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คานา
การวางแผนเป็นบทบาทและขั้นตอนของการบริหารจัดการและการทางาน เพราะเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจไว้เพื่อกาหนดเป้าหมายและทิศทางตลอดทั้งการกาหนดแนวทางการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร เพื่อเตรียม
งาน/โครงการ/กิจกรรมสาหรับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องนาไปสู่การปฏิบัติ
การกากับติดตามเป็นกระบวนการที่โรงเรียนต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกงาน/โครงการและ
กิจกรรม เนื่องด้วยการดาเนินงานของโรงเรียนได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ดังนั้นการกากับติดตามจึงมีผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินงานหลังประเมินผลเพื่อ ตรวจสอบการบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนด้วยการประเมินตนเอง (School Self Evaluation) แล้วจัดทารายงานประจาปีของ
สถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ดังเอกสารฉบับนี้ เพื่อแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ได้รั บทราบถึงสมรรถนะ คุณภาพและระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัด
การศึกษาที่สนองตอบต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานต้นสังกัดและรับผิดชอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ
จึงขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูอาจารย์ หัวหน้างาน รองผู้อานวยการทุกท่านที่ได้กรุณา
จัดทารายงานผลการประเมินดังกล่า วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม นโยบายและแผนที่ได้ออกแบบจัดทารายงาน
ประจาปีของสถานศึกษา (SAR) ฉบับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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ส่วนที่ 1
ก
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึ
กษา
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตั้งอยู่ เลขที่ 40 ซอยรามคาแหง 43/1 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศั พท์ 02-514-1403 โทรสาร 02-539-8997 E-Mail : bodin52@gmail.com
Website : http : //www.bodin.ac.th , bodin@bodin.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีเนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ เขตวังทองหลาง
ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ ขุนพลแก้วในพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ท่านได้สร้างเกียรติและวีรกรรมในการปราบปรามอริราชศัตรูของแผ่นดิน เบื้อง
บูรพามาโดยตลอด แม้ว่าท่านจะเป็นนักรบผู้กราศึกน้อยใหญ่ แต่ท่านก็เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษา โดยเห็น
ว่าโรงเรียนจะเป็นสถานที่ดักความชั่ว และเป็นสถานที่ที่สอนความเป็นคน แนวความคิดของท่านได้รับการสืบสาน
โดยทายาทชั้นเหลน
พ.ศ. 2507 คุณหญิงนครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี) ได้บริจาคที่ดินเขตท้องทุ่งบางกะปิ จานวน 39 ไร่ 3
งาน 86 ตารางวา อั นเคยเป็ นที่ พั กทั พของท่ านเจ้ าพระยาบดิ นทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี ) เพื่ อให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา
พ.ศ. 2514 กรมสามั ญศึ กษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้คุ ณหญิงบุ ญเลื่ อน เครื อตราชู
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในขณะนั้น เป็นผู้ประสานกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียน บดินทร
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2514 โดยวางศิลาฤกษ์ส ร้างอาคารหลังแรก เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม พ.ศ.2514 และแต่งตั้งนายเฉลิม สิงหเสนี เป็นอาจารย์ใหญ่ ในปีเดียวกันนี้โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์
สิงหเสนี) ได้รับนักเรียนรุ่นแรกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 6 ห้องเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จานวน 12 ห้องเรียน จานวนนักเรียนทั้งหมด 838 คน ครู จานวน 43 คน โดยใช้สถานที่เรียน ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ “พระเกี้ยว” เป็นเครื่องหมายประจาโรงเรียน
และโรงเรี ย นได้ อั ญเชิ ญ ตราพระเกี้ ย วประดั บ อกเสื้ อ เหนือ อั ก ษรย่ อ บ.ด. ส าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย
พ.ศ. 2516 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ย้ายมาเรียน ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ในปัจจุบัน
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พ.ศ. 2521 สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุ ฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิด
อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
พ.ศ. 2529 สร้างพระพุทธรูปประจาโรงเรียน โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาสังฆปริณายก ประทานนามว่า พระพุทธบดินทรพิทักษ์บริรักษ์ศิษยา
พ.ศ. 2539 สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิด
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งสร้างเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี และเป็นปีที่โรงเรียนได้ก่อตั้งมาครบ 25 ปี
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ ที่
หยั่งรากฝังลึก เจริญเติบโตอย่างสง่างาม ยืนหยัดอย่างมั่นคง และแผ่กิ่งก้านสาขาออกไป โดยมีโรงเรียนในเครือ
บดินทรเดชา 6 โรงเรียนด้วยกัน คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นนทบุรี และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าออกสู่ สังคมมากมาย ส่งผลให้ผู้ปกครองยอมรับ ศรัทธาส่งบุตร
หลานมาเป็นลูกบดินทร เพราะ “ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้”
แผนที่ตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
2.1 จานวนบุคลากร มีครูประจาการ 192 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน นักการภารโรง 39 คน และ
เจ้าหน้าที่สานักงาน 47 คน รวมทั้งสิ้น 283 คน

ครูผู้ช่วย

ครูอัตราจ้าง

ครู
ประจาการ

บุคลากร

9

1
1
-

1 2 2 6 8
5 7 10
2 9 16
2 4 8
2 2 2
2 3 5
5 5 6
2 11 6
1 1 1
26 48 62
-

5
8
9
7
7
5
6
4
4
55
-

1
1
1
2
5
-

1
2
21
30
36
21
14
15
22
23
7
192
-

1
2
21
30
37
22
15
15
22
25
7
197
9

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

30

-

4
4

39
39

4
43

-

-

-

-

-

-

-

47
86
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คศ.2

2
12 9
15 15
11 25
6 16
2 13
5 10
10 12
5 20
2
5
70 125
-

คศ.3

1
1
2
-

ป.โท

คศ.1

รวม

คศ.4

จานวนครู

ต่ากว่า ป.ตรี

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมแนะแนว
รวม
ลูกจ้างประจา
(นักการ,พนักงานขับรถ)
ลูกจ้างชั่วคราว
(นักการ,พนักงานขับรถ)
เจ้าหน้าที่สานักงาน
รวม

ป.เอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมแนะแนว

วิทยฐานะ

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา

อ้างอิงข้อมูล : 10 พฤศจิกายน 2560
งานทะเบียนประวัติบุคลากร (กลุม่ บริหารงานบุคคล)

2.2 วุฒิการศึกษาครูผ้สอน
จานวนครู
2559

2558
ครูทั้งหมด

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ครูทั้งหมด

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ครูทั้งหมด

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

2560

ภาษาไทย

21

7

14

-

20

18

2

-

21

9

12

-

คณิตศาสตร์

33

20

12

1

33

21

12

-

30

15

15

-

วิทยาศาสตร์

38

19

18

1

37

21

15

1

36

24

11

1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

22

13

9

-

25

21

4

-

21

15

6

-

สุขศึกษาและพลศึกษา

17

12

5

-

17

12

5

-

14

12

2

-

ศิลปะ

14

10

4

-

15

10

5

-

15

10

5

-

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

24

12

12

-

25

16

8

1

22

12

10

-

ภาษาต่างประเทศ

22

16

6

-

25

21

4

-

23

18

5

-

กิจกรรมแนะแนว

7

6

1

-

8

7

1

-

7

5

2

-

198

115

81

2

205

147

56

2

189

120

68

1

รวม

2.3 วิทยฐานะครูผ้สอน
จานวนครู
2559

2558
ครูประจาการ

ครูผู้ช่วย

ครู

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ครูประจาการ

ครูผู้ช่วย

ครู

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ครูประจาการ

ครูผู้ช่วย

ครู

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

2560

ภาษาไทย

19

1

9

5

4

-

17

1

9

4

3

-

21

5

8

6

2

-

คณิตศาสตร์

31

1

12

8

10

-

31

7

13

6

5

-

30

8

10

7

5

-

วิทยาศาสตร์

33

5

13

9

4

2

33

8

12

8

3

2

36

9

16

9

2

-

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

17

1

7

6

2

1

20

5

7

4

3

1

21

7

8

4

2

-

สุขศึกษาและพลศึกษา

10

1

2

2

5

-

11

3

2

2

3

1

14

7

2

2

2

1

ศิลปะ

9

-

5

1

3

-

10

1

4

2

3

-

15

5

5

3

2

-

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

22

2

3

6

9

2

24

3

4

6

9

2

22

6

6

5

5

-

ภาษาต่างประเทศ

18

1

5

10

2

-

20

2

5

9

4

-

23

4

6

11

2

-

กิจกรรมแนะแนว

3

1

-

1

1

-

4

2

1

-

1

-

7

4

1

1

1

-

รวม 162 13

56

48

40

5

170 32

57

41

34

6

189 55

62

48

23

1

หมายเหตุ ไม่รวมครูอัตราจ้าง
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2.4 ภาระงานสอนของครูผู้สอน (ปีการศึกษา 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมแนะแนว
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมแนะแนว
รวม

จานวนผู้สอน
21
30
37
22
15
15
22
25
7
197

ภาระงานสอนเฉลี่ยต่อคน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
18.5
19.9
20.5
16.42
17.3
16.2
17.6
17.8
19.5
163.72

3. ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นและประเภทห้องเรียน ปีการศึกษา 2560
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ

จานวนห้องเรียน

ห้องเรียน TGC

จานวนห้องเรียน

ห้องเรียนปกติ

จานวนห้องเรียน

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

จานวนห้องเรียน

ระดับชั้น

รวม

ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์

จานวนนักเรียนแยกตามประเภท

72
72
66
210

2
2
2
6

72
71
70
29
19
23
284

2
2
2
1
1
1
9

90
85
128
303

2
2
3
7

501
509
431
665
655
626
3,387

16
16
16
16
16
16
96

735
737
695
694
674
649
4,184

อ้างอิงข้อมูล : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน (กลุ่มบริหารวิชาการ)
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ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จานวนนักเรียน
2558
707
716
734
663
659
765
4,244

2559
744
704
710
705
668
651
4,182

780
760
740
720
700
680
660
640
620
600
580

2560
735
737
695
694
674
649
4,184

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ตารางแสดงจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนทั้งโรงเรียน ปีการศึกษา 2558-2560
ระดับคะแนนเฉลี่ย

3.00 ขึ้นไป
2.00 – 2.99
ต่ากว่า 2.00
รวม

การเปรียบเทียบระดับผลการเรียนเฉลีย่ ทุกรายวิชา
ปีการศึกษา 2558 – 2560
2558
จานวน
นักเรียน
2,920
1,108
178
4,206

คิดเป็น
ร้อยละ
69.43
26.34
4.23
100

2559
จานวน
คิดเป็น
นักเรียน
ร้อยละ
3,059
73.15
908
21.71
215
5.14
4,182
100

2560
จานวน
คิดเป็น
นักเรียน
ร้อยละ
2,973
71.06
1,092
26.10
119
2.84
4,184
100

อ้างอิงข้อมูล : งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน (กลุ่มบริหารวิชาการ)
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5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจาปีการศึกษา 2560
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
สาระวิชา

จานวน
ผู้เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ
ประเทศ

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

684
684
684
684

48.29
30.45
26.30
32.28

13.73
11.60
16.40
9.81

คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ +
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
62.02
42.05
42.70
42.09

คะแนนเฉลี่ย
ผลการ
ของโรงเรียน เปรียบเทียบ
70.07
58.66
65.25
51.08

สูงกว่า
สูงกว่า
สูงกว่า
สูงกว่า

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
สาระวิชา

จานวน
ผู้เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ
ประเทศ

ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

611
617
616
616
611

49.25
34.70
28.31
24.53
29.37

15.77
9.10
14.65
17.59
12.03

คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ +
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
65.02
43.80
42.96
42.12
41.40

คะแนนเฉลี่ย
ผลการ
ของโรงเรียน เปรียบเทียบ
67.42
46.94
54.13
54.37
44.77

สูงกว่า
สูงกว่า
สูงกว่า
สูงกว่า
สูงกว่า
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ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O–NET) 5 รายวิ ช า ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยผล O–NET ประเทศและค่าเฉลี่ยผลบวกส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานกับค่าเฉลี่ยผล O–NET
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ

ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2558
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ + ส่วน
ของโรงเรียน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
52.12
51.94
58.87
65.61
42.33
55.53
47.38
60.84
51.01
58.93

ปีการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ + ส่วน
ของโรงเรียน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
59.35
63.73
62.15
68.32
44.39
61.25
45.05
65.90
45.33
55.00

ปีการศึกษา 2560
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ + ส่วน
ของโรงเรียน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
62.02
70.07
**
**
42.05
58.66
42.70
65.25
42.09
51.08

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ

ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2558
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ + ส่วน
ของโรงเรียน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
64.93
67.52
84.01
47.67
37.44
48.58
41.38
50.26
41.83
43.70

ปีการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ + ส่วน
ของโรงเรียน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
68.56
70.16
44.75
47.06
41.15
53.79
39.61
51.62
40.58
42.80

ปีการศึกษา 2560
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ + ส่วน
ของโรงเรียน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
65.02
67.42
43.80
46.94
42.96
54.13
42.12
54.37
41.40
44.77

อ้างอิงข้อมูล : งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน (กลุ่มบริหารวิชาการ)
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6. การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
แหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดคุณหญิงนครราชเสนี
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จานวนนักเรียน
4,184
4,184
4,184
4,184
4,184

ร้อยละ
100
100
100
100
100

จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น
กิจกรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายภูริทัศ จ.สระบุรี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายหัตถวุฒิ จ.สระบุรี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายเสือปุาแคมป์
จ.สระบุรี
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่ายใฝุรู้ใฝุเรียน ณ วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร ศาลหลักเมือง
วัดบ้านกร่าง ตลาดสามชุก จ. สุพรรณบุรี
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ค่ายใฝุรู้ใฝุเรียน ณ เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่ายใฝุรู้ใฝุเรียน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ (บางนา) และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าบางแสน
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

จานวนนักเรียน
735
737
695
694
674
649

7. ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมรายรับ

จานวน/บาท

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

รายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
รวมรายจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ -

จานวน/บาท

ของรายรับ
ของรายรับ
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8. สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพทั่วไปของชุมชน เป็ นที่ราบลุ่ ม เมื่อมีฝนตกทาให้เกิดน้าท่ว มอยู่เป็นประจา ปัจจุบันมีคลอง
ระบายน้าหลักๆอยู่จานวน 10 คลอง และลารางสาธารณะโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย ค้าขาย มีพื้นที่รวม
18.905 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ทาการเกษตรร้อยละ 0.075 ของพื้นที่ทั้งหมด
อาณาเขตชุมชน
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
ติดต่อกับแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
ติดต่อกับแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
ติดต่อกับแขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง และ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง

จานวนประชากรของชุมชน มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 112,116 คน (สานักงานเขตวังทองหลาง
ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560)
ข้อมูลอาชีพของชุมชน อาชีพหลักรับราชการ รับจ้าง ค้าขาย อาชีพเสริม ทาการเกษตร
ข้อมูลสถานที่สาคัญของชุมชน ได้แก่ 1. วัดสามัคคีธรรม 2. มัสยิดฮีดายาตุ้ลอิสลาม (ดอนสะแก)
3. คริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้าว 4. พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 5. สถานทูตลาว
6. กรมแผนที่ ท หาร 7. ที่ ท าการไปรษณี ย์ โ ทรเลขลาดพร้ า ว 8. ส านั ก งานบริ ก ารโทรศั พ ท์ ล าดพร้ า ว
9. เขตโทรศัพท์นครหลวงที่ 4.1 10. การประปาลาดพร้าว 11. องค์การค้า สกสค. 12. คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
13. โบสถ์วัดพระแม่กุหลาบทิพย์ และ 14. สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง
สภาพชุมชนและสังคม การอพยพเคลื่อนย้ายประชากรมีอัตราเคลื่อนย้ายค่อนข้างสูงตามสภาพของ
สถานที่ประกอบการผู้ใช้แรงงานและกิจการ มีการย้ายทะเบียนบ้านเพื่อใช้สิทธิพื้นที่บริการโดยที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่
จริง ด้านความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชนมีการประสานความร่วมมือกันด้วยดีมาตลอด โรงเรียนยังได้รับการ
สนั บ สนุ นช่ว ยเหลื อจากชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การระดมทรัพยากร การช่ว ยเหลื อสอดส่ องความประพฤติ
นักเรียน รวมทั้งการเป็นวิทยากรบรรยายความรู้/เป็นนักเรียนปราชญ์ท้องถิ่น
ด้านวัฒนธรรมประเพณี ในเขตนี้มีชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นแต่
ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ในลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สมานฉันท์ ดูแลซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมา สถานที่จัดได้ว่ามี
ความสาคัญและเป็นเสมือนแหล่งศึกษาความเป็นมาของเขตวังทองหลาง คือ พิพิธภัณฑ์เจ้ าพระยาบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) มีมัสยิดฮีดายาตุ้ลอิสลาม ซึ่งเป็นชุมชนอิสลามที่เก่าแก่ วัดสามัคคีธรรม และคริสตจักร
อันติโอเกียลาดพร้าว ที่สามารถศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมได้อีกแห่งหนึ่ง
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 โรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) ได้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ตามมาตรฐานการศึกษาที่โ รงเรี ย นกาหนด จานวน 4 มาตรฐาน โดยการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ที่กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งมีผลสาเร็จตามที่กล่ าวมาแล้ วข้างต้นรวมทั้งโรงเรียนมีการสนับสนุน
การดาเนินงานประจาทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนด้วยรูปแบบต่าง ๆ และมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่
ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
จากการดาเนิ น งานดังกล่ าว ส่ งผลให้ โ รงเรียนมีผ ลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แต่ ล ะมาตรฐานอยู่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ยม โดยมีผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ต ามที่ต้ นสั งกั ดประกาศแต่ง ตั้ง ร่ว มประเมิ นด้ ว ยดัง มี
รายละเอียดของผลการประเมินตนเอง ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
ที่
1.1
1)

