
ม.5 208 19 85 79 17 8 208 183 87.98 
ม.6 232 57 69 75 31 - 232 201 86.64 
รวม 1,869 379 595 612 215 64 1,869 1,590 85.07 

ร้อยละ 100 20.85 32.73 33.66 11.83 3.52 100 85.07  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.07 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  
ภาคเรียนที่ 2 

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 393 136 129 77 65 2 393 342 87.02 
ม.2 385 89 217 66 8 4 385 372 96.62 
ม.3 379 120 113 81 37 28 379 314 82.85 
ม.4 231 2 4 187 18 20 231 193 83.55 
ม.5 201 17 90 78 14 2 201 185 92.03 
ม.6 229 64 60 77 28 - 229 201 87.77 
รวม 1,818 428 613 566 170 56 1,818 1607 88.39 

ร้อยละ 100 23.54 33.72 31.13 9.35 3.08 100 88.39  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 88.39 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาคเรียนที่ 1 

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 405 123 96 109 41 36 405 327 80.99 
ม.2 400 60 65 200 65 10 400 325 81.25 
ม.3 390 168 185 5 27 5 390 364 91.79 
ม.4 236 48 66 89 15 18 236 203 86.01 
ม.5 208 35 53 79 29 12 208 167 80.29 
ม.6 232 45 64 76 36 11 232 185 80 
รวม 1,871 479 529 558 213 92 1,871 1,571 83.97 

ร้อยละ 100 26.35 29.10 30.69 11.72 5.06 100 83.97  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.97 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาคเรียนที่ 2 

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 393 119 96 108 40 30 393 323 82.18 
ม.2 385 81 96 156 44 8 385 333 86.49 
ม.3 379 110 42 212 8 7 379 364 96.04 
ม.4 231 40 72 82 20 17 231 194 83.98 
ม.5 201 41 50 71 29 10 201 162 80.60 
ม.6 229 55 61 68 35 10 229 183 80.34 
รวม 1,818 446 417 697 176 82 1,818 1,559 85.75 

ร้อยละ 100 24.53 22.94 38.34 9.68 4.51 100 85.75  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

24.53 22.94

38.34

9.68
4.51

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดคำนวณ  
ภาคเรียนที่ 1 

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 405 36 93 197 70 9 405 326 80.49 
ม.2 400 41 120 162 66 11 400 323 80.75 
ม.3 390 34 83 198 60 15 390 315 80.76 
ม.4 236 45 87 60 29 15 236 192 81.36 
ม.5 208 42 80 45 30 11 208 167 80.28 
ม.6 232 49 59 81 24 19 232 189 81.46 
รวม 1,871 247 522 743 279 80 1,871 1,512 80.81 

ร้อยละ 100 13.59 28.71 40.87 15.35 4.40 100 80.81  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดคำนวณ  

ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80.81 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ
ในการคิดค านวณ ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดคำนวณ  
ภาคเรียนที่ 2 

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 393 30 94 191 70 8 393 315 80.15 
ม.2 385 37 104 171 70 3 385 312 81.03 
ม.3 379 47 84 177 64 6 379 308 81.27 
ม.4 231 56 92 45 31 7 231 193 83.55 
ม.5 201 50 75 40 19 17 201 165 82.09 
ม.6 229 55 63 72 23 16 229 190 82.96 
รวม 1,818 275 512 696 284 57 1,818 1,483 81.57 

ร้อยละ 100 15.13 28.16 38.28 15.62 3.14 100 81.57  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดคำนวณ  

ภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.57 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ
ในการคิดค านวณ ภาคเรียนที่ 2

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

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3. ผลการประเมินด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ  
3. แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  เขียน 
4. แบบทดสอบการอ่าน  คิดวิเคราะห์ 
5. แบบฝึกการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยง 
9. การทดสอบ“การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy) ตามแนวทาง
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัด
กิจกรรมโครงงาน (Project Based Learning หรือ PBL) เพื ่อให้ผู ้เร ียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สามารถสรุปสาระและ
เชื่อมโยงความรู้เพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงานได้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษา โดยผู้เรียนทุกคน
ร่วมกันทำโครงงานเป็นกลุ่มในสาขาที่สนใจ มีครูที่ปรึกษา และครูเชี่ยวชาญตามสาขาเป็นที่ปรึกษา  เข้าสู่
กิจกรรมการประกวดโครงงาน และมีการจัดนิทรรศการ “รังสรรค์โครงงานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” เพ่ือการเผยแพร่และนำเสนอโครงงาน 

 จากการดำเนินกิจกรรมโครงงาน (Project-Based Learning) และนิทรรศการ “รังสรรค์โครงงาน
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning หรือ 
PBL) ให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลใหม่ๆ โดยมีปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  และมีผู้สอนทำหน้าที่เป็น
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ผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้คำแนะนำ (guide) แล้วมีการประเมินผลจากสถานการณ์จริง 
(authentic assessment) ดูจากความสามารถในการปฏิบัติของผู ้ เร ียนในขณะทำกิจกรรมการเร ียนรู้  
(Learning process) และการประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ (Learning product) ของ
ผู้เรียน   

 จากผลการพัฒนาตามที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สามารถตรวจสอบความถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงาน ลงข้อสรุป
ได้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน  
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต มีผลการพัฒนาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 

 โรงเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning) การประกวดโครงงาน PBL 
และการจัดนิทรรศการ “รังสรรค์โครงงานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทำให้มีการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อนำมา
วางแผนการดำเนินงาน ลงข้อสรุปได้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การ
เขียนโครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาได้
ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการ
บริหารและจัดการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

4. จุดควรพัฒนา    
    สถานศึกษามีการฝึกทักษะการคิดอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เห็นผลปรากฏเป็นที่ประจักษ์ จึงต้องพัฒนา 
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในหลายรายวิชาให้คลอบคลุมในรายวิชา 
ทั้งหมด นอกจากนี้ควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้พัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนา
รูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมหรือโครงการใหม่ ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจมากยิ่งข้ึน 
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จากแผนภูมิสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 84.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 87.20 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 

 

48  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

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

 

1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีการส ่งเสร ิม สนับสนุนและพัฒนาความสามารถในการสร ้างนว ัตกรรม โดย 
การจัดการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้งในรูปแบบของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา
เพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคน ให้มีความสามารถ
ในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง ทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ นำประสบการณ์ แนวความคิดมาใช้ใน
การทำโครงงาน โครงการ ชิ ้นงาน ผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี ้ในการจัดทำโครงงาน (Project Based 
Learning : PBL) จะมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาโครงงาน และกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดในแบบต่าง ๆ 
เพ่ือต่อยอดนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในอนาคต  