ประเด็นพิจารณา

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560

ระดับคุณภาพ/
ร้อยละ
ปี 2559

ปี 2560

ดีเยี่ยม
4
4
ร้อยละ 95
ได้ระดับดีขึ้นไป 89.89

ดีเยี่ยม
4
4
90.36

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความเป็นภาษาไทย

ดีเยี่ยม
99.52

ดีเยี่ยม
99.57

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดสื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยเลือกใช้ภาษา น้าเสียง กริยา
ท่าทางให้เหมาะสมและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนสามารถเข้าใจและตีความภาษาอังกฤษ
ที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และเขียนแสดงความคิดเห็น
เป็นภาษาอังกฤษ

ดีเยี่ยม
97.39

ดีเยี่ยม
99.09

ดีเยี่ยม
89.88

ดีเยี่ยม
90.69

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ดีเยี่ยม
90.51

ดีเยี่ยม
92.98

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ความสามารถในการอ่าน เขียน การสือ่ สารและการคิด
คานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

ดีเยี่ยม
4

ร่องรอย/หลักฐาน
ความพยายาม
- บันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์
- ชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษา
ม.1-ม.6
- แบบประเมินทักษะการอ่าน
หมอภาษาพัฒนาเยาวชน
- ผลงานนักเรียน ม.1-ม.6
- การประเมินผลการเรียนรู้
ระหว่างภาคเรียน รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 1-6
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
- แบบประเมินทักษะการฟัง – พูด
ภาษาอังกฤษ
- ผลคะแนนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด 1-6
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
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ที่

ประเด็นพิจารณา

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560

ระดับคุณภาพ/
ร้อยละ
ปี 2559

ปี 2560

ดีเยี่ยม
79.66

ดีเยี่ยม
81.04

2)

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ร้อยละ 100
4
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ได้ระดับดีขึ้นไป 100
ตัวชี้วัด ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
ดีเยี่ยม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น แก้ปั ญหาและนามาวางแผนจั ดทา
100
กิจกรรม งาน โครงการได้

4
100
ดีเยี่ยม
100

3)

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ 100
4
ได้ระดับดีขึ้นไป 100
ตัว ชี้ วัด ที่ 1 ผู้เ รีย นมี ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี
ดีเยี่ยม
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
100
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดีเยี่ยม
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
100

4
100
ดีเยี่ยม
100

ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเยี่ยม
97.16
ดีเยี่ยม
97.16

ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐานปีการศึกษา 2560

4)

ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนในแต่ละปี
การศึกษาและจบตามเกณฑ์ของหลักสูตรสถานศึกษา

ร้อยละ 100 ดีเยี่ยม
ได้ระดับดีขึ้นไป 99.83
ดีเยี่ยม
99.83

ดีเยี่ยม
100

ร่องรอย/หลักฐาน
ความพยายาม
- ผลคะแนนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด 1-6
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
- ผลการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1-6
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
- แบบทดสอบ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
(หมายเหตุ เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5 ปรับเปลี่ยนจาก
ปี 2559)
- ชิ้นงาน/รายงาน/โครงการ/
โครงงาน
- โครงงานของนักเรียน
ทุกระดับชั้นจากกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
(PBL)
- แบบประเมินทักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Literacy)
- ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
- ผลงาน/ ชิ้นงาน/ ของผู้เรียน
- ข้อมูลสารสนเทศผลการเรียน
ของนักเรียนทุกระดับชั้น
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ที่
5)

6)

1.2
1)

2)

ประเด็นพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นสูงกว่าเกณฑ์ค่าเปูาหมายของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายสูงกว่าเกณฑ์ค่าเปูาหมายของสถานศึกษา
ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560

ระดับคุณภาพ/
ร้อยละ
ปี 2559

ร้อยละ 90
4
ได้ระดับดีขึ้นไป (90.17)
ดีเยี่ยม
93.78
ดีเยี่ยม
86.04
ร้อยละ 98
4
ได้ระดับดีขึ้นไป (98.73)
ตัว ชี้วัด ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อ มที่จ ะ
ดีเยี่ยม
ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ชั้ น ที่ สู ง ขึ้ น หรื อ มี วุ ฒิ ภ าวะทางอาชี พ
98.73
เหมาะสมกับช่วงวัย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ดีเยี่ยม
4
4
100
การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
ร้อยละ 100
4
โดยไม่ขดั กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ได้ระดับดีขึ้นไป 100
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม
ดีเยี่ยม
ค่านิยม จิตสังคมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด
100
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ดีเยี่ยม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
100
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ร้อยละ 100
4
ได้ระดับดีขึ้นไป 99.55
ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงาน
ดีเยี่ยม
จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ/ดนตรี /นาฏศิลป์
99.55
แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

ปี 2560

ร่องรอย/หลักฐาน
ความพยายาม

4
- รายงานผลการทดสอบของสถาบัน
(93.50)
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.) ของผู้เรียนชัน้ ที่มีการทดสอบ
ดีเยี่ยม
ในปีปัจจุบัน
96.55
ดีเยี่ยม - รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ของสถานศึกษา
90.45
4
- แบบประเมินความพร้อม
(98.97) ในการศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือการทางาน
ดีเยี่ยม
98.97 - ข้อมูลสถิตกิ ารเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
4
- ข้อมูลโครงการส่งเสริม
100
คุณธรรม จริยธรรม
- รายงานสรุปผลการประเมิน
4
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
100
ดีเยี่ยม - แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์
100
โรงเรียน
ดีเยี่ยม
- โครงการจิตอาสา
100
4
99.59 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนรายวิชาศิลปะ
ดีเยี่ยม
พื้นฐาน ชั้น ม.1-6
99.59
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ผลงานโครงการของนักเรียน
ชั้น ม.1-6
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ที่

ประเด็นพิจารณา

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560

ระดับคุณภาพ/ร้อยละ
ปี 2559

ปี 2560

3)

การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
ตัวชี้วัด ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ร้อยละ 100
ได้ระดับดีขึ้นไป

4
100
ดีเยี่ยม
100

4
100
ดีเยี่ยม
100

4)

สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

ร้อยละ 100
ได้ระดับดีขึ้นไป

4
98.63
ดีเยี่ยม
98.25
ดีเยี่ยม
99.00
ดีเยี่ยม
98.75

4
98.92
ดีเยี่ยม
98.52
ดีเยี่ยม
99.38
ดีเยี่ยม
99.16

ดีเยี่ยม
98.50

ดีเยี่ยม
98.61

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีวิธีรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้และมีวธิ ีปูองกันตนเอง
จากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
และอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ชุมชนและสังคม

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1

ดีเยี่ยม

ร่องรอย/หลักฐาน
ความพยายาม
- โครงงานของนักเรียนจาก
กิจกรรมการเรียนรู้เชิง
บูรณาการ (PBL) และการ
ทากิจกรรมกลุ่มของนักเรียน
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
- ข้อมูลการประเมินสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพของ
นักเรียนระดับชั้น ม.1-6
- ข้อมูลการประเมินสุขภาพจิต
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข และรายงานสรุป
ผลการประเมิน
- ข้อมูลการประเมินผลหน่วย
การเรียนรู้ เรื่องทักษะชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้น
ม.1-6
- ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนของ
ครูที่ปรึกษา กลุ่มบริหารงาน
บุคคล และงานแนะแนว

ดีเยี่ยม
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความเป็นภาษาไทย
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารด้านภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยกาหนดเป็นชั่วโมงพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อ
ความเป็นภาษาไทยทุกสัปดาห์ ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาสาระที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้จัดทาขึ้น แล้ว
เขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่านด้วยลายมือตนเอง ตรวจประเมินโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตาม
เกณฑ์ระดับคุณภาพที่กาหนดไว้ มีผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 99.57 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
2. ผลการพัฒนา

ระดับ
การศึกษา
ม.1

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ม.1 - ม.6
ปีการศึกษา 2559- 2560
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
100.00
99.86

ม.2
ม.3

100.00
100.00

99.46
99.28

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

99.29
98.80
99.08
99.55

99.71
99.26
99.85
99.57

100.2
100
99.8
99.6
99.4

99.2
99
98.8
98.6
98.4
98.2

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ม.1 - ม.6

3. จุดเด่น
4. จุดควรพัฒนา
-
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยเลือกใช้ภาษา
น้าเสียง กริยาท่าทางให้เหมาะสมและสร้างสรรค์
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นดาเนิ น การพัฒ นาความสามารถในการพูดสื่ อสารด้ว ยภาษาไทย ถ่ายทอดความรู้ ความคิด
ใช้ภาษา น้าเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยกาหนดภาระงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนั กเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการพัฒนา
ร้อยละ 99.09 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
2. ผลการพัฒนา
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 พูดสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ แสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็นระบบตามลาดับก่อนหลัง สื่อความได้อย่างชัดเจนสมบูรณ์ โดยเลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกริยาท่าทางให้
เหมาะสมกับเรื่องที่พูด

ระดับ
การศึกษา
ม.1

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
ความสามารถในการพูดสื่อสาร ม.1-ม.6
ปีการศึกษา 2559- 2560
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
98.25
99.59

ม.2
ม.3

97.44
96.34

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

97.16
97.16
98.62
97.39

99.19
98.56
98.85
98.96
99.38
99.09

100.5
100
99.5
99
98.5

ปี 2559

98

ปี 2560

97.5
97
96.5
96
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด ม.1-ม.6

3. จุดเด่น
4. จุดควรพัฒนา
-
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงหมอภาษาได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธี
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยชุดฝึกอัจฉริยภาพ
หมอภาษา โดนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นหมอภาษาระดับห้องเรียนตามเกณฑ์ การคัดเลือกที่กาหนดไว้
เป็นผู้ควบคุมการฝึก มีผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 92.00 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
2. ผลการพัฒนา
นั กเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1-6 อ่านออกเสี ยงด้วยชุดฝึ กอัจฉริยภาพหมอภาษาแล้ วสามารถอ่านออกเสี ยง
ได้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี
3. จุดเด่น
โรงเรียนดาเนินกิจกรรมหมอภาษากับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ส่ง ผลให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง
4. จุดควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนสามารถเข้าใจและตีความภาษาอังกฤษที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆและเขียนแสดงความคิดเห็น
เป็นภาษาอังกฤษ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการตีความภาษาอังกฤษที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ
และเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
กาหนดรายวิชาภาษาอังกฤษ1-6 ไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้เรียน การประเมินผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการพัฒนาร้อยละ 92.98 อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
2. ผลการพัฒนา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถจับใจความสาคัญของเนื้อหาที่อ่านได้ทั้งหมดและนามา
เขี ยนโดยมี การสะกดค าศั พท์ ถู กต้ อง การเลื อกใช้ ค าตรงกั บเนื้ อหาที่ ก าหนดมากที่ สุ ด ประโยคถู กต้ อง ใช้ เครื่ องหมาย
วรรคตอนถูกต้อง
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ระดับ
การศึกษา
ม.1

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
ผู้เรียนมีทักษะการตีความภาษาอังกฤษ
ม.1-ม.6
ปีการศึกษา 2559-2560
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
92.50
89.65

ม.2
ม.3

97.50
93.75

64.70
96.40

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

90.00
82.50
91.25
91.25

93.94
88.13
95.06
92.98

120
100
80
ปี 2559

60

ปี 2560

40
20
0
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการประเมินผู้เรียนมีทักษะมีทักษะการตีความภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6
ม.1-ม.6

3. จุดเด่น
4. จุดควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยกาหนดรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง -พูด
1-6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1-6 สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีผลการพัฒนาร้อยละ 90.69 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
2. ผลการพัฒนา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถสื่อสารได้ตรงประเด็น มีการเสนอแนวคิดและความคิดเห็น
ของตนเองแสดงข้อมูลประกอบได้เหมาะสม ชัดเจน เลือกใช้ศัพท์ สานวนและโครงสร้างประโยคได้ถูกต้อง
เหมาะสมตรงตามที่กาหนด สื่อความได้ชัดเจน คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด มีการลาดับความต่อเนื่อง ใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้เหมาะสม และมีความคิดสร้างสรรค์
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3. จุดเด่น
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง -พูด1-6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 -3 และรายวิช าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1-6 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยจัดให้ครู
ต่างชาติเจ้าของภาษา(Native Speaker) จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการสอน มีผลการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 92.98 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
4. จุดควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดคานวณ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาความสามารถในการคิดคานวณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยให้นักเรียนทาแบบฝึกทักษะการคิดคานวณตามเนื้อหาสาระของแต่ละระดับชั้น
และให้นักเรียนท่องสูตรในสาระที่เรียน ก่อนหรือหลังจากจัดการเรียนสอน ตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อนาไปใช้
ในการคิดคานวณ มีผลการพัฒนาร้อยละ 81.04 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
2. ผลการพัฒนา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการคิดคานวณ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน
ของแต่ละระดับชั้นมีผลการเรียนสูงกว่า หรือเท่ากับ 2.5 คิดเป็นร้อยละ 65.51 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม

ระดับ
การศึกษา
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมิน
ผู้เรียนมีทักษะการคิดคานวณ ม.1-ม.6
ปีการศึกษา 2559-2560
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
88.92
85.24
75.89
87.05
70.44
79.48
74.94
79.67

81.70
88.38
80.61
78.53
70.41
81.04

ตารางที่ 4 ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินผู้เรียนมีทักษะการคิดคานวณ ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559-2560
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3. จุดเด่น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สูงกว่าหรือเท่ากับ 2.5
คิดเป็นร้อยละ 81.04
4. จุดควรพัฒนา
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา
และนามาวางแผนจัดทากิจกรรม งาน โครงการได้
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
Project Based learning (PBL) ให้นักเรียนทุกคนได้วางแผนจัดทาโครงงานบูรณาการสร้างความรู้ใหม่จากการใช้
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Learning Context) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์
ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกัน โดยนักเรียนทุกคนจะร่วมกันทาโครงงานเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 1 โครงงานใน 3
สาขาที่สนใจ ได้แก่ สาขาสะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณครูประจาชั้น และครูเชี่ยวชาญ
ตามสาขาเป็นที่ปรึกษา โครงงานของนักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพที่โรงเรียนกาหนด มีผลการพัฒนาร้อยละ 100
2. ผลการพัฒนา
ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สร้างสรรค์และการคิดแบบองค์รวมได้ สามารถสรุปสาระและ
เชื่อมโยงเพื่อนามาวางแผนจัดทากิจกรรมงาน โครงการได้ มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมร้อยละ 100
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
สรุปจานวนผู้เรียนที่ทาโครงงาน PBL ม.1-6
ระดับ
การศึกษา
ม.1

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ทาโครงงาน
ปี 2559
ปี 2560
100
100