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
นักเร ียนออกไปแข่งข ันตามกิจกรรมต่าง  ๆ ตามความถนัดและความสนใจของนักเร ียน โดยได ้รับ 
รางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ว ิถ ีพุทธยอดเยี ่ยม ระดับประเทศ ได้ร ับโล่พระราชทาน  
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จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสถานศึกษาได้รับ  
เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 2 ดาว ของเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 

 
4. จุดควรพัฒนา  
  การส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถสร้างนวัตกรรมทีน่ำไปใช้และเผยแพร่ได้ ตลอดจนการจัดให้มี
เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานนวัตกรรมของแต่ละระดับชั้น รวมทั้งต่อยอดไปสู่เวทีการแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ภาคเรียนที่ 1 

 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 405 36 93 197 70 9 405 326 80.49 
ม.2 400 41 120 162 66 11 400 323 80.75 
ม.3 390 34 83 198 60 15 390 315 80.76 
ม.4 236 45 87 60 29 15 236 192 81.36 
ม.5 208 53 80 45 30 0 208 167 80.28 
ม.6 232 68 59 81 24 0 232 189 81.46 
รวม 1,871 277 522 743 279 50 1,871 1,512 80.81 

ร้อยละ 100 15.24 28.71 40.87 15.35 2.75 100 80.81  
 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80.81 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ภาคเรียนที่ 2 

 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 393 30 94 191 70 8 393 315 80.15 
ม.2 385 37 104 171 70 3 385 312 81.04 
ม.3 379 47 91 170 65 6 379 308 81.27 
ม.4 231 56 92 45 31 7 231 193 83.55 
ม.5 201 50 75 40 19 17 201 165 82.09 
ม.6 229 71 63 72 23 0 229 190 82.96 
รวม 1,818 291 519 689 278 41 1,818 1,483 81.57 

ร้อยละ 100 16.01 28.55 37.90 15.29 2.26 100 81.57  
 
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

ภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.57 
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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
หลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสาร การทำงาน การศึกษาเรียนรู้ 
และการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือใช้จัดการ
เรียนรู้ พัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ครูในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนและครูมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน อย่างสร้างสรรค์  

2. ผลการพัฒนา 

  ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และ         
มีคุณธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการ
พัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการจัดทำระบบจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการ
ใช้งานของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามบริบท และมีการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักเรียน  
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4. จุดควรพัฒนา 

มีการกำหนดกระบวนการในการติดตาม กำกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) และมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้
นักเรียนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 405 350 25 20 5 5 405 395 97.53 
ม.2 400 304 34 20 16 16 390 358 89.50 
ม.3 390 272 30 46 20 22 390 348 89.23 
ม.4 236 103 51 68 7 7 236 222 94.06 
ม.5 208 135 55 12 8 10 220 202 91.81 
ม.6 232 198 24 4 3 3 232 226 97.41 
รวม 1,873 1,362 219 170 59 63 1,873 1,751 98.32 

ร้อยละ 100 74.92 12.05 9.35 3.25 3.47 100 98.32  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.92

12.05 9.35
3.25 3.47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 

 
ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน 
จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ

ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 393 351 25 7 5 5 393 383 97.46 
ม.2 385 304 34 18 13 16 385 356 92.47 
ม.3 379 272 30 45 10 22 379 347 91.56 
ม.4 231 103 51 65 7 7 233 219 94.80 
ม.5 201 135 55 4 3 4 201 194 96.51 
ม.6 229 198 24 4 3 0 229 226 98.69 
รวม 1,818 1,363 219 143 41 54 1,818 1,725 94.89 

ร้อยละ 100 74.97 12.05 7.87 2.26 2.97 100 94.89  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.89 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา



 

 

54  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 50 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร  โดยการวิเคราะห์
สภาพปัญหาของผู้เรียนจากผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 
รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการศึกษา บุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นมาใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
โอกาสและมีความเสมอภาคทางการศึกษา และโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและ
พัฒนาสาระท้องถิ่น นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการจัด
แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง  ๆ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   

 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น  มีทักษะการคิด ซึ่งได้แก่ การคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ และคิด
อย่างมีวิจารญาณ สามารถแลกเปลี่ยนประเด็นและความคิดเห็นกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีการใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด มีการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มี
ผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 

   สถานศึกษามีการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในรูปแบบของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้น Active Learning และการจัดโครงการที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกำหนดกิจกรรม 
ต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
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 4. จุดควรพัฒนา  

โรงเรียนควรกำหนดกระบวนการในการติดตาม กำกับนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ                   
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการได้เต็มตามศักยภาพ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่ได้เกรดระดับต่างๆ ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนได้เกรด 1 
ขึ้นไป ร้อยละ 92.73 ไดเ้กรด 3 ขึ้นไป ร้อยละ 58.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่ได้เกรดระดับต่าง ๆ ภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนได้เกรด 1 
ขึ้นไป ร้อยละ 93.30 เกรด 3 ขึ้นไป ร้อยละ 63.38 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. ผลการสรุปประเมินแบบวัดบุคลิกภาพต่อการเลือกอาชีพจาก
กรมจัดหางาน 
2. รายงานติดตามผลการศึกษาต่อ ม.3 และ ม.6 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

   สถานศึกษาดำเน ินการจัดกิจกรรมการเร ียนร ู ้พ ัฒนานักเร ียนทุกคนมีความรู ้  ท ักษะ และ               
เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยเน้นที่
การจัดการเรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพ ร่วมกับการจัดกิจกรรมแนะแนว ตลอดจนมีหลักสูตรที่เน้น 
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดบริการแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสุขในการทำงาน 
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านอาชีพ เช่น กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ซึ่ง
นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ และไดฝ้ึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น การแข่งขันทักษะ
วิชาการ จัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพเพื่อให้รู้โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการเรียนและอาชีพ พร้อมทั้งทำแบบสำรวจความสนใจในอาชีพ วิเคราะห์
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและอาชีพโดยกรมการจัดหางาน นักเรียนทุกคนจึงมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน 

 

2. ผลการพัฒนา 

 จากการจัดการเรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพ ร่วมกับการจัดกิจกรรมแนะแนว ตลอดจนมี
หลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดบริการแนะแนว และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสุขใน
การทำงาน มีเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพ มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 

   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู ้  ทักษะพื ้นฐานและเจตคติที ่ด ีต่องานอาชีพที่
หลากหลาย มีเอกลักษณ์ตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการ
จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำตามนโยบายของ สพฐ. 
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4. จุดควรพัฒนา   

            การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพที่เป็น New S Curve ในยุค Thailand 4.0 โดยเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้สร้าง
นวัตกรรมมากยิ่งข้ึน 

ตารางสรุปผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน  
ภาคเรียนที่ 1 

 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ด ี
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 405 387 10 8 - - 405 405 100 
ม.2 400 390 5 5 - - 400 400 100 
ม.3 390 374 12 4 - - 390 390 100 
ม.4 236 219 9 8 - - 236 236 100 
ม.5 208 191 12 5 - - 208 208 100 
ม.6 232 211 15 6 - - 232 232 100 
รวม 1,871 1,772 63 36 0 0 1,871 1,871 100 