ม.2
ม.3

100
100

100
100

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

100
100
100
100

100
100
100
100

ตารางที่ 5 สรุปจานวนนักเรียนที่ทาโครงงาน PBL ม.1-ม.6
ม.1-ม.6
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3. จุดเด่น
นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้
โดยทากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (PBL) และแสดงผลงานในนิทรรศการ “มรดกแห่งภูมิปัญญา ล้าเลิศ
คุณค่าคู่บดินทร”
4. จุดควรพัฒนา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้ เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยกาหนด
รายวิ ช าพื้ น ฐานและรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ไว้ ใ นโครงสร้ า งหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนได้ เ รี ย นรู้ ก ารใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นและการสื่อสาร และโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้ของ
ตนเองเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง อี กทั้ ง เป็น ช่ อ งทางให้ ค รู ม อบหมายและติ ดตามภาระงาน
นอกจากนั้นสามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน ในประเด็นต่าง ๆ
ซึ่งเป็ นการสร้างสั งคมแห่ งการเรี ย นรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่ อ และโรงเรียนประเมิ น ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital Literacy) โดยใช้แบบวัดความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะที่
จาเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Basics)
2) อินเทอร์เน็ตและเวิร์ลไวด์เว็บ (The Internet and World Wide Web) 3) โปรแกรมสาหรับสร้างงาน
(Productivity Programs) 4) ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใช้คอมพิวเตอร์ Computer Security
and Privacy 5) ชีวิตดิจิทัล (Digital Lifestyles) โดยนักเรียนสามารถนาระดับคะแนนไปใช้พัฒนาตนเอง และ
ประเมินความสามารถอีกครั้งในภายหลัง
2. ผลการพัฒนา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อยู่ในระดับคุณภาพระดับดีเยี่ยม โดยพิจารณาจากผล
การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
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ระดับ
การศึกษา
ม.1

ผลการประเมินทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิตัล ม.1-ม.6
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
100
100

ม.2
ม.3

100
100

100
100

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

100
100
100
100

100
100
100
100

ตารางที่ 6 ผลการประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ม.1-ม.6
ม.1-ม.6

3. จุดเด่น
โรงเรียนจัดทาระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่รองรับการใช้
งานของนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วน อีกทั้งออกแบบรูปแบบการประเมินคุณภาพด้วย
การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital Literacy) ทาให้นักเรียน
สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้
4. จุดควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้กาหนดปัญหาที่ตนเองสนใจ ศึกษาและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองผ่านกิจกรรม เช่น กิจกรรมเรียนรู้สู่โครงงาน (Project-based Learning) การจัดการเรียนรู้ของครู
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ รายวิชาต่าง ๆ ที่บูรณาการการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ กิจ กรรมค่ายคอมพิว เตอร์ และหุ่ นยนต์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่ านี้ส่ งเสริมให้ นักเรียนพัฒ นา
ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม เห็นได้จากผลงาน/ชิ้นงาน/
โครงงาน/ภาระงานต่างๆ ที่นักเรียนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น สร้างชิ้นงาน นาเสนองาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
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2. ผลการพัฒนา
นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม โดยพิจารณาภาระงาน
ที่ ได้ จากความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ สื่ อเทคโนโลยี สารสนเทศและสื บค้ นหาข้ อมู ลในการเรี ยนรู้ ได้ อย่ างคล่ องแคล่ ว
ตรงตามวั ตถุ ประสงค์ ติ ดต่ อสื่ อสารทางอิ นเทอร์ เน็ ตได้ อย่ างถู กต้ อง ให้ ค าแนะน า ชี้ แนะแก่ ผู้ อื่ นได้ ผลการพั ฒนา
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กิจกรรมเรียนรู้สู่โครงงาน
(Project-based Learning) และครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการ
สื บ ค้น และแสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเอง อีกทั้ งมีการปรับปรุงและพัฒ นาระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ างต่อเนื่อง ให้พร้ อมใช้งานตลอดเวลา ปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว ทาให้ผู้ เรียนทุกคนพัฒ นา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมได้ทุกสถานที่ทุกเวลาในบริเวณ
โรงเรียน
4. จุดควรพัฒนา
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนในแต่ละปีการศึกษา และจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร
สถานศึกษา
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ และคิดแก้ปัญหา
จั ดโครงการและกิ จกรรมที่ ส่ งเสริ มพั ฒนาสมรรถนะทั้ ง 5 ด้ าน คื อ การสื่ อสาร การคิ ด การแก้ ปั ญหา การใช้ ทั กษะชี วิ ต
และการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้ นักเรียน
สอบเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด
และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. ผลการพัฒนา
การจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้น ทัก ษะกระบวนการคิ ด วิเ คราะห์ คิ ดวิ จ ารณญาณ และคิ ด
แก้ปัญหา จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน ทาให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด นักเรียนสอบเลื่อนชั้นหรือจบ
การศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนดโดยมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.16 อยูใ่ นระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
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ระดับ
การศึกษา
ม.1

ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตร
ปี 2559
ปี 2560
97.98
97.69

ม.2
ม.3

96.30
96.48

97.56
96.98

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

91.43
95.44
97.48
95.85

96.83
95.85
98.00
97.16

98
96
94
92
90
88

ปี 2559
ปี 2560

ม.1

ม.3

ม.5

รวม

ตารางที่ 7 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
ม.1-ม.6

3. จุดเด่น
นักเรียนจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด
โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.16
4. จุดควรพัฒนา
โรงเรี ย นควรกาหนดกระบวนการในการติดตาม กากับนักเรียนกลุ่ มเปูาหมายอย่างเป็นระบบ และ
ประสานข้อมูลระหว่างกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารวิชาการในการส่งต่อข้อมูลนั กเรียน เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนมีพัฒนาการได้เต็มตามศักยภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเปูาหมายของสถานศึกษา
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสูงกว่าเกณฑ์ค่าเปูาหมายของสถานศึกษา
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ และคิดแก้ปัญหา จัดโครงการ
และกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน คือ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้นักเรียนทุก
คนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมไปถึงได้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จัดแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลง
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2. ผลการพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ และคิดแก้ปัญหา จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะทั้ง
5 ด้าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียน
แต่ละคนไม่ต่ากว่าค่า เฉลี่ย O-NET ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่จัดสอบ คิดเป็นร้อยละ
96.55

ระดับ
การศึกษา

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป

ม.3

ปี 2559
93.78

ปี 2560
96.55

ม.6
รวม

86.04
90.17

90.45
93.67

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ม.1-ม.6

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสูงกว่าเกณฑ์ค่าเปูาหมายของ
สถานศึกษา
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ และคิดแก้ปัญหา จัดโครงการ
และกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน คือ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้นักเรียนทุก
คนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมไปถึงได้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จัดแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
2. ผลการพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ และคิดแก้ปัญหา จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะทั้ง
5 ด้าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียน
แต่ละคนไม่ต่ากว่าค่า เฉลี่ย O-NET ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่จัดสอบ คิดเป็นร้อยละ
90.45
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3. จุดเด่น
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 6 มีผ ลการทดสอบระดับชาติ ข องนั กเรีย นแต่ ล ะคนไม่ ต่ากว่าค่ า เฉลี่ ย O-NET
ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่จัดสอบ คิดเป็นร้อยละ 93.67
4. จุดควรพัฒนา
โรงเรี ยนจั ดระบบการนิ เ ทศที่ เ ข้ ม แข็ ง เพื่ อ ติ ด ตามให้ ค รู อ อกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ ง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษากาหนด
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่
จะศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ชั้ น ที่ สู ง ขึ้ น หรื อ มี วุ ฒิ ภ าวะทางอาชี พ ที่ เ หมาะสมกั บ ช่ ว งวั ย ตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
สถานศึกษากาหนด เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาหนดรูปแบบให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะศึกษาต่อได้เลือกกลุ่มการเรียนตามศักยภาพและความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย
ได้แก่ กลุ่มการเรียนภาษา (ฝรั่งเศส/ ญี่ปุน/ จีน /เยอรมัน) ภาษาอังกฤษ–คณิตศาสตร์ (ทั่วไป /นิเทศศาสตร์)
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ทั่วไป/ออกแบบ/พื้นฐานวิศวกรรม/ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ /เคมี/ภูมิศาสตร์
โอลิมปิค) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ซึ่งพัฒนาศักยภาพทุกด้านของนักเรียน (4H)
โรงเรียนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)
ในการดาเนิ น จัดกิจ กรรม/โครงการต่างๆของทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน การจัดบริการ
แนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่น มีความสุขในการทางาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ด้าน
การศึกษา อาชีพ เช่น กิจกรรมตลาดนัด B.D. Point ค่ายใฝุรู้ใฝุเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้แนวทางอาชีพ
และฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อีกทั้งโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการทางานร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ และเผยแพร่ ผลงานสู่ สาธารณะ ผ่ านกิ จกรรมการจั ดการเรี ยนรู้ เชิ งบู รณาการ Project Based Learning (PBL)
กิจกรรมตลาดนัด B.D. Point กิจกรรมแฟชั่นโชว์ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ศูนย์ข่าวเยาวชน ฯลฯ และได้รับ
การประเมิ น ตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) โดยประเมิ นจากกระบวนการท างานและผลงาน
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น การแข่งขันทักษะ
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วิชาการ การจัดค่ายใฝุรู้ใฝุเรียน การเยี่ยมชมสถานศึกษา (University on tour) จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ต่อ และสร้างเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพเพื่อให้รู้โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่งจะเป็น
แนวทางประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการเรียนและอาชีพ พร้อมทั้งทาแบบสารวจความสนใจในอาชีพ วิเคราะห์
บุ คลิ กภาพที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและอาชี พ โดยกรมการจัดหางาน นักเรียนทุกคนจึงมี ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
2. ผลการพัฒนา
นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน ผลการประเมินนักเรียนใน 3 ด้าน คือ
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย มีผลการประเมินร้อยละ 98.97 อยูใ่ นระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม

ระดับ
การศึกษา
ม.1

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความ
พร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ทางาน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559-2560
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
99.86
96.33

101
100
99
98

ปี 2559

97

ปี 2560

ม.2
ม.3

98.16
100

98.37
99.42

96

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

96.17
98.20
100
98.73

100
100
100
98.97

94

95
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน ม.1-ม.6

3. จุดเด่น
โรงเรียนใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) ในการ
ดาเนินกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
4. จุดควรพัฒนา
-
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนด
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรีย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
แสดงออกถึ งความรั กชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย์ ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต มี วิ นั ย ใฝุ เรี ยนรู้ อยู่ อย่ างพอเพี ยง มุ่ งมั่ นในการท างาน
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ด้วยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การสอบธรรมศึกษา กิจกรรมการ
วาดภาพสื่อความหมายค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมในวันสาคัญ การประกอบพิธี สาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมธนาคารโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนกาหนดให้ครูทุกคนจัดทา
แผนการจั ดการเรี ยนรู้ บู รณาการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนและเศรษฐกิ จพอเพี ยงในกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เพื่ อปลู กฝั ง
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่โรงเรียนกาหนด มีผลการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
2. ผลการพัฒนา
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึก
ที่ดีงามจากการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะและค่านิยมตามที่โรงเรียนกาหนด มีผลการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินโดยภาพรวมร้อยละ 100 อยูใ่ นระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเศรษฐกิจพอเพียง ที่มี
กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและ
เกิดการเรียนรู้ได้รับการปลูกฝังความเป็นผู้ประพฤติดี ตามปรัชญาของโรงเรียน
4. จุดควรพัฒนา
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงคุณค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกที่ดีงาม
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ ในรูปแบบการบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมจิตอาสา
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2. ผลการพัฒนา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดี สาธารณชนให้การยอมรับและแนะนา ชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค์
หรือทากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีผลการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ
4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
ครู ทุกคนมีแผนการจั ดการเรี ย นรู้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้กับสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรียนและ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ทั้ ง 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. จุดควรพัฒนา
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงคุณค่า
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ /
ดนตรี /นาฏศิลป์ แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นได้ ด าเนิ น การให้ นั ก เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ สร้ า งผลงานจากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ทางด้า นศิล ปะ/ดนตรี / นาฏศิล ป์ แสดงออกด้ านวั ฒ นธรรมและภูมิ ปัญญาไทยที่ ตนเองภาคภู มิใ จในท้อ งถิ่ น
ได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเป็นไปตามสภาพของนักเรียน โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้
แบ่ งเป็ น 3 ระดับ คือ 1) ระดับ ขั้น พื้น ฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1-3
ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ เ นื้ อ หาประวั ติ ค วามเป็ น มาของความเป็ น ไทยต่ า งๆ ในรายวิ ช าศิ ล ปะ อาศั ย รู ป แบบ
กระบวนการคิ ด และสร้ า งผลงานตามภาระงานในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น โดยลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง และนั ก เรี ย น
Self Assessment Report : SAR

29

ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ 4-6 ให้ นั ก เรี ย นฝึ ก ทั ก ษะผู้ น า จั ด ท าผลงานที่ สื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น ไทย
และความภาคภูมิใจในท้องถิ่ น ด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการคิด การระดมสมอง
การเรียนรู้แบบร่วมมือและการลงมือปฏิบัติจริง 2) ระดับชั้นเสริมทักษะปฏิบัติ เป็นการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม
สาหรั บ นั กเรี ย นที่มีความสนใจด้านศิล ปะ/ดนตรี/นาฏศิล ป์ ด้วยกิจกรรมชุมนุม ได้แก่ กิจกรรมวงโยธวาทิต
กิ จ กรรมดนตรี ไ ทย กิ จ กรรมขั บ ร้ อ ง กิ จ กรรมนาฏยศิ ล ป์ บ ดิ น ทรเดชา อี ก ทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมค่ า ยต่ า งๆ
ได้แก่ กิจกรรมค่ายศิลปะ กิจกรรมค่ายดนตรีสากล เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน มีการบูรณาการภาระงาน
ชิ้ น งาน สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มได้ ล งมื อปฏิ บั ติ จ ริ ง จนสรุ ป ความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
3) ระดั บ ขั้ น สร้ า งความมั่ น ใจในตนเอง เป็ น การพั ฒ นาต่ อ ยอดทั ก ษะความสามารถของนั ก เรี ย น
ด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ โดยมีการแสดงผลงานด้วยตนเองในกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ หรือกิจกรรมการแข่งขั น
ทักษะด้านศิล ปะ/ดนตรี/ นาฏศิลป์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประเมินผลการพัฒนาของนักเรียนจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2. ผลการพัฒนา
นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางด้ า นศิ ล ปะ/ดนตรี / นาฏศิ ล ป์ แสดงออก
ทางด้ า นวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาไทยที่ ต นเองภาคภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสม สร้ า งผลงาน
และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ มีผลการการประเมินโดยภาพรวมร้อยละ 99.59
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม

ระดับ
การศึกษา
ม.1

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ม.1 - ม.6
ปีการศึกษา 2559- 2560
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
100
100

ม.2
ม.3

99.86
99.58

99.73
99.42

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

99.86
99.40
98.46
99.55

99.86
99.70
99.77
99.59

100
99.5
99
ปี 2559

98.5

ปี 2560

98
97.5
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ม.1-ม.6

3. จุดเด่น
โรงเรี ย นด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในรายวิ ช าศิ ล ปะ ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 -6
และเสริ ม ทั ก ษะด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมชุ ม นุ ม และกิ จ กรรมค่ า ยต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 99.59
สามารถสร้างผลงานและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.0) เกิดความภาคภูมิใจ
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ในท้องถิ่นและความเป็นไทย นาเสนอผลงานได้ด้วยความมั่นใจในตนเอง เผยแพร่ผลงาน หรือนาผลงานและ
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทากิจกรรมอื่นๆได้อย่างดี อาทิ ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิ ลป์
เป็นต้น
4. จุดควรพัฒนา
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
ตัวชี้วัด ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข

1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนานักเรียนท่ามกลางสภาพสังคมยุค Thailand 4.0
ให้สามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แ ละมี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาที่ ห ลากหลาย เช่ น การใช้ ก ระบวนการ
การเรียนรู้เชิงประจักษ์ การจาลองสังคมโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันจาก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การคิดแก้ปัญหาจากกิจกรรมโครงงานเชิงบูรณาการ (PBL) การเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างจากกิจกรรมในรายวิชาหน้าที่พลเมือง(เพิ่มเติม)โดยนักเรียนจะเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดี
ตามค่านิยม 12 ประการ และยอมรับเสียงข้างมากตามวิถีประชาธิปไตยจากการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
ผ่านการเลือกตั้งประธานนักเรียน
2. ผลการพัฒนา
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเป็นพลเมืองดี มีจิต
สาธารณะและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผูอื่นอย่างเหมาะสมโดย
คานึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีผลการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินโดยภาพรวมร้อยละ 100 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ 4 ดีเยีย่ ม
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ระดับ
การศึกษา
ม.1

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
การยอมรับที่จะอยู่รวมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย ม.1 - ม.6
ปีการศึกษา 2559- 2560
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึน้ ไป
ปี 2559
ปี 2560
100
100

ม.2

100

100

ม.3

100

100

ม.4

100

100

ม.5
ม.6
รวม

100
100
100

100
100
100

ตารางที่ 10 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่รวมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ม.1-ม.6

3. จุดเด่น
โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตรงตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดและสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับ
เหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนี้
1. การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
2. การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยตามค่านิยม 12 ประการด้วยกิจกรรม
จากรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม และการเลือกตั้งประธานนักเรียน
3. การจาลองประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้นักเรียนเรียนรู้การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ด้วยกิจกรรมโครงงานเชิงบูรณาการ(PBL)
4. จุดควรพัฒนา
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีวิธีรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนิน การส่งเสริมให้นั กเรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย โดยการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางด้านกีฬา เช่น นิลุบลเกม หรือการส่งเสริมด้านต่างๆ เช่น มี
สถานที่ที่เอื้อต่อการออกกาลังกาย มีอุปกรณ์กีฬาให้ยืมเพื่อใช้ในการออกกาลังกาย และได้มีการวัด ประเมินผล
สมรรถภาพทางกายในทุกระดับชั้น โดยมีการวัดสมรรถภาพทางกาย ด้านดัชนีมวลกาย ด้านความอ่อนตัว ด้าน
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ความอดทนต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด ซึ่งบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผลการพัฒนา
ผู้เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเองอย่างสม่าเสมอ เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่พัฒนา
สมรรถภาพทางกาย ทาให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สังเกตได้จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่
ในเกณฑ์ มีผลการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 98.52 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม

ระดับ
การศึกษา
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ม.1 - ม.6
ปีการศึกษา 2559- 2560
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
98.12
100
99.57
97.89
96.45
100
97.54
98.25

100
99
98

99.46
100

97

ปี 2559

96

ปี 2560

95.82
99.41
96.15
98.52

95
94
93

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ตารางที่ 11 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ม.1-ม.6

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้นักเรียน สร้างเสริมด้านลักษณะจิตสังคม โดยใช้การฝึกสมาธิ และการ
อบรมด้านจิตใจในการเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน เพื่อพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส ซึ่งส่งผลต่อการมีอารมณ์และสุขภาพจิตที่
ดี มีการให้นักเรียนทาแบบประเมินตนเองด้านจิตใจและอารมณ์ โดยเลือกใช้แบบประเมินดัชนีความสุขของคน
ไทย ฉบับสั้น (15ข้อ) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบประเมินความสุขด้วยตนเอง ที่ สร้างขึ้น
ภายใต้กรอบ แนวคิด คาจ ากัดความของความสุข นั่นหมายรวมถึง อารมณ์และจิตใจ นอกจากการทาแบบ
ประเมินขั้นต้นแล้ว ยังมีการให้คาแนะนาในการปรับปรุง ปัญหาด้านอารมณ์และสุขภาพจิต มีการติดตามผลและ
การประเมินซ้า เพื่อสังเกตพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง
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2. ผลการพัฒนา
ผู้ เรี ย นมี อารมณ์แ ละสุ ขภาพจิ ต ที่ดี โดยการประเมิน ดัช นี ความสุ ข ของคนไทย นักเรียนมีความสุ ข
มากกว่าและเท่ากับคนทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ มีนักเรียนเพียงส่วนน้อยร้อยละ 3.18 ที่มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป ซึ่ง
ได้ให้คาแนะนาและปรับปรุงเพื่อให้มีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น มีผลการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ
99.38 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม

ระดับ
การศึกษา
ม.1

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
สุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต ม.1 - ม.6
ปีการศึกษา 2559- 2560
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
99.33
99.46

99.6
99.4
99.2
ปี 2559

99

ม.2
ม.3

99.15
99.01

99.19
99.14

98.8

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

98.87
98.80
98.92
99.02

99.57
99.41
99.54
99.38

98.4

ปี 2560

98.6
ม.1 ม.2 ม.3

ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ตารางที่ 12 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต ม.1-ม.6

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้และมีวิธีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เรื่อง ทักษะ
ชีวิต ในทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และมีวิธีการปูองกันตนเอง จากการล่อลวง ข่มเหง รังแก โดยการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ เพื่อนาไปใช้ในการปูองกันตนเองได้
อย่างปลอดภัย
2. ผลการพัฒนา
ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ มีวิธีการปูองกันตนเอง จากการล่อลวง ข่มเหง มีผลการพัฒนาผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 99.16 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
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ระดับ
การศึกษา
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
นักเรียนมีความรู้และมีวิธปี ้องกันตนเอง
ม.1 - ม.6
ปีการศึกษา 2559- 2560
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
99.60
99.86
99.43
99.72
98.16
98.05
97.39
98.76

99.32
99.86
97.55
99.11
99.23
99.16

100
99.5
99
98.5
98
97.5
97
96.5
96

ปี 2559
ปี 2560

ม.1

ม.3

ม.5

รวม

ตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินนักเรียนมีความรู้และมีวิธีป้องกันตนเอง ม.1-ม.6

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน และมีการสอดแทรกคุณธรรมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีความ
ตระหนักถึงการกระทาที่ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนมีการทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน สังเหตได้จากการ
จัดการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จัดให้ผู้เรียนมีการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครั วควบคู่
กันไป หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันพัฒนาสุขภาพทางสังคม ในชุมชนของตนเอง เป็นต้น
2. ผลการพัฒนา
ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ต นอย่ า งเหมาะสม ไม่ เ พิ ก เฉยต่ อ การกระท าสิ่ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง และอยู่ ร่ ว มกั น ด้ ว ยดี
ในครอบครัว ชุมชนและสั งคม มีผลการพัฒ นาผ่ านเกณฑ์ก ารประเมินร้อยละ 98.61 อยู่ในระดับคุณภาพ 4
ดีเยี่ยม

ระดับ
การศึกษา
ม.1

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน ม.1 - ม.6
ปีการศึกษา 2559- 2560
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
99.46
99.05

ม.2
ม.3

98.58
98.59

98.91
98.85

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

98.16
97.90
98.16
98.49

98.41
98.52
97.84
98.61

99.5
99
98.5
ปี 2559
ปี 2560

98
97.5
97

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ตารางที่ 14 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ม.1-ม.6
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3. จุดเด่น
โรงเรียนดาเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมมหกรรมกีฬา
ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ทาให้มีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต สังคม ซึ่งส่งผลให้ ผู้เรียนมี
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านดัชนีมวลกาย ด้านความอ่อนตัว ด้านความอดทนต่อระบบ
หายใจและหลอดเลือด ด้านความอดทนและแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีการประเมินอารมณ์และสุขภาพจิต โดยการ
ประเมินซ้า เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ และมีทั กษะในการปู อ งกันตนเองจากการล่ อลวง ข่มเหง รังแก และผู้ เรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และให้ความร่วมมือต่อสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และสังคม
4. จุดควรพัฒนา
ควรนานวัตกรรมใหม่ที่ เหมาะสมเข้ามาช่ว ยในการพัฒนาสุ ขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสั งคม
ของนักเรียน และแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลให้นักเรียนนาข้อมูลไปใช้พัฒนาตนต่อไป
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
ที่
1

ประเด็นพิจารณา
การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน

ปี 2559

ปี 2560

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม
4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม
4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม
4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม
4
ดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด โรงเรียนมีกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษาที่ชัดเจน
2

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเปูาหมายและดาเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความรู้ ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการความถนัด
ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 3 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 4 กากับ ติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน
และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560

4
ดีเยี่ยม

ร่องรอย/หลักฐาน
ความพยายาม
- ธรรมนูญโรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี

- หลักสูตรสถานศึกษา
- โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา
- ข้อมูลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
- การติดตามประเมินผล
การใช้หลักสูตร
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ที่

ประเด็นพิจารณา
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ปี 2559

ปี 2560

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม
4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม
4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด วางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานตาแหน่ง

3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ

4
ดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

3

4

ตัวชี้วัด วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและมีเครือข่าย ความร่วมมือ
ในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

4
ดีเยี่ยม

ตัวชี้วัด มีกระบวนการการกากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2

ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ค่าป้าหมาย
ปี 2560

ดีเยี่ยม

ร่องรอย/หลักฐาน
ความพยายาม
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- ข้อมูลสารสนเทศครูและ
บุคลากรที่เข้ารับการ
พัฒนาอย่างน้อยคนละ
20ชม./ปี
- การจัดทาผลงานทาง
วิชาการของครู
- ธรรมนูญโรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- SSR SAR AR
- โครงการด่านสิ่งแวดล้อม
และการประเมินโครงการ
- ข้อมูล สถิติการใช้บริการ
ห้องสมุด ห้องศูนย์การ
เรียนรู้
- ธรรมนูญโรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- ประกาศ/คาสั่ง
- ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ธรรมนูญโรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- ประกาศ/คาสั่ง

ดีเยี่ยม
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1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ตัวชี้วัด โรงเรียนมีกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษาที่ชัดเจน
1. กระบวนการดาเนินงาน
วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียน ปัจจัย
ภายนอก และปัจจัยภายใน
ด้วยเทคนิค SWOT

AR
SAR
SSR

แผนปฏิบตั ิประจาปี

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
(แนวคิด BSC)

ธรรมนูญโรงเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา

โรงเรีย นดาเนิ นการบริ ห ารจัดการศึกษาโดยใช้หลั กธรรมาภิบาล และใช้ โรงเรียนเป็นฐาน (SchoolBased Management : SBM) กาหนดโครงสร้างบริหารงานเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่ มบริห ารงานบุคคล กลุ่ มบริ หารทั่วไป และกลุ่ มนโยบายและแผน วางแผนการจัดการศึกษา
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบทของโรงเรียน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ได้แก่ กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้แทนครู และฝุายบริการของโรงเรียน ประชุมร่วมกัน วิเคราะห์สภาพ
ปัจจัยภายใน (STEP) และปัจจัยภายนอก (2S4M) โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โดยใช้แนวคิด balance scorecard ในการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
แผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายต้นสังกัด ชุมชนและท้องถิ่น จัดทาธรรมนูญ
โรงเรียนและแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการประจาปี จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก ฝุาย
ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้างาน และ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้อานวยการสื่อสารให้บุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนทุกคนรับทราบถือปฏิบัติ โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ทุกไตรมาส เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กาหนด จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานทุกภาคเรียน (SSR) รายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) และรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(AR) ทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา น าข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานในปี ที่ ผ่ า นมาทบทวนวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ปู า หมาย เพื่ อ ปรั บ
แผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กาหนดทุกปี
พร้อมรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด และดาเนินการทบทวนวิสัยทัศน์
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พันธกิจ เปูาประสงค์เพื่อปรับธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาบริบทของ
โรงเรียน ทุก 5 ปี
นอกจากนี้ โรงเรี ยนยั งให้ ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ได้แก่ กรรมการสถานศึกษา ผู้ แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู และนักเรียน มีส่วนร่วมในการพิจารณาหนังสือเรียน และการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ขอเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี และผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนอีกด้วย
โรงเรียนใช้รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN : Strategic Development Model) ใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ไปสู่เปูาหมายของโรงเรียน (Smart School) โดยใช้หลัก BODIN คือ
B (Belief)
: ความรักและศรัทธาต่อองค์กร
O (Objective)
: การกาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/องค์กร
D (Dynamic)
: การขับเคลื่อนงานสู่เปูาหมาย
I (Innovation)
: การใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย
N (New Deal)
: การเกิดแนวคิดและหลักการใหม่
เป็นหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Smart Managemant) ตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) การพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ (Smart Teacher) และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (Smart
Student)
2. ผลการดาเนินงาน
บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนทุกคนรับทราบถือปฏิบัติ และนาข้อมูลผลการดาเนินงานมาทา
การทบทวนวัตถุประสงค์เปูาหมาย จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณอย่างเป็นระบบ พร้อมรายงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานและหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้อง เผยแพร่ ธ รรมนูญ โรงเรียนและแผนพัฒ นา
การศึกษาของโรงเรียน ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติ โรงเรียนกากับ ติดตามการดาเนินงาน กิจกรรมให้บรรลุ
ตามเปูาหมายที่กาหนด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของโรงเรียนดาเนินการร่วม
วิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียนด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกของหน่ ว ยงานตนเองแล้ ว ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เปู า ประสงค์ กรอบกลยุ ท ธ์ที่ ส อดคล้ องกั บ เปูาหมายของโรงเรีย น จัดท าเป็นธรรมนูญ โรงเรี ยน แผนพั ฒ นา
การศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และจัดทารายงานผลการดาเนินงานทุกภาคเรียน (SSR) จัดทารายงานประจาปีของโรงเรียนทุกปี
การศึกษา (SAR) และ (AR)

ดาเนิน การการทบทวนวัตถุประสงค์เปูาหมายของแผนปฏิบัติการประจาปี

งบประมาณทุกปี และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์เพื่อจัดทาธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนา
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การศึกษาของโรงเรียน ทุก 5 ปีโรงเรียนเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนได้รับทราบและถือปฏิบัติด้วย
ดาเนินการนาข้อมูลผลการดาเนินงานมาทบทวนวัตถุประสงค์เปูาหมายของแผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ
ทุกปี มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ กรอบกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย ของต้นสังกัดและ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูป แบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN : Strategic
Development Model) ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เปูาหมาย โรงเรียนดีมีคุณภาพ (Smart School) ดัง
แผนภาพ

B
O
D
I
N

(Belief)
(Objective)
(Dynamic)
(Innovation)
(New Deal)

: ความรักและศรัทธาต่อองค์กร
: การกาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/องค์กร
: การขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมาย
: การใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย
: การเกิดแนวคิดและหลักการใหม่

หลักการ BODIN : Strategic Development Model เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ (Smart Management)

การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ มืออาชีพ (Smart

Teacher) และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Smart Students) สนองตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน
โรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มุ่ งสู่การพัฒนาตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับโรงเรียนในระดับนานาชาติ
4. จุดควรพัฒนา
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
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ตัวชี้วัดที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และความต้องการ
ของผู้เรียน
1. กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรียนดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย ได้แก่ผู้อานวยการ
โรงเรียน รองผู้อานวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทาและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีโครงสร้าง องค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน์
พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
และนาสู่การปฏิบัติโดยครูนาไปจัดทามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ลาดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้
บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นในรายวิชาพื้นฐานและหรือรายวิชาเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม
ออกแบบหน่ วยการเรี ย นรู้ อิงมาตรฐาน หลักสู ตรมีความหลากหลายสนองตอบต่อความต้องการและติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นาข้อมูลผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรี ย นมี ห ลั กสู ตรสถานศึกษา ที่ป ระกอบด้ว ยโครงสร้าง และองค์ประกอบของหลั กสู ตรครบถ้ว น
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา กาหนดเวลาเรียนเหมาะสม
กับระดับชั้นเรียน และครูนาไปจัดทามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ลาดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้
บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในรายวิชาพื้นฐานและหรือรายวิชาเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มีหลักสูตรที่หลากหลายสนองตอบต่อความต้องการและมีการติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นาข้อมูลผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามความ
ต้องการของนักเรียน ครูนาไปจัดทามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ลาดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้ บูรณา
การสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในรายวิชาพื้นฐาน และหรือรายวิชาเพิ่มเติม ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้อิงมาตรฐานได้เหมาะสมกับความสามารถ และความต้องการของนักเรียน
4. จุดควรพัฒนา
-
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ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
1. กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรียนดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการที่ประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
หัวหน้ากลุ่ มสาระการเรียนรู้ และผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์กาหนดรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มี
เนื้อหา/สาระการเรี ยนรู้/กิจกรรมเหมาะสมตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น อย่าง
หลากหลาย เพียงพอตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ
2. ผลการดาเนินงาน
นักเรียนได้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความต้องการ ความถนัดและ
ความสนใจ สร้างผลงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามจุดประสงค์ของรายวิชาเพิ่มเติมหรื อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ตนเองเลือกมีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
โรงเรี ย นจั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม และกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ ห ลากหลายตอบสนองความต้ อ งการ
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจของนักเรียนทุกระดับชั้น และครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้แก่ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณา
การ Project Based Learning (PBL)
4. จุดควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 3 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
1. กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรียนกาหนดให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน และ
กาหนดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทุกรายวิชา ได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์
จริง นาเสนอผลงาน/โครงงาน/โครงการที่แสดงให้เห็นการอธิบายวิธีคิดและสรุปความคิดของนักเรียน
2. ผลการดาเนินงาน
ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน และกาหนดกิจกรรมให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมทุกรายวิชา มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริง มีผลงาน/
โครงงาน/โครงการที่แสดงให้เห็นการอธิบายวิธีคิดและสรุปความคิดของผู้เรียน มีผลการประเมินโดยภาพรวม
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
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3. จุดเด่น
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ สืบค้นข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนเพื่อให้ได้ข้อสรุปความรู้ และนักเรียนทุกคนมีการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เพื่อทาเป็นโครงงานบูรณา
การ (PBL)
4. จุดควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 4 กากับ ติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
1. กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในที่ชัดเจน ประชุมวางแผน ดาเนินการนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรตามกรอบเวลา ประชุมสรุปผลการประเมิน และรายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้นาผลการนิเทศมาประชุมวางแผนปรั บปรุงการจัดการเรียนรู้ ของครู และครูนาผลการนิเทศมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และคณะกรรมการนิเทศภายใน ประชุมวางแผน ดาเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรตามกรอบเวลาที่กาหนด
คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมินและรายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้นาผลการ
นิเทศมาประชุมวางแผนปรับปรุงการจั ดการเรียนรู้ ของครู มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ
4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
โรงเรียนจัดทาโครงการนิเทศภายใน โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (coaching and mentoring) เชิญวิทยากรครู
เก่าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ มานิเทศและให้คาแนะนา การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน และวิธีการสอน
4. จุดควรพัฒนา
2) การวางแผนและการดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตัวชี้วัด วางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง
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1. กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรี ย นมี แ ผนงาน โครงการและกิ จ กรรม ที่ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละบุ ค ลากรด้ า นความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตราฐานตาแหน่งทั้ง 3 ด้าน โดยใช้หลักการ PLC (Professional Learning
Community) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การอบรมสั มมนา การนิเทศ การสอนงานโดยระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring) ทั้งภายในโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอก ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
อย่างน้อยคนละ 20 ชั่วโมง
2. ผลการดาเนินงาน
ครู และบุ คลากรได้รั บ การพัฒ นาให้ มีศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตราฐาน
ตาแหน่งด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งภายในโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอก ครูและบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาอย่างน้อยคนละ 20 ชั่วโมง มีพัฒนาการด้านผลงานทางวิชาการของครู ผลการประเมินโดยภาพรวม
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
โรงเรียนดาเนินโครงการพัฒนาครูบรรจุใหม่โดยใช้ระบบ Coaching and Mentoring เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง
4. จุดที่ควรพัฒนา
กระบวนการติดตามการพัฒนาตนเองของครูภายหลังได้รับการพัฒนาแล้ว
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
1. กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรียนกาหนดผู้รับผิดชอบจัดทาระบบสารสนเทศของโรงเรียน ดาเนินการกาหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้
ถูกต้ อง ครอบคลุ ม ทั น สมัย และพร้ อมใช้ โดยจัด หาฮาร์ ดแวร์ ที่มี ประสิ ทธิ ภ าพใช้ง านง่า ย สะดวก ถูก ต้อ ง
ปลอดภัย โดยการกาหนดรหั สแต่ล ะระดับ ของผู้ ใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดระบบสารสนเทศ 5 ขั้นตอน
คือ 1.การรวบรวมข้อมูล 2. การตรวจสอบข้อมูล 3.การประมวลผลข้อมูล 4.การนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
5.การจั ดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มงานทุกกลุ่มกาหนดผู้รับผิดชอบจัดทาระบบสารสนเทศ ดาเนินการ
จั ด การข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ ค รอบคลุ ม ภารกิ จ ทั้ ง 5 กลุ่ ม งาน คื อ กลุ่ ม บริ ห ารวิ ช าการ กลุ่ ม บริ ห ารงบประมาณ
กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล กลุ่ ม บริ ห ารทั่ ว ไป กลุ่ ม นโยบายและแผน และ 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการงานสารสนเทศจากทุ ก กลุ่ ม งานที่ เกี่ ย วข้ อ ง มี ก ารประชุ มคณะกรรมการเพื่ อ วางแผนในการ
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล กาหนดเวลา แจ้งผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการรายงาน
ข้อมูล ดาเนินการจัดการข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานตนให้เป็นปัจจุบัน นาสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัด
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การศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 5 กลุ่มงาน 8 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ จัดทาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ระบบแก่ ผู้ ต้อ งการใช้ ทุกฝุ าย บุ ค ลากรทุก คนสามารถเข้าถึ งข้อ มูล ได้ส ะดวกรวดเร็ว เป็น ปัจจุ บัน นาข้ อมู ล
สารสนเทศที่สาคัญย้อนหลัง 3 ปี ใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางาน
2. ผลการดาเนินงาน
มีผู้รับผิดชอบจัดทาระบบสารสนเทศของโรงเรียน ดาเนินการกาหนด หมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม
ทันสมัย และพร้อมใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่าย สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัยโดยการ
กาหนดรหัสแต่ละระดับของผู้ใช้งาน กลุ่มงานทุกกลุ่มกาหนดผู้รับผิดชอบจัดทาระบบสารสนเทศดาเนินการจัดการ
ข้อมูลสาคัญที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผน มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศจากทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการจัดการข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานตนให้เป็นปัจจุบัน นาสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 5 กลุ่มงาน จัดทาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝุาย บุคลากร
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน นาข้อมูลสารสนเทศ ที่สาคัญย้อนหลัง 3 ปีใช้เป็นข้อมูล
ในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางานได้ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
โรงเรียนมีซอฟแวร์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของโรงเรียน
มีความถูกต้อง แม่นยา และเชื่อถือได้ มีหลักฐาน ร่องรอย ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้อง ก่อนจัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. จุดควรพัฒนา
การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญให้ทั่วถึงทุกหน่วยงาน /บุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ
1. กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรียนมีแผนงาน /โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า
โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบ ทุกแห่งมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง และ
ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้ สวยงามร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ อย่างพอเพียงกับผู้เรียน และอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดมี ีแหล่งเรียนรู้ภายในครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้มีระบบเทคโนโลยี
Self Assessment Report : SAR

45

สารสนเทศเพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้
สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีแผนงาน /โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ ทาให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า
โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบ ทุกแห่งมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง และ
ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้ สวยงามร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ อย่างพอเพียงกับผู้เรียนและอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี มีแหล่งเรียนรู้ภายในครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้ว พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ส ะดวกและรวดเร็ ว ทัน ต่ อเหตุ การณ์ ทั้งในและนอกห้ องเรี ยน มี ผ ลการประเมินโดยภาพรวม
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
แหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดคุณหญิงนครราชเสนี พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4. จุดควรพัฒนา
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1. กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรี ย นก าหนดโครงสร้ า งการบริ ห ารเป็ น 5 กลุ่ ม งานได้ แ ก่ กลุ่ ม บริ ห ารวิ ช าการ กลุ่ ม บริ ห าร
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผน และมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ ซึ่งแต่ละกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมบริบทของกลุ่มงานตนด้วย
เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพปัจจัยภายใน (7S) และปัจจัยภายนอก (C-PEST) แล้วกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ กรอบกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และเปูาหมายของโรงเรียน กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมวางแผนกาหนดกิจกรรม โครงการ เพื่อ
เสนอของบประมาณดาเนินกิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยการสนับสนุน จากหน่วยงาน องค์กร
สมาคม มูล นิ ธิ ที่เกี่ย วข้องกับ โรงเรี ย น และผ่ านความเห็ นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ย น ซึ่ง มีบ ทบาทในการก ากับ ติดตามการดาเนิน งานของโรงเรีย น และมีส่ ว นร่ ว มรั บผิ ด ชอบในการจั ด
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การศึกษาของโรงเรียนได้แก่ การร่วมพิจารณาหนังสือเรียน การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน แผนงบประมาณ นอกจากนี้เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา อาทิ สมาคมผู้ปกครอง และ
ครูบดินทรเดชา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมนักเรียนเก่า ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและแก้ปัญหา
ในการจัดการเรียนสอน โดยการหาทุนสนับสนุน และจัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา กับมหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และดาเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างสม่าเสมอ
และได้รับความช่วยเหลือจากสมาคม มูลนิธิ องค์กร เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหลากหลายรูปแบบ
2. ผลการพัฒนา
ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องทุก ฝุ ายของโรงเรี ยนมี ส่ ว นร่ว มในการวางแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรี ย น
และมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาการศึกษาอยู่ในระดับดี ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ
4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
เครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่สาคัญและ
เข้มแข็งของโรงเรียน ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มู ลนิธิ สอวน. มูลนิธิเอเอฟ
เอส สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 มณฑลยูนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลนิธิ เอ เอฟ เอส ฯลฯ
4. จุดควรพัฒนา
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด โรงเรียนมีกระบวนการการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
1. กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรี ยนมี การก ากั บ ตรวจสอบ และรายงาน เป็ นกระบวนการที่ โรงเรี ยนต้ องด าเนิ นการอย่ างต่ อเนื่ อง
ด้วยการติดตามและประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดี
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) การกากับ (Monitoring)
1.1 โรงเรียนจัดระบบการกากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม
ในเรื่องขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลที่ได้รับ ตามรูปแบบที่โรงเรียนกาหนด
Self Assessment Report : SAR

47

1.2 โรงเรียนจัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งความก้าวหน้า อุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหา
2) การตรวจสอบ (Auditing)
2.1 การตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audit)
โรงเรี ยนจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมภายใน มีห น้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุมการ
ดาเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน ศึกษาความเสี่ยง จัดทารายงาน สรุปผล พร้อมข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลภายใน โดยโรงเรียนมี
บทบาทในการประเมินตนเอง (School Self Evaluation) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ งานทุกขั้นตอนตั้งแต่
การวางแผน การจัดองค์กร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณ บุคลากร เพื่อนาข้อมูลมาจัดทา
สารสนเทศสาหรับใช้ประกอบในการวางแผนและแก้ไขปัญหา พัฒนาการดาเนินงาน และจัดทารายงานการ
ประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม (Self Study Report : SSR) เพื่อนาไปสู่การประเมินโดยรวม
ทั้งระบบของโรงเรียนเพื่อจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ หรือตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด สาหรับรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป
2.2 การตรวจสอบภายนอก (External Quality Audit)
โรงเรียนต้องพร้อมรับการตรวจสอบติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ตสน.) คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ และการตรวจสอบ
ของส านั ก งานคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.) ภายนอก (สมศ.) ที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการตรวจ
ประเมิน รับรองคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(พ.ศ. 2559-2563) การบริหารจัดการในระยะเชื่อมต่อการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4 มาตรฐาน คือ
1. ผลการจัดการศึกษา
2. การบริหารจัดการศึกษา
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. การประกันคุณภาพภายใน
ซึ่งประกอบด้ว ย 12 ตัว บ่ งชี้ (ตัว บ่งชี้พื้นฐาน อัตลั กษณ์ และตัว บ่ง ชี้ มาตรการส่ งเสริม )
ในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ การจัดการเรียนการสอน บริหารการจัดการศึกษาและด้านการประกันคุณภาพภายใน
3) การรายงาน (Reporting)
3.1 ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทารายงาน สรุปผลการดาเนินงาน
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ หรือตามระยะเวลาที่กาหนด
3.2 ผู้รับผิดชอบ จัดทารายงาน ผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคเรียนของทุกปี
การศึกษา
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3.3 โรงเรี ยนจั ดท ารายงานผลการด าเนิ นงานแต่ ละภาคเรี ยน และรายงานประจ าปี ของสถานศึ กษา
เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3.4 โรงเรียนจัดทารายงาน ตามแบบและแนวทางต่างๆ ที่ กาหนด เพื่อรายงานต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรี ย นมี ก ระบวนการก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
อย่างเป็นระบบ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่
กาหนด และจัดทารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา อันประกอบด้วย รายงานผลการ
ดาเนินงาน (SSR) รายงานประจาปีของสถานศึกษา( SAR) และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) มีผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
โรงเรี ย นมี ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นกระบวนการกากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
4. จุดควรพัฒนา
-

ประเด็น
พิจารณา

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2559- 2560
ระดับคุณภาพ
ปี 2559
ปี 2560

ประเด็นที่ 4

4
4
4
4

4
4
4
4

รวม

4

4

ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3

ตารางที่ 15 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ของผู้บริหารสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
ที่

ประเด็นพิจารณา

1

การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนด
เนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
เป็นรายบุคคลทั้งระบบ
ตัวชี้วัดที่ 2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรูโ้ ดยผ่านกระบวนการคิด
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์
ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก
นาเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนมีสว่ นร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่อการเรียนและอานวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

2

3

เป้าหมายปี
2560

ระดับคุณภาพ/ร้อยละ

ปี 2559
4
ร้อยละ 95
ได้ระดับดีขึ้นไป (97.16)
ดีเยี่ยม
97.33

ปี 2560
4
(98.18)
ดีเยี่ยม
97.39

ดีเยี่ยม
96.67

ดีเยี่ยม
98.96

ดีเยี่ยม
97.26

ดีเยี่ยม
99.48

ดีเยี่ยม
96.35
ดีเยี่ยม
98.24

ดีเยี่ยม
96.88
ดีเยี่ยม
98.96

ดีเยี่ยม
97.13
การจัดการเรียนการสอนทีย่ ึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละ 95
4
ได้ระดับดีขึ้นไป (95.00)
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
ดีเยี่ยม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
100
ตัวชี้วัดที่ 2 ชุมชนมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัด
ดีเยี่ยม
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
90.00
การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
ร้อยละ 95
4
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ได้ระดับดีขึ้นไป (91.26)
ตัวชี้วัดที่ 1 ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวัด
ดีเยี่ยม
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง
98.35
ตัวชี้วัดที่ 2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผลอย่าง
ดีเยี่ยม
98.80
เป็นระบบ
ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้เครื่องมือและวิธกี ารวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
ดี
กับเปูาหมายและการจัดการเรียนการสอน
66.13
ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ดีเยี่ยม
ประเมินผล (การประเมินผลงานนักเรียน)
96.50
ตัวชี้วัดที่ 5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้
ดีเยี่ยม
พัฒนาตนเอง (การตรวจผลงานนักเรียน/รายงานผลการเรียน)
96.50
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

ร่องรอย/หลักฐาน
ความพยายาม
- แผนการจัดการเรียนรู้
- กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
บูรณา-การ Project
Based Learning (PBL)
- กิจกรรมค่ายวิชาการของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
- กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

ดีเยี่ยม
97.39
4
(95.00)
ดีเยี่ยม
100
ดีเยี่ยม
90.00
4
(95.82)
ดีเยี่ยม
98.44
ดีเยี่ยม
98.95
ดีเยี่ยม
88.71
ดีเยี่ยม
96.50
ดีเยี่ยม
96.50
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1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลทั้งระบบ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
2. ผลการพัฒนา
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และสรุปเนื้อหาด้วย
ตนเอง ผู้เรียนมีผลงานที่เกิดจากการทากิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปเนื้อหาด้วยตนเอง ครูมีการจัดทารายงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อนาไปพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการ
สอนของตนเอง นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และนักเรียนที่มีปัญหาได้รับความ
ช่วยเหลือตามที่ต้องการ มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมร้อยละ 97.39 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม

ประเด็น
พิจารณา/
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6
รวม

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ปีการศึกษา 2559- 2560
ร้อยละของจานวนครูที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
97.33
97.39
96.67
97.26
96.35
98.24
97.13
97.16