ร้อยละ 100 97.47 3.47 1.98 0 0 100 100  
  

จากตารางสรุปผลการประเมินทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 
พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
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ผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน 
ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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สรุปผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ด ี
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 393 385 5 3 - - 393 393 100 
ม.2 385 378 4 3 - - 385 378 100 
ม.3 379 368 5 6 - - 379 379 100 
ม.4 231 215 8 8 - - 231 231 100 
ม.5 201 188 10 3 - - 201 201 100 
ม.6 229 211 14 4 - - 229 229 100 
รวม 1,818 1,745 46 27 0 0 1,818 1,818 100 

ร้อยละ 100 95.98 2.53 1.49 0 0 100 100  
   

จากตารางสรุปผลการประเมินทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน  
ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100  
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ผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน 
ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม 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 
และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝัง และพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและมีค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด ดังอัตลักษณ์ที่ว่า “ลูก บ.ล. เป็นคนดี ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรตามที่สถานศึกษากำหนด 

 สถานศึกษาได ้ส ่งเสร ิมการมีค ุณลักษณะและค่าน ิยมที ่ดี ด ้วยการสอดแทรกคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และนิยมค่าที่ดีในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ เช่น โครงการ
โรงเรียนวีถิพุทธ กิจกรรมการเลือกตั้งส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น การหล่อเทียน
ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ กิจกรรมวันแม่ วันไหว้ครู การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
ไหว้พระตอนเช้าทุกวัน การประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมค่ายคุณธรรมแต่ละระดับชั้น  
การสอบธรรมศึกษา ฯลฯ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีงาม และทำหน้าที่
ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ อีกท้ังมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สอนให้ผู้เรียนรู้จักการใช้จ่ายของตนเอง รู้จักออม โดยการบันทึกรายรับและรายจ่าย การฝากหรือ
การออมกับธนาคารโรงเรียน รู้จักช่วยเหลือสังคม เสียสละและปลูกฝังความสามัคคี ผ่านโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ เช่น กีฬาสีประจำปี ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์   กิจกรรม
รังสรรค ์โครงงาน การทำสมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี 
การบูรณาการลงสู่การเรียนการสอน ผ่านหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนใน 8 กลุ่มสาระฯ ส่งผลให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้เกิดชิ้นงาน/โครงงาน และผลงานผู้เรียนที่เป็นที่ประจักษ ์
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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/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ กิจกรรมวันแม่ 
ว ันไหว้ครู การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าทุกว ัน การประกอบพิธ ีสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมค่ายคุณธรรมแต่ละระดับชั้น กิจกรรมวันลอยกระทง ฯลฯ และการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ เช่น การประกวดสวดมนต์แปล ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ประกวดมารยาทไทย ประกวดโครงงาน
คุณธรรม และประกวดเล่านิทานคุณธรรม สมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรมฯ เป็นต้น ส่งผลให้มีผลการประเมิน
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 

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

 

4. จุดควรพัฒนา 

 - 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
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จากแผนภูมิผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.66
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.54 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 92.25 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.01 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ 95.99 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 95.86 

 

จากแผนภูมิผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านจิตสำนึก ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน ร้อยละ 87.01 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่าน ร้อยละ 88.50 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 3 ผ่าน ร้อยละ 87.76 นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ผ่ าน ร้อยละ 93.67 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่าน ร้อยละ 96.62 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่าน ร้อยละ 98.25 

 

 

จากแผนภูมิผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านจิตสำนึก ภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน ร้อยละ 78.37 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่าน ร้อยละ 81.14 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 3 ผ่าน ร้อยละ 86.09 นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ผ่าน ร้อยละ 92.64 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่าน ร้อยละ 93.17 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่าน ร้อยละ 96.40 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านจิตส านึก 
ภาคเรียนที่ 1

ผ่าน ไม่ผ่าน
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านจิตส านึก 
ภาคเรียนที่ 2

ผ่าน ไม่ผ่าน
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 1. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับวัดบึงทองหลาง 
2. การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
3. การจัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ  
4. การจัดกิจกรรมแข่งขันตำส้มตำ 
5. โครงการส่งเสริมความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธาณะ 
และอยู่อย่างพอเพียง 

 
1. กระบวนการพัฒนา   

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผ่านการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และมีการดำเนินการเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน กิจกรรมประกวดแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์
ไทย โดยจัดประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครูและกระทงลอย จัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น กิจกรรมวัน
ภาษาไทย ส่งเสริมและจัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีของสถานศึกษา เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา 
และจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธาณะ และอยู ่อย่างพอเพียง 
โดยการจัดค่ายประวัติศาสตร์ และกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 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 
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นำผลงานและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างดี อาทิ ความสามารถทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น 

 

4. จุดควรพัฒนา 

 - 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ภาคเรียนที่ 1 

 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 405 117 116 100 50 22 405 333 82.22 
ม.2 400 47 84 190 71 8 400 297 80.25 
ม.3 390 57 180 96 37 20 390 333 85.38 
ม.4 236 103 51 68 7 7 236 222 94.07 
ม.5 208 133 28 24 13 10 208 185 88.94 
ม.6 232 198 14 6 6 8 232 218 93.97 
รวม 1,871 655 473 484 184 75 1,871 1,588 84.87 

ร้อยละ 100 35.01 25.28 25.87 9.83 4.01 100 84.87  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

ไทย ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 84.87 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในทอ้งถิ่น
และความเป็นไทย ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ภาคเรียนที่ 2 

 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 393 281 53 45 6 8 393 379 96.44 
ม.2 385 257 54 37 32 7 385 346 89.87 
ม.3 379 210 72 46 24 27 379 327 86.27 
ม.4 231 44 67 87 22 11 231 198 85.71 
ม.5 201 54 55 54 28 10 201 163 81.09 
ม.6 229 88 67 38 25 11 229 193 84.27 
รวม 1,818 934 368 307 137 74 1,818 1,606 88.33 

ร้อยละ 100 51.38 20.24 16.88 7.54 4.07 100 88.33  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

ไทย ภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 88.33 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความภมูิใจในทอ้งถิ่นและ
ความเป็นไทย 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. โครงการกิจกรรม Best babbies  
2. แผนการเรียนเฉพาะบุคคล (IEP) 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

 

1. กระบวนการพัฒนา  

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู ้เรียนอย่างหลากหลาย โดยนอกจากมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ทาง  
การเรียนด้านวิชาการแล้ว ยังเน้นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วม ผู ้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี  
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น ผู้ เรียนสามารถยอมรับ 
ความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
การเรียนรู้ระหว่างกัน ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อีกท้ังส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมการเรียนรู้สู่
โครงงาน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมจิตสาธารณะ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ความเป็นสมาชิกของสังคม  การยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย และการใช้ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย                                                         