98.96
99.48
96.88
98.96
97.39
98.18

100
99

ตั วชีว้ ัด ที่ 1

98

ตั วชีว้ ัด ที่ 2
ตั วชีว้ ัด ที่ 3

97

ตั วชีว้ ัด ที่ 4

96

ตั วชีว้ ัด ที่ 5

95

ตั วชีว้ ัด ที่ 6

94
ปี 2559

ปี 2560

ตารางที่ 16 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ของผู้บริหารสถานศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
1. กระบวนการพัฒนา
ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด และโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา เช่น กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ (PBL) และส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียน เช่น ห้อง
ศูนย์การเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด เรือน
เจ้ าพระยาบดิน ทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สวนพฤกษศาสตร์โ รงเรียน เป็นต้น และแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ศาสนาสถานโดยรอบโรงเรียน ชุมชนต่างๆ โดยรอบโรงเรียน เมืองโบราณ จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นต้น
2. ผลการพัฒนา
ครู อ อกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ ปิด โอกาสให้ นั กเรี ย น เรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด ได้ ป ฏิบั ติ จ ริ ง
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน สรุปองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันทั้ง
การทางานและการเรียนในอนาคตได้ มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมร้อยละ 98.96 อยูใ่ นระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
1. กระบวนการพัฒนา
ครู ออกแบบกิจ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ นักเรียนได้ฝึ กทักษะการแสดงออกอย่างถู กต้องและสร้างสรรค์
นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นโดยผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ (PBL) กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมค่ายวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมลู กเสื อ
เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม เป็นต้น โรงเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่าน
โดยกาหนดเป็นชั่วโมงกกิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ให้นักเรียนอ่านบทความและสรุปประเด็น
ส าคั ญ ในสาขาวิ ช าต่ า งๆ ทุก สั ป ดาห์ และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ แสวงหาความรู้ จ ากสื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาและสร้างผลงานด้วยตนเองอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
2. ผลการพัฒนา
ครูออกแบบกิจกรรมในแผนการจัดเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีผลการพัฒนา
โดยภาพรวมร้อยละ 99.48 อยูใ่ นระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
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ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
1. กระบวนการพัฒนา
ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบูรณาการเนื้อหาสาระและทักษะด้านต่างๆ ในกลุ่มสาระ
เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสอดคล้องของเนื้อหาด้านต่างๆ และทาให้ผู้เรียนสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมสะเต็มศึกษา นอกจากนั้น
โรงเรียนยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้นาความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เพื่อจัดทาโครงงานบูรณา
การ (PBL) โดยบูรณาความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และความรู้หรือเนื้อหาของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมสะเต็มศึกษา
2. ผลการพัฒนา
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เชื่อมโยงบูรณาการความรู้ เนื้อหาสาระ
และทักษะด้านต่างๆ และน าองค์ความรู้และทักษะไปใช้ในการจัดทาโครงงานบูรณาการ (PBL) แก้ปัญหาใน
ประเด็นที่ตนเองสนใจ มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมร้อยละ 96.88 อยูใ่ นระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1. กระบวนการพัฒนา
ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน
และสถานการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ครูพัฒนาสื่อการสอนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียน มีการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ และครูนาผลการนิเทศไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
2. ผลการพัฒนา
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่อการเรี ย นรู้ และสถานการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีผ ลการพัฒ นาโดยภาพรวมร้อยละ 98.96 อยู่ใ นระดับ
คุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1. กระบวนการพัฒนา
ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ได้แก่ การเรียนการสอน
รายวิชา IS วิธีสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)
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2. ผลการพัฒนา
ครูมีแผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมร้อยละ 97.39 อยูใ่ นระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
นักเรียนได้เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสร้างผลงานและนาเสนอผลงานได้
เป็นที่ประจักษ์
4. จุดควรพัฒนา
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
1. กระบวนการพัฒนา
ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. ผลการพัฒนา
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการสาระ
วิ ช ากั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น มี ผ ลการประเมิ น โดยภาพรวม
ร้อยละ 100 อยูใ่ นระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม

ประเด็น
พิจารณา/
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
รวม

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนที่ยดึ โยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2559- 2560
ร้อยละของจานวนครูที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
100
100
90.00
95.00

90.00
95.00

ตารางที่ 17 ตารางเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

ของผู้บริหารสถานศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่องต่อเนื่อง
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน กรรมการสถานศึกษา
มีส่ ว นร่ ว มแสดงความคิดเห็น หรื อร่ วมจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา โดยจัดทาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้านครู และนาผลมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
2. ผลการพัฒนา
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ผู้เกี่ยวข้องที่ประเมิน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพรวมอยู่ในระดับดี ผู้ปกครอง
นักเรียนทุกระดับชั้นมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนภาพรวมอยู่ในระดับ ดี
และครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนภาพรวมอยู่ในระดับดี มีผลการ
ประเมินโดยภาพรวมร้อยละ 90.00 อยูใ่ นระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. จุดควรพัฒนา
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ที่
ใช้การวัดประเมินผลตามสภาพจริง และจัดระบบการนิเทศ ติดตาม การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้การจัด
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง
2. ผลการพัฒนา
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวัดประเมินผล นักเรียนตามสภาพจริง คิดเป็นร้อยละ 98.44 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
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ประเด็น
พิจารณา/
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 1

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ปีการศึกษา 2559- 2560
ร้อยละของจานวนครูที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ปี 2559
ปี 2560
98.35
98.44

ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3

98.80
66.13

98.95
88.71

ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5
รวม

96.50
96.50
91.26

96.50
96.50
95.82

120
100
80

ปี 2559

60

ปี 2560

40
20
0
ตั วชีว้ ัด ที่ ตั วชีว้ ัด ที่ ตั วชีว้ ัด ที่ ตั วชีว้ ัด ที่ ตั วชีว้ ัด ที่
1
2
3
4
5

ตารางที่ 18 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
1. กระบวนการพัฒนา
ครูจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กาหนดการวัดผลนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
และรายงานผลตามลาดับชั้น การบังคับบัญชาที่โรงเรียนกาหนด
2. ผลการพัฒนา
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่วัดผลนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ตรวจสอบและบันทึกผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ รายงานผลการประเมินตามลาดับชั้น การบังคับบัญชาที่โรงเรียนกาหนด มีผลการพัฒนาร้อย
ละ 98.95 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมาย และการจัดการเรียนการสอน
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดให้ครูออกข้อสอบวัดประเมินผลรายวิชาที่สอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชานั้น ๆ และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ (KR-20) ให้ได้สูงกว่า .70
2. ผลการพัฒนา
ครูจัดทาข้อสอบรายวิชา ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ
(KR-20)สูงกว่า .70 คิดเป็นร้อยละ 88.54 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
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ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
1. กระบวนการพัฒนา
ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานนักเรียน
2. ผลการพัฒนา
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผล
งาน/ชิ้นงานของนักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ย วข้อง มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ผลการ

พัฒนาคิดเป็น ร้อยละ 97.91 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
1. กระบวนการพัฒนา
ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่กาหนดภาระงาน/ผลงาน/ชิ้ นงานให้แก่นักเรียน แล้วประเมินภาระ
งาน/ผลงาน/ชิ้นงานนั้น ตามระดับคุณภาพที่กาหนด ส่งคืนผลการประเมินให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนนาไป
พัฒนาตนเอง รายงานผลการประเมินนั้นตามลาดับชั้น และติดตามแก้ไขผลการประเมินของนักเรียนที่ไม่สมบูรณ์
2. ผลการพัฒนา
ครูมีการตรวจประเมินภาระงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน ของนักเรียนทุกคน แล้วส่งผลการประเมินคืนให้ นักเรียน
นาไปใช้พัฒนาตนเอง รายงานผลการเรียนของนักเรียนและติดตาม แก้ไขผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ยังไม่สมบูรณ์ มีผล
การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 96.87 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
ครูรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนและติดตามแก้ไข ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ไม่สมบูรณ์
4. จุดควรพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
ที่

ประเด็นพิจารณา

1

การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดยี ิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เกีย่ วข้องทุกฝุายให้ความร่วมมือในการวางระบบ
และดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกีย่ วข้องมีความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 4

เป้าหมายปี
2560

ระดับคุณภาพ/ร้อยละ
ปี 2559

ปี 2560

4
ดีเยี่ยม

4
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
4
ดีเยี่ยม
4
ดีเยี่ยม
4

4
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
4
ดีเยี่ยม
4
ดีเยี่ยม
4

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ร่องรอย/หลักฐาน
ความพยายาม
- แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานประจาปี (SAR)
- รายงานผลการดาเนินงาน
(SSR) ฯลฯ

การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
1. กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประกาศค่าเปูาหมายและมาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด
ที่ชัดเจนโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
ทราบโดยทั่วกัน
2. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มีผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้ วิเคราะห์ภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ จัดโครงสร้างระบบการบริหารของสถานศึกษาที่ง่ายต่อการนามาใช้
กาหนดผู้รับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ครอบคลุมเป็นปัจจุ บันง่ายต่อการเข้าถึง และนา
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารการจัดการศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอน
4. ดาเนินงานตามแผน มีการจัดทาแผนปฏิบัติประจาปี และนาแผนมาสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา
การจัดกิจกรรม โครงการที่กาหนดไว้ แล้วดาเนินการประเมินโครงการ โดยการประเมินตนเองซึ่งเป็นการรายงาน
ผลการดาเนินงานรายภาคเรียน (Self Study Report:SSR)
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5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โดยบุคลากรทุกฝุายมีส่วนร่วมและมีการประชุมเพื่อวางแผนติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กาหนดคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการแต่งตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด
เข้ามีส่วนร่วมในการประเมิน คุณภาพภายในอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ ผลการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
7. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีการสรุปและจัดทารายงานประจาปีที่
สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและความสาเร็จครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง
และเป็นไปตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด และนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกาให้มีความเห็นชอบ
รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ครูและบุคลากร
ทุกคนเกี่ยวข้องกับความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสถานาศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย เข้ามามีส่วนร่วม มีการเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนาผลไปใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรีย น จั ดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน กาหนด
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและจั ด ท าระบบสารสนเทศเป็ น หมวดหมู่ ครอบคลุ ม เป็ น ปั จ จุ บั น ง่ า ยต่ อ การเข้ า ถึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ควบคุม กากับ ติดตามและนิเทศ การ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงาน จัดระบบการกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
แนวทางการประเมิน คุณภาพ ในการดาเนิ นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา ประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทุกมาตรฐานด้ ว ยวิธีการที่ห ลากหลายและ
เหมาะสม มีผู้ รั บ ผิ ดชอบและให้ บุ คลากรที่เกี่ยวข้องมี ส่ ว นร่ว ม จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี ของ
โรงเรียนครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนกาหนด รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ จัดทาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างน้อย ๓ ปีย้อนหลัง เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีถัดไปและปรับปรุง พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีผลการประมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
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ประเด็น
พิจารณา/
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 1

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดยี ิ่งขึ้น
ปีการศึกษา 2559- 2560
ระดับคุณภาพ
ปี 2559
ปี 2560
4
4

ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3

4
4

4
4

รวม

4

4

ตารางที่ 19 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
1. กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาโดยให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุ ก ฝุ า ยมี ส่ ว นร่ ว มในการวางระบบด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนจากทุกฝุาย ประชุมวางแผนดาเนินงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ ง ผู้ เกี่ย วข้องจากกลุ่มบริ หารและกลุ่ มสาระการเรียนรู้ได้กาหนดกิจกรรม/โครงการ แนวทางการดาเนิน
กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาครอบคลุมทุกมาตรฐาน กลุ่มบริหาร 5 กลุ่ม และกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้ได้ร่วมกันกาหนดค่าเปูาหมาย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดความสาเร็จ เพื่อใช้เป็กรอบแนว
ทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการพัฒนาและร่วยมประเมินคุณภาพและ
จัดทาเป็นรายงานประจาปีของสถานศึกษาครบถ้วน
2. ผลการดาเนินงาน
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการ
ประชุมวางแผนดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ผู้เกี่ยวข้องจากกลุ่ม
บริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กาหนด กิจกรรม โครงการ แนวทางการดาเนินกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษาครอบคลุม ทุกมาตรฐาน กลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กาหนดค่าเปูาหมายคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา ดาเนินการพัฒนาและร่วมประเมินคุณภาพ จัดทารายงานได้ครบถ้วน
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
1. กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรียนทาการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดย
ใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะ
1.แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
2.แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (rating
scale)
3.แบบสอบถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แบบสอบถามดังกล่า วจัดสร้างขึ้นโดยอ้างอิง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ด้านคือ ด้านผู้เรียน ด้านการบริหาร

และด้านครู
2. ผลการดาเนินงาน
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี )อยู่ ใ นระดั บ มาก
( x =3.85 , S.D=0.69)

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อยู่ในระดับมาก ( x = 3.75 , S.D= 0.63)
3. ผลการประเมินความพึงใจของครู ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อยู่ในระดับมาก ( x = 4.23 , S.D= 0.47)
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ครู

ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา2559
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
4.26 3.72 3.84 4.26 3.76 3.66
3.93 3.87 3.89 3.83 3.60 3.36
-

ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2558
ค่าร้อยละ
ค่าร้อยละ
โดยรวม
3.85
77.0
77.6
3.75
75.0
81.2
4.23
84.6
82.8

3. จุดเด่น
โรงเรียนจัดทาแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย เพื่อเป็นกรอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
4. จุดควรพัฒนา
ทบทวนและจัดทาเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในรอบปีถัดไป
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สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โรงเรี ย นจั ด โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา การพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในทุกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ กิจกรรมหมอภาษาพัฒนา
เยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านในทุกระดับชั้น การอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จัดการเรียน
การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยครู Native Speaker ด้านการคิดคานวณ จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ ในทุกระดับชั้น ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ Project Based Learning (PBL) รายวิชาพื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกห้องเรียน ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากาหนด สอบเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษา
ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา มีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล
การสอบวัดระดับชาติของผู้เรียนมีแนวโน้มการพัฒนา และผู้เรียนพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความ
ต้องการและศักยภาพของตนเอง
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริ มสร้างพัฒนาพฤติกรรมของผู้ เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และค่านิยมที่สถานศึกษากาหนด โดยสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกรายวิชาของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเรียนการ
สอนบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยในการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะพื้นฐานทุกระดับชั้น ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคมดีอยู่เสมอโดยการประเมินสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนและบูรณาการการเรียน
การสอนเรื่องทักษะชีวิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกระดับชั้น
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
โรงเรียนวิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียนด้วยเทคนิค SWOT Analysis จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กรอบกลยุทธ์ จัดทาธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรี ยนระยะ 5 ปี แผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณทุก 1 ปี โดยผ่านความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานผลการดาเนินงานทุกภาคเรียน (SSR) รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา (SAR/AR) ดาเนินการนาข้อมูลผลการดาเนินงานมาทบทวน
วัตถุประสงค์เปูาหมายของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณทุกปี เพื่อปรับแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์เพื่อจัดทาธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน ทุก 5 ปี สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนได้รับทราบและถือปฏิบัติ
รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ
โรงเรียนใช้รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN : Strategic Development Model)
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมไปสู่เปูาหมายโรงเรียนดีมีคุณภาพ (Smart School) ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Smart Management) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ (Smart Teacher)
และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Smart Students)
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเปูาหมาย และ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
โรงเรียนจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความต้องการของชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของ
สถานศึกษา จั ดรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ ความถนัด
ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง กากับ ติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน ติดตามประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา นาข้อมูลผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรี ย นด าเนิ น การวางแผนและพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ มี ค วามรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง ครูและบุคลากรร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้ารับการพัฒนาอย่างน้อย
คนละ 20 ชั่วโมงต่อปี และมีพัฒนาการด้านผลงานทางวิชาการของครู
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3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
โรงเรียนมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญอย่างเป็นระบบ กาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน กาหนด
หมวดหมู่ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ จัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพใช้ง่าย สะดวก
ถูกต้อง ปลอดภัย หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องดาเนินการจัดการข้อมูล ที่สาคัญของหน่ว ยงานตนให้ เป็นปัจจุบัน
นาสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา จัดกระทาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้
ต้องการใช้ บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน นาข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ
ย้อนหลัง 3 ปีใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางาน
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร หอประชุม อาคาร
ประกอบ ทุกแห่งให้เป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียนให้สวยงามร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างพอเพียงกับผู้เรียน
และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีแหล่งเรียนรู้ภายในครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้มี
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพีย งพอและสะดวกต่ อการใช้ง าน ผู้ เ รีย นได้ ศึก ษาค้น คว้า จากแหล่ ง ข้อ มูล ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งในและนอกห้องเรียน
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่ วมมือในการพัฒนาการศึกษากับมหาวิทยาลั ย สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และดาเนิน
กิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมืออย่างสม่าเสมอ และได้รับความช่วยเหลือจากสมาคม มูลนิธิ องค์กร
เครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหลากหลายรูปแบบ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
โรงเรี ย นจั ด ระบบการก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา โดยคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนประชุมติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมให้เป็นไปตามที่
กาหนดในแผนพัฒ นาการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มบริห ารและกลุ่ มสาระมีคณะกรรมการบริห ารของกลุ่ ม
ประชุ ม ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆของกลุ่ ม งานตนให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนด รายงานผล
การดาเนินโครงการ กิจกรรมให้ผู้บริหารรับทราบตามลาดับชั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการกิจกรรม และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีทุกภาคเรียน (SSR) สถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด จัดทา
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา (SAR/AR) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการกากับ ติดตาม
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การดาเนินงานของสถานศึกษาโดยการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง สถานศึกษารับการกากับติดตาม
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดปีละ 1 ครั้ง และรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกทุก 5 ปี
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณา
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง
กาหนดเนื้ อหาและดาเนิ น กิจ กรรมที่ส อดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของตนเอง ผู้ เ รียนได้ ฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด เรีย นรู้ จากการปฏิบั ติจริ งด้ว ยวิธีการและแหล่ งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ จัดทา
รายงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ทักษะการแสดงออก นาเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรู้
จากสื่ อเทคโนโลยี อย่ างต่อเนื่ อง เชื่อมโยงบูรณาการเนื้อหาสาระและทักษะด้านต่างๆ มีส่ ว นร่ว มในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และได้เรียนรู้กระบวนการการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ได้แก่
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ Project based learning (PBL) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรม
ลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมค่ายวิช าการของกลุ่ มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมรักการอ่านทุกระดับชั้น
และกิจกรรมศูนย์สะเต็มศึกษา
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรรายวิชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาได้แก่ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ มีส่วนร่วมแสดงความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทุกปีการศึกษา
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการวัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง เชิงประจักษ์ด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย จัดทาข้อสอบรายวิชาในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ (KR-20) ได้สูงกว่า .70 มากกว่าร้อยละ 70 ให้ข้อมูล การประเมินผลและรายงานผลการ
เรียนย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปพัฒนาตนเอง และติดตามผลการเรียนของผู้เรียนที่ยังไม่สมบูรณ์ทุกคน
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ประเด็นพิจารณา
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดโครงสร้างการบริหารงาน อย่างชัดเจน แต่งตั้ง
คณะกรรมการรั บ ผิ ดชอบโครงการ/กิจ กรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ควบคุม กากับ ติดตามและนิเทศ
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงาน จัดระบบการกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และแนวทางการประเมิน คุณภาพการศึกษา ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา
ประเมิน คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ทุกมาตรฐานด้ว ยวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสม กาหนดผู้รับผิดชอบและให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน จัดทารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษาครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด รายงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ วิเคราะห์ จัดทาและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีถัดไป และปรับปรุง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝุาย
ของกลุ่ ม งานและกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ประชุ ม วางแผนด าเนิ น งานตามระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง กาหนด กิจกรรม โครงการ แนวทางการดาเนินกิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาครอบคลุมทุกมาตรฐาน มีส่วนร่วมในการพิจารณากาหนดค่าเปูาหมายคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ดาเนินการพัฒนาและร่วมประเมินคุณภาพ พร้อมทั้งจัดทารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR) ของสถานศึกษาอย่างครบถ้วน
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ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 โรงเรี ย นบดิน ทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) ได้ พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ โ รงเรี ย นกาหนด 4 มาตรฐาน โดยการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรมที่กาหนดใน
แผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งมีผลสาเร็จตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมทั้งโรงเรียนมีการสนับสนุน การดาเนินงาน
ประจาทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพ
ของผู้เรี ยนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรีย นด้วยรูปแบบต่าง ๆ และมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ส่ งเสริม
สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
จากการดาเนิ น งานดั งกล่ าว ส่ งผลให้ โ รงเรียนมีผ ลการประเมินคุณภาพภายในแต่ล ะมาตรฐาน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ต้นสังกัดประกาศแต่งตั้งร่วมประเมินด้วย ดังมีรายละเอียดของผลการ
ประเมินตนเอง ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น
• ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. โรงเรียนดาเนินกิจกรรมหมอภาษากับนักเรียน
ทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1-6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 -3 และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1-6
ส าหรั บ นั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 4-6 โดยจั ด ให้ค รู
ต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker) จัดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบในการสอน

จุดควรพัฒนา
1. โรงเรียนควรกาหนดกระบวนการในการติดตาม
กากับนักเรียนกลุ่มเปูาหมายอย่างเป็นระบบ และ
ประสานข้อมูลระหว่างกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่ม
บริหารวิชาการในการส่งต่อข้อมูลนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการได้เต็มตามศักยภาพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเปูาหมายของ
โรงเรียน
2. โรงเรียนจัดระบบการนิเทศที่เข้มแข็งเพื่อติดตาม
ให้ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษากาหนด
3. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เกิดการพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงคุณค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึกที่ดี
งาม
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จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

4.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา สร้างความรู้ใหม่จากการใช้
ปั ญ หาที่ เ กิด ขึ้ น จริ ง เป็ น บริ บ ทของการเรีย นรู้ โดยท า
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (PBL) และแสดงผลงาน
ในนิ ท รรศการ “มรดกแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญา ล้ าเลิ ศ คุณ ค่า คู่
บดินทร”
5.โรงเรี ย นจั ด ท าระบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่รองรับการ
ใช้งานของนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่าง
ครบถ้วน อีกทั้งออกแบบรูปแบบการประเมินคุณภาพด้วย
การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Digital Literacy) ทาให้นักเรียนสามารถ
นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้
6.โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น กิจ กรรมเรีย นรู้ สู่ โ ครงงาน
(Project-based Learning) และครูมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมสนั บสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการ
สื บ ค้ น และแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง อี ก ทั้ ง มี ก าร
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ พ ร้ อ มใช้ ง านตลอดเวลา
ปลอดภัย และสะดวกรวดเร็ว ทาให้ผู้เรีย นทุ กคนพั ฒนา
ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรมได้ทุกสถานที่ทุกเวลาในบริเวณ
โรงเรียน
7.นักเรียนจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด
โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 97.16

4. จัดกิจกรรมอย่า งต่อเนื่ อง เพื่อให้นักเรีย น
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และตระหนัก
ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
5.ควรนานวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาช่วยใน
การพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ของนักเรียน และแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลให้นักเรียนนา
ข้อมูลไปใช้พัฒนาตนต่อไป
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8.ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้ น
พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ
ระดั บชาติของนักเรีย นแต่ ละคนไม่ ต่ากว่าค่าเฉลี่ย ONET ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่
จัดสอบ คิดเป็นร้อยละ 93.67
9.โรงเรียนใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)
ในการดาเนินกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะ และเจต
คติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมี
วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
10.ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเศรษฐกิจพอเพียง ที่
มี กิ จ กรรมบู ร ณาการการเรี ย นรู้ ใ น 8 กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่ ว มและ เกิด การเรี ย นรู้ไ ด้ รับ การปลู กฝั ง ความเป็ น ผู้
ประพฤติดี ตามปรัชญาของโรงเรียน
11.ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้กับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนทุกคนมีส่ วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
12.โรงเรียนดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิ ช าศิ ล ปะ ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-6
และเสริมทักษะด้วยการจัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม
ค่ า ย ต่ า ง ๆ ส่ ง ผ ล ใ ห้ นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ 99.59
สามารถสร้างผลงานและมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดั บ ดี ขึ้ น ไป (ผลการเรี ย นเฉลี่ ย 3.0) เกิ ด ความ
ภาคภู มิ ใ จ ในท้ อ งถิ่ น และความเป็ น ไทย น าเสนอ
ผลงานได้ด้วยความมั่นใจในตนเอง เผยแพร่ผลงาน หรือ
น าผลงานและความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท า
กิจกรรมอื่นๆได้อย่างดี
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อาทิ ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
เป็นต้น
13.โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตรงตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนดและสอดคล้ อ งกั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะการส่งเสริมการ
ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนี้
1. การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่า ว
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
2. การเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตยตามค่านิยม 12 ประการด้วยกิจกรรม
จากรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม และการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน
3. การจาลองประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้นักเรียน
เรียนรู้การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ด้วยกิจกรรมโครงงานเชิงบูรณาการ(PBL)
14.โรงเรีย นด าเนิ น กิจ กรรมทดสอบสมรรถภาพเพื่ อ
สุ ข ภาพนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น กิ จ กรรมมหกรรมกี ฬ า
ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ทาให้มีการพัฒนาสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ซึ่งส่งผลให้ ผู้เรียนมี
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านดัชนี
มวลกาย ด้านความอ่อนตัว ด้านความอดทนต่อระบบ
หายใจและหลอดเลือด ด้านความอดทนและแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ มีการประเมินอารมณ์และสุขภาพจิต โดยการ
ประเมินซ้า เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตให้
ดี อ ยู่ เ สมอ ผู้ เ รี ย นเรีย นรู้ และมี ทั ก ษะในการปู อ งกั น
ตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และผู้เรียนปฏิบัติ
ตามกฎระเบี ย บ และให้ค วามร่ว มมื อ ต่ อ สถานศึก ษา
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
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• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการ 1.กระบวนการติดตามการพัฒนาตนเองของครู
พัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN : Strategic ภายหลังได้รับการพัฒนาแล้ว
Development Model) ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ 2. การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญให้ทั่วถึง
เปูาหมาย โรงเรียนดีมีคุณภาพ (Smart School)
ทุกหน่วยงาน /บุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน
หลักการ BODIN : Strategic Development
Model เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Smart Management)
การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มือ
อาชีพ (Smart Teacher) และการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Smart Students) สนองตอบ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ
และความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น จนนั ก เรี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถด้านต่างๆ มากขึ้น ทาให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็ จ ในการสอบเข้า ศึกษาต่ อในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
และได้ รับ รางวั ล จากการแข่ง ขัน ในรายการต่ า งๆ ทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศ
3.โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เ รี ยน ที่ หล า ก หล า ยต อบส น องค ว าม ต้ อง ก า ร
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน
ทุกระดับชั้น และครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
ลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง จนสรุ ป ความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง ได้ แ ก่
กิจ กรรมลดเวลาเรีย นเพิ่ ม เวลารู้ กิจ กรรมการจัด การ
เรียนรู้เชิงบูรณาการ Project Based Learning (PBL)
4.ครู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้
นั ก เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกห้องเรียนเพื่อให้ได้ข้อสรุปความรู้ และนักเรียน
ทุ ก คนมี ก ารบู ร ณาการความรู้ ด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ท าเป็ น
โครงงานบูรณาการ (PBL)
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5.โรงเรีย นได้ รับ ความร่ว มมื อจากผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ
ภายนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นครูของโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ซึ่งเป็นบุคคล
ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถ ความช านาญในการจั ด การ
เรียนการสอนเป็นอย่างดี มานิเทศครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ส่งผลให้ครูมีการพัฒนาการเรียนจัดการเรียนการ
สอนของตนให้ดียิ่งขึ้น
6.โรงเรียนดาเนินโครงการพัฒนาครูบรรจุใหม่โดย
ใช้ระบบ Coaching and Mentoring เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง
7.โ ร ง เ รี ย น มี ซ อ ฟ แ ว ร์ ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของ
โรงเรี ย น มี ค วามถู ก ต้ อ ง แม่ น ย า และเชื่ อ ถื อ ได้ มี
หลักฐาน ร่องรอย ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนจัดทาเอกสารเพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
8.แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ส าคั ญ ของโรงเรี ย น ได้ แ ก่
ห้องสมุดคุณหญิงนครราชเสนี พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบ
ดิ น ทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) และสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
9.เครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่
สาคัญและเข้มแข็งของโรงเรียน ได้แก่ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิ
สอวน. มู ล นิ ธิ เ อเอฟเอส สมาคมผู้ ป กครองและครู ฯ
สมาคมนั กเรีย นเก่ า ฯ เครือข่ า ยผู้ ป กครอง โรงเรีย น
มัธยมต้าหลี่ 1 มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
มูลนิธิ เอ เอฟ เอส ฯลฯ
10.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
เข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น เป็ น กระบวนการก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการจั ด การศึกษาให้เป็ น ไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนด
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• ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
1. นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนการสร้ า งผลงานและน าเสนอ
ผลงานได้เป็นที่ประจักษ์
2.ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการจั ด การศึ ก ษาของ
โรงเรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ครูรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนและติดตาม
แก้ไข ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ไม่สมบูรณ์
• ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
1.โรงเรี ย นจั ด ระบบการก ากั บ นิ เ ทศ ติ ด ตาม
ประเมิ น ผล และจั ด ท าแนวทางการประเมิ น คุณ ภาพ
ภายในของสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น
พื้น ฐานจากการมี ส่ วนร่วมของผู้ เกี่ย วข้องทุกฝุ ายเพื่ อ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

จุดควรพัฒนา

1.ทบทวนและจัดทาเอกสารแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในรอบปี
ถัดไป
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนใช้รูปแบบการพัฒนาเชิ งกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN : SDM) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม เพื่อไปสู่เปูาหมายโรงเรียนดีมีคุณภาพ Smart School 3 ด้าน คือ Smart Management,
Smart Teacher และ Smart Student โดยกาหนดเป็นวาระแห่งปีในการดาเนินการ ดังนี้
ปีการศึกษา 2560 ปีแห่งการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
(Smart Teacher)
ปีการศึกษา 2561 ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (Smart Student)
ปีการศึกษา 2562 ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (Smart Student)
การกาหนดแนวทางการพัฒนาในแต่ละปีการศึกษาจะต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐาน (Based Line) จาก
สารสนเทศที่สาคัญ ได้แก่ ผลการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม เทียบเคียงค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษา
และเทียบเคียง

ค่าเปูาหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้หลักการ 5 ข้อ ของ BODIN : SDM คือ
B (Belief)
คือ ความรักและความศรัทธาในองค์กร
O (Objective)
คือ การกาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือองค์กร
D (Dynamice)
คือ การขับเคลื่อนงานไปสู่วัตถุประสงค์/เปูาหมาย
I (Innovation)
คือ การใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลาย
N (New Deal)
คือ การเกิดแนวคิดและหลักการใหม่จากองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากแนวทางดั ง กล่ า วในปี ก ารศึ ก ษา 2561 และปี ก ารศึ ก ษา 2562 จุ ด เน้ น การพั ฒ นาที่ ส าคั ญ
คือ การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ และการพั ฒ นานัก เรี ย นสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ เพื่ อ
ตอบสนองกลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. จัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจาเป็น เนื่องจากมีครูครบอายุวาระ
เกษียณราชการจานวนมาก ซึ่งการจัดอัตราทดแทนไม่เท่ากับจานวนที่ขาด ทาให้เกิดปัญหาด้าน การเรียนการสอน
ประกอบกับ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่พัฒนาทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ครูจึงมีภาระงาน
นอกเหนือการสอนเพิ่มมากขึ้น
2. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก

-

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

-

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

-

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่องการใช้มาตรฐานของสถานศึกษาและการกาหนด
ค่าเปูาหมาย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