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนยอมรับเหตุผลฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
และสามารถปรับตัวปฏิบัติตนต่อผู้อื ่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื ่น ให้
คำแนะนำแก่ผู ้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และ
ประเพณี มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21          
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนี้  

1. การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ด้วย
กิจกรรมเสียงตามสาย พิธีการหน้าเสาธง  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นต้น 
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          2. การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ด้วย
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

          3. การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิป ไตย เช่น           
การเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน  การเลือกตั้งหัวหน้าระดับชั้นเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ฯลฯ 

          4. ผู้เรียนเรียนรู้การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยกิจกรรมทักษะโครงงาน 

4. จุดควรพัฒนา 
           -  

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 405 387 10 8 - - 405 405 100 
ม.2 400 382 9 9 - - 400 400 100 
ม.3 390 371 15 4 - - 390 390 100 
ม.4 236 211 16 9 - - 236 236 100 
ม.5 208 181 14 13 - - 208 208 100 
ม.6 232 201 17 14 - - 232 232 100 
รวม 1,871 1,733 81 57 0 0 1,871 1,871 100 

ร้อยละ 100 92.62 4.33 3.05 0 0 100 100  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 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
นักเรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ด ี
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 393 385 5 3 - - 393 393 100 
ม.2 385 375 7 3 - - 385 385 100 
ม.3 379 364 13 2 - - 379 381 100 
ม.4 231 208 14 9 - - 231 231 100 
ม.5 201 179 11 11 - - 201 202 100 
ม.6 229 199 15 15 - - 229 229 100 
รวม 1,818 1,710 65 43 0 0 1,818 1,824 100 

ร้อยละ 100 94.06 3.58 2.37 0 0 100 100  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 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 การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางด้านกีฬา เช่น บึงทองหลางเกมส์ หรือการส่งเสริมด้าน  
ต่าง ๆ เช่น มีสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการออกกำลังกาย มีอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนยืมเพ่ือใช้ในการออกกำลังกาย และ
ได้มีการวัดประเมินผลสมรรถภาพทางกายในทุกระดับชั้น อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างเสริมด้านลักษณะจิต
สังคม โดยใช้การฝึกสมาธิ และการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาจิตใจของผู้เรียนให้แจ่มใส ซึ่ง
ส่งผลต่อการมีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี ภาคภูมิใจในตนเอง การคิดบวก การให้กำลังใจในตนเอง ให้มีความ
มุ่งมั่นในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคมอย่างเหมาะสมกับเพศวัยและ
บทบาทหน้าที่ของผู้เรียน 

2. ผลการพัฒนา 

  ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยออกกำลังกายและมี
น้ำหนักส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย พัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโต รักษาสุขภาพจิต 
อารมณ์ที่ดีอยู่เสมอ และแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่ างมีความสุข และมี 
ความเข้าใจผู้อ่ืน  มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษาได้ดำเนินจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพผู้เรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมกีฬาสี
ประจำปี ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ทำให้มีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ซึ่งส่งผลให้ 
ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพดี มีการประเมินอารมณ์และสุขภาพจิต โดยการประเมินซ้ำ เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ผู้เรียน
เรียนรู้ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้
ความร่วมมือต่อสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

4. จุดควรพัฒนา 

ควรนำนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาช่วยในการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม             
ของผู้เรียน และแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เรียนนำข้อมูลสะท้อนกลับไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป 
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จากแผนภูมิผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์ให้ดีอยู่เสมอ พบว่า ด้านน้ำหนัก นักเรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 84.76 
ด้านส่วนสูง นักเรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ  87.57 ด้านสมรรถภาพทางกาย 
นักเรียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 82.01 ด้านสุขภาพจิต นักเรียนมีผลการประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 85.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84.76

87.57

82.01

85.81

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ให้ดีอยู่เสมอ

น้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย สุขภาพจิต
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
ภาคเรียนที่ 1 

 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 405 387 10 8 - - 405 405 100 
ม.2 400 382 9 9 - - 400 400 100 
ม.3 390 371 15 4 - - 390 390 100 
ม.4 236 211 16 9 - - 236 236 100 
ม.5 208 181 14 13 - - 208 208 100 
ม.6 232 201 17 14 - - 232 232 100 
รวม 1,871 1,733 81 57 0 0 1,871 1,871 100 

ร้อยละ 100 92.62 4.33 3.04 0 0 100 100  
  จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภาคเรียน
ที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียน
ด้านความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

ภาคเรียนที่ 1

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
ภาคเรียนที่ 2 

 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับคุณภาพ ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

ยอด
เยี่ยม 
(5)  

ดีเลิศ 
(4)  

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2)  

กำลัง
พัฒนา

(1) 

รวม ระดับดี
ขึ้นไป 

ม.1 393 385 5 3 - - 393 393 100 
ม.2 385 375 7 3 - - 385 385 100 
ม.3 379 364 13 2 - - 379 379 100 
ม.4 231 208 14 9 - - 231 231 100 
ม.5 201 179 11 11 - - 201 201 100 
ม.6 229 199 15 15 - - 229 229 100 
รวม 1,818 1,710 65 43 0 0 1,818 1,818 100 

ร้อยละ 100 94.06 3.58 2.37 0 0 100 100  
จากตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียนด้านสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภาคเรียน

ที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียน
ด้านความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

ภาคเรียนที่ 2

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการประชุมและวางแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยอาศัยการมี  
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
มัธยมวัดบึงทองหลางและชุมชน 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 ทั้งนี้สถานศึกษาได้กำหนดโมเดลทองหลาง (Thonglang Model) ในการขับเคลื่อน 
สถานศึกษาท้ังระบบโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนและบุคลากรตามอัตลักษณ์และจุดเน้นของโรงเรียน  
 ในการดำเนินงานทุกกิจกรรมและในทุกภาคส่วนของสถานศึกษามีการตรวจสอบ นิเทศ และติดตาม
ทุกระยะอย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเหมาะสม เพื่อสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใน                
ทุกส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   

นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และเกิ ดความสนใจใฝ่รู้มากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เผยแพร่แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือนำไปใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 
2. ผลการพัฒนา 

จากกระบวนการบริหารและการจัดการของผู ้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรขอ ง 
เดมม่ิง (Deming cycle) ในการขับเคลื่อน ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการพัฒนา ดังนี้ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล 
และของต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมา ใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามสถานศึกษา                   
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ และให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ เชื่อมโยง กับชีวิตจริง 
และเป็นแบบอย่างได้  
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และนำกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ท าง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  

2.5 จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อ
การเรียนรู ้ บริเวณโรงเรียนสภาพแวดล้อมที ่สะอาดปลอดภัย มีสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่เพียงพอ มี
สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน โดยมีการปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน มีการจัดประกวดห้องเรีย เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจสำหรับนักเรียน  เป็นการสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในหมู่ 

  2) กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  เป็นกิจกรรมลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวม
ขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ใน
สถานศึกษา  

3) สวนสวยโรงเรียนงาม  โดยสถานศึกษาได้มีจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความร่มรื่นและสวยงาม
ด้วยสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้นชนิดต่าง ๆ  

4) สวนสุขภาพกังวารจิตต์  เป็นสวนที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลในชุมชน  

5) สนามฟุตบอล เป็นสนามกีฬาทีให้บริการการออกกำลังกายแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และบุคคลในชุมชน รวมถึงให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพตาม
นโยบายของภาครัฐ 

2.6 จัดเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด ทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ รวมทั้งเป็นแบบอย่างได้  
มีการจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรของเดมมิ่ง (Deming cycle) ในการ
ขับเคลื่อน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง และครู 
เครือข่ายผู้ปกครอง และจากชุมชนที่เข้มแข็งโดยเฉพาะการได้รั บความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดบึง
ทองหลางและพระอาจารย์ในการมาสอนพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนเสมอมา คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้
มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา สามารถให้คำแนะนำในการบริหารงานของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อยู่มีคุณภาพโดยการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สวยงาม 
และเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการดำเนิน 
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถจัดกา ร
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
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4. จุดควรพัฒนา 
 1. สถานศึกษาควรจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อ
เทคโนโลยีพร้อมและเพียงพอทุกห้องเรียนรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เข้าถึง
อย่างมีคุณภาพ 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

2. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 
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 ทั้งนี้สถานศึกษาได้กำหนดโมเดลทองหลาง (Thonglang Model) ในการขับเคลื่อน 
สถานศึกษาท้ังระบบโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนและบุคลากรตามอัตลักษณ์และจุดเน้นของโรงเรียน ดังนี้ 

T - Technology 
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ พัฒนา

สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
H - Harmony 
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน มีการร่วมมือในการ

ทำงานภายในองค์กรจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ และเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
O - Organization 
การบริหารจัดการการทำงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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N - Nice 
การปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นคนดี มี

คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือพัฒนาคนดีสู่สังคม 
G - Goal 
การกำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษา โดยมีการบริหารการจัดการศึกษาที่ดีอย่างเป็นระบบ เพ่ือ

บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความรู้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
L - Life skill 
การพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน  ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือ

พัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการทำงานกลุ ่ม และสามารถนำองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

A - Active learning 
การจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีการจัด

กิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
N - Network 
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาผ่านภาคีเครือข่ายภายในสถานศึกษา มีการจัดการศึกษา

เป็นไปตามหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา เพ่ือสร้างนักเรียนดีมีความรู้สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
G - Globalization 
การพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม มี

จิตสำนึก เป็นพลเมืองที่ดีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเป็นพลโลกที่มีประสิทธิภาพสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

 
ภาพแสดงโมเดลทองหลาง (Thonglang Model) เพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ 

 
 ในการดำเนินงานทุกกิจกรรมและในทุกภาคส่วนของสถานศึกษามีการตรวจสอบ นิเทศ และติดตาม
ทุกระยะอย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเหมาะสม เพื่อสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใน                
ทุกส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   
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นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และเกิดความสนใจใฝ่รู้มากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เผยแพร่แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือนำไปใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 
2. ผลการพัฒนา 

จากกระบวนการบริหารและการจัดการของผู ้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรของ  
เดมม่ิง (Deming cycle) ในการขับเคลื่อน ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการพัฒนา ดังนี้ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล 
และของต ้นส ังก ัด เป ็นไปได ้ ในการปฏ ิบ ัต ิ  รวมท ั ้ งท ันต ่อการเปล ี ่ยนแปลงของส ังค มโรงเร ียน 
มัธยมวัดบึงทองหลาง ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสร้างคนดีสู่สังคม 
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ลูก บ.ล. เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมา ใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามสถานศึกษา                   
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ และให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ เชื่อมโยง กับชีวิตจริง 
และเป็นแบบอย่างได้  

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 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรของเดมมิ่ง (Deming cycle) ใน 
การขับเคลื่อน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้ตามหลักสูตร  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สมาคม
ผู้ปกครอง และครู เครือข่ายผู้ปกครอง และจากชุมชนที่เข้มแข็งโดยเฉพาะการได้ รับความอนุเคราะห์จาก 
เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลางและพระอาจารย์ในการมาสอนพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนเสมอมา คณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา สามารถให้คำแนะนำในการบริหารงานของสถานศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
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และสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อยู่มีคุณภาพโดยการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ นอกจากนี้
สถานศึกษายังมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาเพ่ือใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. สถานศึกษาควรจัดหาอุปกรณ์ที ่ทันสมัยเพื ่อพัฒนาให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อ
เทคโนโลยีพร้อมและเพียงพอทุกห้องเรียนรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เข้าถึงในทุก  
กลุ่มงานและกลุ่มสาระ 

    

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

2. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 
3. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self 
Assessment Report : SAR 2561) 

 
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 ในการนำกลยุทธ์สู ่การปฏิบัติจึงให้ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างบริหารของสถานศึกษา ทำการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ในระดับกลุ่มงาน เพื่อแปลงกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับหน่วยงาน โดยหัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ร่วมกันประชุม วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มงาน หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นำผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก มากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของกลุ่มงานหรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ นำไปจัดทำกรอบกลยุทธ์ของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนำเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ 
และตัวชี ้ว ัดที ่กำหนด มาวิเคราะห์กำหนดโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จ นำไปจั ดทำเป็น
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
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  การกำหนดโครงการกิจกรรมของแผนปฏิบัติการของสถานศึกษามาจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle 
(PDCA) ในการปฏิบัติงาน เริ ่มจากการวางแผน (Plan) การดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติตามขั ้นตอนของ
กิจกรรม (Do) การติดตามตรวจสอบขณะปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนจนสำเร็จ (Check) นำผลสำเร็จที่เกิด
ขึ้นมากำหนดแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้น (Act) ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม จะประเมินผลความสำเร็จทุกภาค
เรียน กลุ่มนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการประเมินต่าง ๆ นี้เป็นข้อมูลป้อนกลับใช้ในการทบทวนจัดทำ
แผนปฏิบัติการปีต่อไป โดยกลุ่มนโยบายและแผนมีหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้จะปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
แผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการจะบันทึกการขอใช้งบประมาณในแบบ
สรุปการขออนุมัติใช้งบประมาณ ที่กลุ่มนโยบายและแผนทุกครั้ง กลุ่มบริหารงบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างที่ผ่านการอนุมัติตามลำดับขั้น เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผนจะรวบรวมข้อมูลจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน (ปีละ 2 ครั้ง) และนำข้อมูลสารสนเทศนั้นมาจัดทำรายงานประจำปี
ของสถานศึกษา (SAR) เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 ในการประเมินผลการดำเนินการ กลุ ่มนโยบายและแผนมีหน้าที ่ทบทวนผลการดำเนินงานปีละ  
2 ครั้ง โดยใช้ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพความคุ้มค่า
กับงบประมาณและเวลา ตรงตามวัตถุประสงค์ และการเทียบเคียงกับองค์กรคู่แข่งขันและคู่เปรียบเทียบ และ
สรุปผลเป็นรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงาน 
ที ่ เก ี ่ยวข ้องมีหน้าท ี ่พ ิจารณาและเปร ียบเทียบที ่บ ่งบอกถึงระด ับความสำเร ็จและความล ้มเหลว  
โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือปัจจัยของความสำเร็จและความล้มเหลวเพื่อนำไปพิจารณา ปรับปรุงแผนหรือ
นำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น จัดนิเทศทางการศึกษา ซึ่งมีการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเข้ารับการ
อบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจัดแสดงผลการปฏิบัติงานของครูทุกคน เพื่อให้ครูได้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สามารถเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนต่อไป 