-

เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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คาสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ที่ 46/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2560
----------------------------ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กาหนดให้มีการดาเนินการด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน ประจาปีการศึกษา 2560
ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบั บลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนจึงดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 28 มีนาคม 2561
เพื่อให้ การดาเนิน งานเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 27 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
นายกล้าศักดิ์
จิตต์สงวน
ประธานกรรมการ
นางวณิตา
ประภัศร
รองประธานกรรมการ
น.ต.หญิง พิมพร
เทียนอุดม
กรรมการ
นางสาวพรพชร
สุนทรนนท์
กรรมการ
นางสาวสุพัตรา
เฉลิมเผ่า
กรรมการ
นางดารณี
แรงเขตวิทย์
กรรมการ
นางสาวอิริยาภรณ์
นิโรรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. ประชุมวางแผน กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติแก่คณะกรรมการ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันที่ 11
ตุลาคม พ.ศ. 2559
2. ให้คาปรึกษา แนะนา ประสานงานทุกฝุาย กาหนดคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
3. ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินการแต่ละมาตรฐานให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. คณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานมาตรฐานการศึกษา
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
มาตรฐานที่ 1.1(1-6), 1.2(1-4), 2.2(1), 3(1-3)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ มาตรฐานที่ 2(4)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
มาตรฐานที่ 1.2(2)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
มาตรฐานที่ 2.2(4)
รองผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
มาตรฐานที่ 2.1, 2.2(3), 2.3, 2.4, 4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้างาน
มาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่
1. ศึก ษา วิ เคราะห์ มาตรฐานว่ าด้ ว ยการประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึ กษาตามคู่มื อการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
2. ประชุมวางแผนชี้แจงขั้นตอน วิธีการประเมินแก่ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. กาหนดค่าเปูาหมายความสาเร็จและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ
ภายนอกรับทราบ
4. ดาเนินการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
ต้น สั งกัด (ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 2 และ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
นางจริญญา
แก้ววงษา
ประธานกรรมการ
นางนงลักษณ์
สุริยะฉันทนานนท์
รองประธานกรรมการ
นางเพ็ญแข
เมืองนก
กรรมการ
นางสาวสมศรี
แจ้งสุทิมล
กรรมการ
นายบพิตร
อิสระ
กรรมการ
นางจริยา
หวังเชิดชูเกียรติ
กรรมการ
นางศรีสมบูรณ์
อางนานนท์
กรรมการ
นางสาวโรสณีย์
วงศ์หมัดทอง
กรรมการ
นายจักรพันธ์
หวังวิวัฒนา
กรรมการ
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นางสาวจันทมาศ
ทิมโต
กรรมการ
นายชาคริต
แจ่มศรี
กรรมการ
นางสาววรานิตย์
เกณิกานนท์
กรรมการ
นางสาววิลาวัลย์
วงศ์ทิพย์
กรรมการ
นางสาวลลิตา
ทิพย์ประชาบาล
กรรมการและเลขานุการ
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
นางสาวขนิษฐา
ญาสิทธิ์
ประธานกรรมการ
นางณัฐธยา
วิเศษวงษา
รองประธานกรรมการ
นายภัคพล
อนุรักษ์เลขา
กรรมการ
นายชยุตม์
พรายน้า
กรรมการ
นายมงคล
คมไสย
กรรมการ
นางสาวเพ็ญนภา
ศรีโฉม
กรรมการ
นายพิทยา
ทองเงิน
กรรมการ
นางสุภาพร
ขาวพิมพ์
กรรมการและเลขานุการ
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายนันทวัฒน์
ทรัพย์เจริญ
ประธานกรรมการ
นายลัทธพล
ด่านสกุล
รองประธานกรรมการ
นางสาวพรรณี
สิมอุด
กรรมการ
นายพิชญเมธี
แสงดี
กรรมการ
นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน
กรรมการ
นางสาววาสนา
ผาสุขหัส
กรรมการและเลขานุการ
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
นายอภิชา
นิลวัฒน์
ประธานกรรมการ
นางสาวฐิติชญาณ์
วงศ์ทั้งน้อย
รองประธานกรรมการ
นางสาววันรวี
ศักดิ์เมือง
กรรมการ
นายสาธิต
สมใจ
กรรมการ
นางสาวเพ็ญนภา
ศรีโฉม
กรรมการเลขานุการ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
นางดรุณี
ประกิจเพชร์
ประธานกรรมการ
นางสาวดวงพร
จงสุขกิจพานิช
รองประธานกรรมการ
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นางสาวเมษา
แสงตรง
กรรมการ
นางสาวนันทิยา
อณสุวรรณ์
กรรมการ
นายทัชชกร
พวงพันธ์
กรรมการ
นายณฐาภพ
ฟูากระจ่าง
กรรมการ
นางสาววาสนา
ผาสุขหัส
กรรมการ
นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน
กรรมการ
นางสาวชุติภรณ์
พัดเอี่ยม
กรรมการและเลขานุการ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
นางสมร
จันทนาคม
ประธานกรรมการ
นางสิรินทร์ทิพย์
คชรินทร์
รองประธานกรรมการ
นายภูมิพจน์
ศุภรภิญโญภาพกุล
กรรมการ
นายวิวัฒน์
สุภพิทักษ์กุล
กรรมการ
นายณัฐพงศ์
มนต์อ่อน
กรรมการ
นางสาวนพรัตน์
พิมพ์แสง
กรรมการ
นางสาวปุญญพัฒน์
บุญเกิด
กรรมการ
นางสาวจันทรสุดา
สงประเสริฐ
กรรมการ
นางสาววชิรา
มาศิริ
กรรมการ
นางสาวสุกัญญา
รอดระกา
กรรมการ
นางสาวพนิดา
ศรีอ่าดี
กรรมการ
นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณีสวาท
กรรมการและเลขานุการ
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
นายกวีชาติย์
จันทร์แพง
ประธานกรรมการ
นางสาวบุษราคัม
จรรย์นาฏย์
รองประธานกรรมการ
นายสุพจน์
เจนณะสมบัติ
กรรมการ
นายศรีธัญญา
ตันสกุล
กรรมการ
นายธัชชา
เทศน์ธรรม
กรรมการ
นายมณเฑียร
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
นายเข็ม
กลัน่ ใสสุก
กรรมการ
นางสาวภัทรี
ชุมช่วย
กรรมการ
นางสาวกนกพิชญ์
วันนา
กรรมการ
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นางสาวนัจกร
ผู้ทรงธรรม
กรรมการและเลขานุการ
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
นางสาวนพรัตน์
พิมพ์แสง
ประธานกรรมการ
นางสิรินทร์ทิพย์
คชรินทร์
รองประธานกรรมการ
นายจิรัชญ์กฤศ
มีวรรณภาค
กรรมการ
นางสาวสุกัญญา
รอดระกา
กรรมการ
นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณีสวาท
กรรมการ
นางสาวรุจิรา
เวียงทับ
กรรมการ
นายศุภโชค
สังขศรี
กรรมการ
นางสาวธัญญาเรศ
ชิวปรีชา
กรรมการและเลขานุการ
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
นายนิพน
แจ่มแจ้ง
ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.มนตรี
โสภิสเขื่อนขันธ์
รองประธานกรรมการ
นายสายันต์
ชารี
กรรมการ
นายเกรียงไกร
เทียมแสน
กรรมการ
นายวัลลภ
นันตา
กรรมการ
นายดนัย
นาเมือง
กรรมการ
นายดนันท์
แย้มชื่น
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี อานันท์
เชยสุวรรณ
กรรมการ
นางสาวบุษบา
ห้าวหาญ
กรรมการ
นายวัชรพงศ์
หอมนาน
กรรมการเลขานุการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
นางวณิตา
ประภัศร
ประธานกรรมการ
นางสาวอิริยาภรณ์
นิโรรัมย์
รองประธานกรรมการ
นายโกรบ
มุทาพร
กรรมการ
นางสุทิศา ทินกร
รุ่งเรือง
กรรมการ
นางสาวปวีณา
ยอดยศ
กรรมการและเลขานุการ
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
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นางสาวสุพัตรา
เฉลิมเผ่า
ประธานกรรมการ
นายนันทวัฒน์
ทรัพย์เจริญ
รองประธานกรรมการ
นายอภิชา
นิลวัฒน์
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระ
กรรมการ
นายภูมิพจน์
ศุภรภิญโญภาพกุล
กรรมการ
นางสาวชามาศ
ดิษฐเจริญ
กรรมการ
นางสาวฐิติชญาณ์
วงศ์ทั้งน้อย
กรรมการ
นางสาวอุไรวรรณ
สวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
นางสาวพรพชร
สุนทรนนท์
ประธานกรรมการ
นายวัชเรนทร์
วิเศษวงษา
รองประธานกรรมการ
นางสาวอรวรรณ
รุ่งเพ็ง
กรรมการ
นางสาวปุญญพัฒน์
บุญเกิด
กรรมการ
นายวิวัฒน์
สุภพิทักษ์กุล
กรรมการ
นายธนชาติ
เอียสกุล
กรรมการ
นางสาวพนารัตน์
แซ่โล้ว
กรรมการ
นายธนกานต์
ภู่พงศ์ชนางกูร
กรรมการ
นายอดุล
ดือราแม
กรรมการ
นายพูนศักดิ์
รักษาพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
นางสาวมะลิสา
ศรีนอก
ประธานกรรมการ
นางสาวมลิวรรณ์
มูลพรม
รองประธานกรรมการ
นางศรีสมบูรณ์
อางนานนท์
กรรมการ
นายณัฐพงศ์
มนต์อ่อน
กรรมการ
นายนิพนธ์
แก้วดารา
กรรมการ
นางสาวอุษา
เกตุหาร
กรรมการ
นายธนชาติ
เอียสกุล
กรรมการ
นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม
กรรมการ
นางสาวจุฑาพร
เขียวแก้ว
กรรมการ
นางสาวอภิญญา
บุญแก้ว
กรรมการ
นายวัลลภ
นันตา
กรรมการ
นางสาวจันทมาศ
ทิมโต
กรรมการ
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นายพิชญเมธี
แสงดี
กรรมการ
นายอาลี
สาและ
กรรมการและเลขานุการ
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
นางดารณี
แรงเขตวิทย์
ประธานกรรมการ
นางจริยา
หวังเชิดชูเกียรติ
รองประธานกรรมการ
นายคมเดช
พรมนาค
กรรมการ
นายฐิติพงศ์
จันทสีร์
กรรมการ
นางเตือนใจ
มลแก้ว
กรรมการ
นายทัชชกร
พวงพันธ์
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ
กรรมการ
นายพิษณุ
เพชรน้อย
กรรมการและเลขานุการ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
นางสาวสุพัตรา
เฉลิมเผ่า
ประธานกรรมการ
นางนงลักษณ์
สุริยะฉันทนานนท์
รองประธานกรรมการ
นางเพ็ญแข
เมืองนก
กรรมการ
นางดรุณี
ประกิจเพชร์
กรรมการ
นางสาวนิสา
วิริยาสิตาภรณ์
กรรมการ
นางสุภาพร
ขาวพิมพ์
กรรมการและเลขานุการ
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
นางวณิตา
ประภัศร
ประธานกรรมการ
นายโกรบ
มุทาพร
รองประธานกรรมการ
นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์
กรรมการ
นางสาวปวีณา
ยอดยศ
กรรมการ
นางจรินพรรณ
กลิ่นหอม
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
นางสาวสุพัตรา
เฉลิมเผ่า
ประธานกรรมการ
นางจริญญา
แก้ววงษา
รองประธานกรรมการ
นายพิทยา
ทองเงิน
กรรมการ
นางสมร
จันทนาคม
กรรมการ
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นายนิพน
นางสาวบุษราคัม
นางสาวดวงพร
นางวันวิสา
นางสาวอุไรวรรณ
นายภูมิพจน์
นางสาวทิพย์วิมล
นายบพิตร

แจ่มแจ้ง
จรรย์นาฏย์
จงสุขกิจพานิช
พริพล
สวัสดิ์
ศุภรภิญโญภาพกุล
เจริญสุข
อิสระ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
นางสาวหฤทย์
อันไธสง
ประธานกรรมการ
นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคา
รองประธานกรรมการ
นายคมเดช
พรมนาค
กรรมการ
นายจิรัชญ์กฤศ
มีวรรณภาค
กรรมการ
นาสาวจุฑาพร
เขียวแก้ว
กรรมการ
นายภูมิพจน์
ศุภรภิญโญภาพกุล
กรรมการ
นายณัฐพงศ์
มนต์อ่อน
กรรมการ
นางสาวชลิตา
เจริญสุข
กรรมการและเลขานุการ
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
นายนิพน
แจ่มแจ้ง
ประธานกรรมการ
นางเพ็ญแข
เมืองนก
รองประธานกรรมการ
นางสาวขนิษฐา
ญาสิทธิ์
กรรมการ
นางนงลักษณ์
สุริยะฉันทนานนท์
กรรมการ
นางสาวสมศรี
แจ้งสุทิมล
กรรมการ
นายบพิตร
อิสระ
กรรมการ
นางจริญญา
แก้ววงษา
กรรมการ
นางศรีสมบูรณ์
อางนานนท์
กรรมการ
นางเกื้อกมล
พฤกษประมูล
กรรมการ
นายกวีชาติย์
จันทร์แพง
กรรมการ
นายสุพจน์
เจนณะสมบัติ
กรรมการ
นางสาวดวงพร
จงสุขกิจพานิช
กรรมการ
นางดรุณี
ประกิจเพชร์
กรรมการ
นางดารณี
แรงเขตวิทย์
กรรมการ
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นางจริยา
นางเพ็ญศรี
นางสาวอุไรวรรณ

หวังเชิดชูเกียรติ
เกิดด้วยทอง
สวัสดิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์
ประธานกรรมการ
นางสิรินทร์ทิพย์
คชรินทร์
รองประธานกรรมการ
นางจรินพรรณ
กลิ่นหอม
กรรมการ
นางสาวอภิญญา
บุญแก้ว
กรรมการ
นางสาวพนารัตน์
แซ่โล้ว
กรรมการ
นางสาวสุนิสา
เถาจาปา
กรรมการ
นายมงคล
คมไสย
กรรมการ
นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์
กรรมการ
นายณัฐพงศ์
มนต์อ่อน
กรรมการ
นางสาวนวลละออ ต้นเคน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ของคณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน
1. ทบทวนแนวทางการประเมิน มาตรฐานและประเด็นพิจารณาที่ได้รับมอบหมาย
2. ทบทวนตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของแต่ ล ะมาตรฐาน/ประเด็ น พิ จ ารณา
ทีร่ ับผิดชอบ
3. จัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็น หลักฐาน ร่องรอย ตามมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณาที่
รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ เ ต รี ย ม เ อ ก ส า ร เ พื่ อ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
โดยคณะกรรมการที่โ รงเรียนแต่งตั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องเกียรติยศ
ขุนพลแก้ว
4. จัดทาข้อมูล Powerpoint ในมาตรฐานที่รับผิดชอบเพื่อนาเสนอคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องเกียรติยศขุนพล
แก้ว เวลา 09.00-12.00 น.
5. รายงานผลและนาผลการติดตามตรวจสอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานใน
การกาหนดแนวทางการพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา และนาเสนอต้นสังกัด
ต่อไป
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3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
นางดารณี
แรงเขตวิทย์
ประธานกรรมการ
นายชาญยุทธ
นาวงษ์
รองประธานกรรมการ
นักการที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
นางอริสา
ทองเงิน
กรรมการ
นางสาวฟารีดา
หีมอะด้า
กรรมการ
นายฐิติพงศ์
จันทสีร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมสถานที่ ณ ห้องเกียรติยศขุนพลแก้ว เพื่อใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่
28 มีนาคม 2561
2. อานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่และห้องน้า สาหรับคณะกรรมการ
ในการประเมิน
4. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวอุษา
เกตุหาร
ประธานกรรมการ
นางสาวชญานิษฐ์
เงินวงศ์นัย
รองประธานกรรมการ
นางสาวจินดา
ไขตะขบ
กรรมการ
นางสาวฐิติยา
บุญเขื่อง
กรรมการ
นักการที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
นายรชต
คีตะโชติบัณฑิต
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง สาหรับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ ห้องเกียรติยศขุนพลแก้ว ในวันที่
28 มีนาคม 2561
5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นายศรีธัญญา
ตันสกุล
ประธานกรรมการ
นางสาวจุฑาภรณ์
ทิมธนสาร
รองประธานกรรมการ
นายศรายุทธ
จ้อยเล็ก
กรรมการ
นายสราวุฒิ
ชูเจริญ
กรรมการ
นายปราเวศ
บัวอุไร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. บันทึกภาพนิ่ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องเกียรติยศขุนพลแก้ว
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6. คณะกรรมการจัดทาแฟ้มสรุปงาน
นางสาวนวลละออ
ต้นเคน
นางสาวกรรณิการ์
พรมวงษ์
นางสาววิไลรัตน์
จันทร์หอม
นางสาวฉัตมณีศ์
อภิธนภัคสมัชญ์
หน้าที่ จัดทาแฟูมสรุปผลงานเสนอฝุายบริหาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานโดย
ประสานงานกับทุกฝุาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิ ทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
โรงเรียนและราชการ
สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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คาสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ที่ 77 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR)
และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2560
------------------ด้วยโรงเรียนจะดาเนินการจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) และรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2560 ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานข้อ
14(7) เพื่อสรุป และจัดทารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามรูปแบบที่
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด เพื่อเป็นการเผยแพร่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทารายงานประจาปีของ
สถานศึกษา (SAR) และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
นางวณิตา
ประภัศร
ประธานกรรมการ
นางสาวอิริยาภรณ์
นิโรรัมย์
รองประธานกรรมการ
นางสิรินทร์ทิพย์
คชรินทร์
กรรมการ
นางสาวปวีณา
ยอดยศ
กรรมการ
นายโกรบ
มุทาพร
กรรมการ
นางสาวมะลิสา
ศรีนอก
กรรมการ
นางสาวสุวดี
นาสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวนวลละออ
ต้นเคน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกรรณิการ์
พรมวงษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. ประสานงาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และในแต่ละมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2. สรุปและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(SAR) และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2560 ตามรูปแบบที่
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
3. นาเสนอรายงานขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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4. เผยแพร่รายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(AR) ปีการศึกษา 2560 ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการปฏิ บัติงาน
โดยประสานงานกับทุกฝุาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการ
สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2560
……………………………………………….
ตามกฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553 และ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 48
ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น ส่วน
หนึ่ งของการบริ หารการศึกษาที่ต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพภายในที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงานต้นสังกัดประกาศแต่งตั้งขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และกาหนดบทบาทหน้าที่ ดังนี้
ดร.สุวัฒน์
วิวัฒนานนท์
ประธานกรรมการ
นายกล้าศักดิ์
จิตต์สงวน
รองประธานกรรมการ
นายนิพน
แจ่มแจ้ง
กรรมการ
นางวณิตา
ประภัศร
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. ร่วมประเมินคุณภาพภายในกับโรงเรียนโดยสถานศึกษาประเมินผลการดาเนินงานตามประเด็น
ที่พิจารณาของมาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องเกียรติยศขุนพลแก้ว
๒. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและการกาหนดค่าเป้าหมาย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
...................................................................
ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศยกเลิ ก ประกาศกระทรวงศึ ก ษา เรื่ อ ง ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.
2559 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ และทบทวนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์
จุดเน้นของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การมีส่วนร่วมของครู บุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและชุมชน นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดใน
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนั้นโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและ
การกาหนดค่า เปู าหมายตามเอกสารแนบท้า ยประกาศนี้ เพื่อ เป็น เปู าหมายในการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2560
มีจานวน 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
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ทุกกลุ่มเปูาหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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การกาหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเปูาหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 98 ได้ระดับดีขึ้นไป
ดีเยี่ยม
ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย

2.3 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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