 ในด้านการบริหารอัตรากำลังสถานศึกษากำหนดอัตราตำแหน่งสาขาวิชาที่สอนตามวุฒิการศึกษาของ
บุคลากรตามความต้องการจำเป็นตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดของสถานศึกษา และกำหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของบุคลากร จัดทำเป็น
แผนพัฒนาบุคลากร การจัดอัตราทดแทนครูที่ขาดแคลน การทำแผนบุคลากรตามภาระงาน ความต้องการ 
เป็นการเพิ ่มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และการสร้างความคุ ้มทุนในการดำเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษา โดยกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร อันได้แก่ การพัฒนาครูที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำการ เช่น การพัฒนา
เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาโดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โดยพัฒนางาน 
พัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของตนเอง และรวมถึงการ
พัฒนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที ่ โดยบุคลากรของสถานศึกษาจะต้องพัฒนา เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบการฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 
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 ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา สถานศึกษาดำเนินการจ ัดสรรทรัพยากร  
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดทำกรอบประมาณการรายรับ และ กรอบประมาณ และจัดทำรายละเอียด
ประกอบรายจ่าย ตามกลยุทธ์ แผนงาน โครงการของสถานศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ การพิจารณากรอบประมาณการรายรับและ
รายจ่ายนั้นเกิดจากการประชุมร่วมกันของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องใน
การเสนอขอใช้งบประมาณของกิจกรรมแต่ละโครงการ ตามความต้องการจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 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 
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้บริหาร มีการนำข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อการคัดกรองผู้เรียน เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา หรือ กลุ่มพิเศษ เพื่อดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของผู้เรียนยิ่งขึ้น และมีความรวดเร็วในการ
แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ครูจะได้ให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการ
ช่วยเหลือทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน โดย
การให้คำปรึกษาเบื้องต้นหรือจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา อนึ่ง สถานศึกษาเน้นพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียนเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มี
ปัญหา และเป็นการช่วยให้ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นผู้เรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง โดยอาศัยการจัดกิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้าน การจัดประชุมผู้ปกครอง  
ชั้นเรียน (Classroom Meeting) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีที่บางปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมี
พฤติกรรมไม่ดีขึ ้น สถานศึกษากำหนดให้มีการส่งต่อภายใน โดยครูที่ปรึกษาส่งต่อ ไปยังครูที่สามารถให้ 
การช่วยเหลือผู้เรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจำวิชา หรือ
งานกิจการนักเรียน  
 
2. ผลการพัฒนา 
 ภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาข้างต้น ส่งผลให้สถานศึกษาบริหารจัดการด้าน
งบประมาณได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงบประมาณเตรียมการระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ทั้งการวางแผนการกำกับติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการกำหนด 
และผลจากการใช ้ระบบวงจรค ุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในการดำเน ินงานทุกระบบและทุก
กระบวนการทำงาน ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานร่วมกันโดยช่วยเหลือ
เกื้อกูล มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับนโยบายของต้นสังกัดและความทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 
สนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมพัฒนาทั้งความรู ้และ  
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การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในด้านผู้เรียนพบว่าผลการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโน้มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ
โรงเรียนที่กำหนดไว้ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 
 
3. จุดเด่น 

 สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินงานโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในทุก
กระบวนการทำงาน การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานตามวงรอบที่กำหนด มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง ดังผลการดำเนินงาน
ข้างต้น 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 - 
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2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  (รายงานผลการ
ดำเนินการกิจกรรม “รังสรรค์โครงงาน น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
3. แฟ้มสรุปงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
6. บันทึกรักการอ่านระดับชั้น ม.1-6 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้าง องค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช  2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม 
และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตอบสนองวิ สัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดเน้นของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และนำสู่
การปฏิบัติโดยครูนำไปจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ลำดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้ บูรณา
การสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นในรายวิชาพื้นฐานและหรือรายวิชาเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรมีความหลากหลายสนองตอบต่อความต้องการ วิเคราะห์
กำหนดรายวิชาเพิ ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนที ่มีเนื ้อหา/สาระการเรียนรู ้/กิจกรรมเหมาะสมตาม
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น อย่างหลากหลาย เพียงพอตามความต้องการ ความ
ถนัดและความสนใจ 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 นักเรียนได้มีส่วนร่วมทุกรายวิชา มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์
จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริง  มีผลงาน/โครงงาน/โครงการที่แสดงให้เห็นการอธิบายวิธีคิดและสรุป
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ความคิดของผู้เรียน  และมีการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นำข้อมูลผลการประเมินไป
ทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตาม
ความต้องการของผู้เรียน ครูนำไปจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ลำดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการ
เรียนรู้ บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในรายวิชาพื้นฐาน และหรือรายวิชาเพิ่มเติม 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานได้เหมาะสมกับความสามารถ และความต้องการของนักเรียน และครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้แก่ นิทรรศการ “รังสรรค์
โครงงาน น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 - 
 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. การพัฒนาครูที่ขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ  

2. การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
3. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
4. ID PLAN  
5. แผนการจัดการเรียนรู้ 
6. 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 สถาบันภาษาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของครูและบุคลากร 
มีการนิเทศติดตามการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การสอนงานโดยระบบพี่เลี ้ยง (Coaching and 
Mentoring) ทั้งภายในสถานศึกษาและจากกรรมการสถานศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้
พัฒนาวิชาชีพการทำวิทยฐานะเมื่อถึงกำหนดเวลา 

 
2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษามีแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานประกอบด้วย การพัฒนาครูตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะ  ได้แก่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาวิชาชีพ การทำวิทยฐานะในระดับต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาการจัดทำ
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แผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( Id Plan) และอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบ      
ครบวงจร  ได้แก่ การอบรมสัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ตามความสนใจและเนื้อหาวิชาของครูแต่ละท่าน และ
หลักสูตร อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีรัฐจัดให้ (คูปองครู) เช่น สสวท สถาบันภาษาต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ของครู
และบุคลากร มีการนิเทศติดตามการสอนของทุกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ทุกกลุ่มสาระฯ การสร้างชุนชนเรียนรู้ติดตามการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้วยกระบวนการนิเทศติดตาม
และพัฒนา (Coaching and Mentoring) การสอนงานโดย ระบบพี ่เล ี ้ยง ทั ้งภายในโรงเรียนและจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา นอกจากนั้นและสนับสนุนให้ครูบุคลากรเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อยคนละ 20 
ชั่วโมง มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานตำแหน่งทั้ง 3 ด้าน โดยมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น PLC (Professional Learning Community) 
การอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ (ครูปองครู) การอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระและ
ส่งเสริมให้ครูส่งผลงาน เพ่ือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามเวลาที่กำหนด 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 การติดตาม การพัฒนาของครูในด้านต่างๆ เช่น  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การกำกับติดตาม
นิเทศการสอน เป็นต้น 
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและนักเรียน  

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 ภายในห้องเรียนมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอต่อผู้เรียน ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับผู้เรียน และพร้อมใช้งาน จัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุก
กลุ่มสาระ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทันสมัย เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้
งาน 
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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 และผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีผลการประเมิน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 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 2562 
3. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: 
SAR) 
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
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1. กระบวนการดำเนินงาน 
 สถานศึกษากำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนโดย กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ครอบคลุมภารกิจ แต่งตั ้งคณะกรรมการงานสารสนเทศจากทุก กลุ ่มงานที ่เก ี ่ยวข้อง มีการประชุม
คณะกรรมการเพ่ือวางแผนในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล กำหนดเวลา แจ้งผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มบริหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการรายงานข้อมูล ดำเนินการจัดการข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานตนให้เป็นปัจจุบัน 
นำไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจทั้งกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้
นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว โดยโรงเรียนขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ใน
การจัดการเรียนรู้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัย มีการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยำ 
เชื่อถือได้และพร้อมใช้งาน เพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูล มีการติดตั้งอุปกรณ์ IT ในห้องเรียนเพ่ือช่วยสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภาย ใน
โรงเรียนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

      2. ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีผู้รับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ดำเนินการกำหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อม บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และมีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว  มีผล
การประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

      3. จุดเด่น 
สถานศึกษามีระบบ/ซอฟแวร์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ

ของสถานศึกษา มีความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ มีหลักฐาน ร่องรอย ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น เว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล ระบบประเมินผลการเรียน ระบบ
จัดการงานพัสดุ เป็นต้น 

 
       4. จุดควรพัฒนา 
  กระตุ้นให้ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 

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

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการเรียนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน โดยครูมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ  
ตัวชี้วัดของหลักสูตรโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4 .0 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะที่สำคัญ สามารถแสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
 สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย รวมทั้ง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการสร้างสื่อ เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดอบรมการสร้างสื่อแก่คณะครูทุกภาคเรียน มีการใช้สื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นอกเวลาตามความสนใจ เช่น  ห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย ห้อง  ICT และแหล่ง
เรียนรู้อื่นภายในสถานศึกษา   
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน จัด
บรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีความสุข โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน  ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็ กรักที่จะเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างมีความสุข 
 ในการตรวจสอบและประเมินผล ครูมีการติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียน มีการใช้เครื่องมือ
ในการวัดและมีการประเมินผลที่หลากหลาย และเน้นการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน นำผลการ
ประเมินที่ได้มาพัฒนาผู้เรียนให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนา          
การเรียนรู้ 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ครูมีการร่วมกันแก้ปัญหา
ผู้เรียนโดยใช้ชุมชนทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ออกแบบแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน และนำนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน  
 
2. ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการคิดจากการลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมจากการลงมือปฏิบัติจริงในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้ง มีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวกระหว่างการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อครูผู้สอนและรักที่จะเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่นบนความแตกต่างอย่างมีความสุข ผู้เรียนมีข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองจากการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่
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หลากหลายตามสภาพจริง และการนำผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
  
2. จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นของโรงเรียน เช่น 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ และกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 

2. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้จัดทำหลักสูตร และแผนการเรียนที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรเน้น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรการค้าปลีกซึ่งทำความตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลางและสถาบันปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรศิลปหัตถกรรมที่ทำความตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนมัธยมวัด
บึงทองหลางกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ หลักสูตรศิลป์ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น  ซึ่ง
ตอบสนองต่อศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นอย่างดี 

3. ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนของตนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างมีวิจารณญาณ มีการพัฒนากระบวนการเรียน  
การสอนที ่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผ ู ้ เร ียนรวมทั ้งตอบสนองต่อศตวรรษที ่  21                       
โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
3. จุดควรพัฒนา 

1. การพัฒนาบทเรียนและบททดสอบออนไลน์ที่นักเรียนสามารถใช้ในการทบทวนบทเรียนได้ในทุก  
เนื ้อหาวิชา และเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ ่งในการเรียนการสอนที่ครูสามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัด 
กิจกรรมได ้

2. การนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับระหว่างครู เพื ่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อย่างทั ่วถึง และเต็มรูปแบบเพ่ือ 
พัฒนาการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาทั ้งระบบ  นำไปสู ่การวิจัยในชั ้นเรียนและสร้างนวัตกรรมใน 
ทุกรายวิชา 
 
 
3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ดีเลิศ ดีเลิศ 1. รายชื่อครูที่ส่งประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ/รายหน่วย 
3. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
4. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการกำหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นำผลการวิเคราะห์
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มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยออกแบบการจัดทำหน่วยการเรียนรู้
อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ การปฏิบัติและ
การนำไปใช้ เช่น คุณลักษณะตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และการกำหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ ครบทั้ง ด้านความรู้ ด้านทักษะและการปฏิบัติ และด้านเจตคติ เป็นต้น  สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการส่งและตรวจหน่วยการเรียนรู้ โดยหั วหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารวิชาการ อีกทั้งสถานศึกษามีโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้ มาให้การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูรุ่นใหม่ 
ให้คำแนะนำและคำปรึกษา เพื่อนำผลการนิเทศไปพัฒนาคุณภาพการจัดเรียนการสอนของครูผู ้สอน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชาให้สูงขึ้น 
 
2. ผลการพัฒนา 
 ผลจากการพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิด และปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่หลากหลายตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 
 
 3. จุดเด่น 
 จากการพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัฒนาบุคลากรฯ โดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและมีการนิเทศการจัด 
การเรียนรู้ และแผนการเรียนที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรการค้าปลีก ซึ่งทำความตกลงร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษามัธยมวัดบึงทองหลางและสถาบันปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรศิลปหัตถกรรมที่ทำความตกลงร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษามัธยมวัดบึงทองหลางกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรม OPEN 
HOUSE กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางอาชีพ ซึ่งทำให้ผู้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
 
3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

2. เว็บไซต์โรงเรียนท่ีแสดงส่ือ DLIT ของครู 
3. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 
4. จำนวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด 
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1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมการสร้างสื่อแก่คณะครูทุกท่าน เพื่อส่งเสริมให้
ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) ในการ
จัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนรู้  พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ครูผู้สอนใน
การจัดการเรียนรู้  ให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อออนไลน์  
 
2. ผลการพัฒนา 
 ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและหลากหลาย มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการจัดทำระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มีแหล่ง
เรียนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และมีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ภายในสถานศึกษาเพื่อให้เอื ้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 
4. จุดควรพัฒนา  
 การพัฒนาบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการทบทวนบทเรียนได้ในทุกเนื้อหา  
 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. รายชื่อครูที่ส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ระเบยีนสะสม 
6. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกใน  
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างมีความสุข มีโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาครูให้สามารถ
จัดการชั้นเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ที่สำคัญต้องจัดบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนอย่างมีความสุข มีความ
ศรัทธา ในผู้สอน รักที่จะเรียนรู้และรักท่ีจะเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
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2. ผลการพัฒนา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
 ผลการพัฒนาครูผู ้สอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ทำให้
ผู้เรียนมีความสุข มีความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึง มีความอยากรู้ 
อยากเรียนและมีความสุขในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้สมาร์ทโฟน หรือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนรู้ อีกท้ังนี้ควรมีการนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับระหว่างครู เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 
 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

2. บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษากำหนดให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ นิเทศการสอนของครูทุกคนในสถานศึกษา ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิชาเพ่ือ
พัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการใช้
เครื่องมือในการวัดและมีการประเมินผลที่หลากหลาย และเน้นการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน 
สะท้อนผลการทดสอบไปยังผู้เรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นตามมาตรฐานที่แต่ละ
รายวิชากำหนด พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
2. ผลการพัฒนา 

สถานศึกษาทุกแห่งครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการนิเทศการสอนที่เป็นระบบ โดยนิเทศปีการศึกษาละ 2 ครั ้ง และได้รับความ
อนุเคราะห์จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ ผู้บริหาร ส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทำให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชากำหนดไว้ 
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4. จุดควรพัฒนา 
 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ ร่องรอย/หลักฐาน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

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

 
 1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
งานนิเทศการสอน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การนำเสนองานวิทยานิพนธ์ในการประชุม
ของสถานศึกษา การนำเสนอผลงานดีเด่น (Best practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการประเมินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนโดยผู้เรียน นำนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน และนำข้อมูลที่ได้เพ่ือใช้ในการทำวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด               
การเรียนรู้ มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
  ครูเห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการสอน เกิด  
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการจัดกิจกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน สถานศึกษามีการระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน 
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4. จุดควรพัฒนา 
 นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ระหว่างครูเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษาทั้งระบบ และนำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมในทุกรายวิชา 
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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 ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร  
และบริบทสถานศึกษา สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และเน้นการประเมินผลจากสภาพจริง            
ในทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ระหว่างครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งวิชาชีพ (PLC) เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาการเรียน 
การสอนเพ่ือนำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรม 
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ส่วนที ่3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

สรุปผล 
➢ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

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

ความเครียด  
4. สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเป็นประจำทุกปี ทำให้

นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ต่อเนื่อง 
จุดควรพัฒนา 

1. ผู ้เร ียนได้ร ับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดขั ้นสูง เพิ ่มเติมจากปีการศึกษาที ่ผ ่านมาและ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2. ผู้เรียนควรมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในทุกรายวิชาที่มีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  

3. ผู้เรียนต้องถูกกระตุ้นและถูกพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านต่าง ๆ  ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื ่อง
โดยการพัฒนารูปแบบกิจกรรมหรือโครงการใหม่ ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจมากยิ่งข้ึน 
 

➢ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน 

2. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ครู และ
จากชุมชนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง และพระ
อาจารย์ในการมาสอนพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนเสมอมา 

4. คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา สามารถให้คำแนะนำในการ
บริหารงานของสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี 

5. สถานศึกษายังมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

6. สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
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จุดควรพัฒนา 
1. สถานศึกษาควรจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยี

พร้อมและเพียงพอทุกห้องเรียนรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เข้าถึงในทุกกลุ่มงาน
และกลุ่มสาระ 

 

➢ ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามจุดเน้นของ
โรงเรียน เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ และกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 

2. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้จัดทำหลักสูตร และแผนการเรียนที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรเน้น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรการค้าปลีกซึ่งทำความตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนมัธยมวัด
บึงทองหลางและสถาบันปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรศิลปหัตถกรรมที่ทำความตกลงร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ หลักสูตรศิลป์ภาษาจีน  
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น  ซึ่งตอบสนองต่อศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็น
อย่างดี 

3. ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนของตนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างมีวิจารณญาณ มีการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียนรวมทั้งตอบสนองต่อศตวรรษที่ 21 
โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
จุดควรพัฒนา 

1. การพัฒนาบทเรียนและบททดสอบออนไลน์ที่นักเรียนสามารถใช้ในการทบทวนบทเรียนได้ในทุก  
เนื้อหาวิชา และเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งในการเรียนการสอนที่ครูสามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัด 
กิจกรรมได ้

2. การนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ระหว่างครู เพื ่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และเต็มรูปแบบเพ่ือ 
พัฒนาการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาทั้งระบบ นำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมใน 
ทุกรายวิชา 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างบทเรียนออนไลน์ให้แก่ครูโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทั้ง 
สถานศึกษา 
และส่งเสริมให้ครูสร้างบทเรียนออนไลน์และแบบทดสอบออนไลน์ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมการนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับระหว่างครู เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และส่งเสริม 
การวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมใน 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
2. การพัฒนาเคร ือข ่ายอินเตอร ์เน ็ตความเร ็วส ูงและเชื ่อมโยงส ู ่ท ุกกล ุ ่มบริหาร ทุกกล ุ ่มงาน 

และทุกกลุ่มสาระฯ ให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
 

• ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

• คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางที่ 488/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

• ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

• คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางที่ 79/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

• คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางที่ 80/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงาน
ประจำปี (SAR) ปีการศึกษา 2561 

• คำรับรองเอกสารรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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