
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2561



สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา



มาตรฐานที่  1
คุณภาพผู้เรียน



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ

ประเด็นที่ 1.1.1
ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 



ก าหนดเป็นชั่วโมงพัฒนาทักษะการอา่น คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความเป็นภาษาไทย 
ทุกสัปดาห์ 

นักเรียนอ่านเนื้อหาสาระที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มจัดท าขึ้น

เขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่านด้วยลายมือของตนเอง 

ตรวจประเมินโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1 กระบวนการพัฒนา



กิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน สื่อความ



โครงการหมอภาษา บดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน



ผลการพัฒนา

คุณภาพ 5

ยอดเยี่ยม

ผลการพัฒนา2

ปี2559 ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 70 70 70

ผลการพฒันา 99.55 99.57 86.11

70 70 70

99.55 99.57

86.11

ตารางผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา



ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 70 70

ผลการพฒันา 99.57 91.63

70 70

99.57

91.63

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินสามารถในการอ่านออกเสียง ม.1 - ม.6
ปีการศึกษา  2560- 2561

คุณภาพ 5

ยอดเยี่ยม



ปี2559 ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 70 70 70

ผลการพฒันา 91.25 92.98 84.53

70 70 70

91.25 92.98

84.53

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการตีความภาษาองักฤษ ม.1-ม.6
ปีการศึกษา  2559-2561

คุณภาพ 5

ยอดเยี่ยม



คุณภาพ 5

ยอดเยี่ยม

ปี2559 ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 70 70 70

ผลการพฒันา 79.67 81.04 74.56

70 70 70

79.67

81.04

74.56

ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการคิดค านวณ ม.1-ม.6
ปีการศึกษา 2559-2561



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ

ประเด็นที่ 1.1.2
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา



1

สร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning)
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กระบวนการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

การคิดแบบองค์รวม

คิดนอกกรอบ

ตรวจสอบความถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น

สรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อน ามาวางแผนงานโครงการ

คาดการณ์และก าหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นวัตกรรม



งานประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพการน าเสนอโครงงานในนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”



ผลการพัฒนา

คุณภาพ 5

สะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ผ่านกระบวนฝึกทักษะ มคีวามสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผ่านทาง
การท าโครงงานใน 3 สาขา

เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสิ้น  801 โครงงาน 

ยอดเยี่ยม

2



ปี2559 ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 80 80 80

ผลการพฒันา 100 100 100

80 80 80

100 100 100

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา

แผนภูมิสรุปจ านวนผู้เรียนที่ท าโครงงาน PBL ม.1-6 
แล้วผ่านการประเมินในแต่ละระดับคุณภาพ



ช้ัน
จ านวนโครงงานในแต่ละสาขา

สะเต็มศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง รวม

ม.1 47 37 43 127

ม.2 67 39 44 150

ม.3 71 26 45 142

ม.4 47 23 52 122

ม.5 44 40 53 137

ม.6 45 33 45 123

รวม 321 198 282 801

ร้อยละ 40.07 24.72 35.21 100

ตารางแสดง จ านวนโครงงานของนักเรียนแยกเป็นระดับชั้น



แผนภูมิแสดง จ านวนโครงงานของนักเรียนแยกเป็นระดับชั้น



ชั้น
จ านวนนักเรียนที่ท าโครงงานในแต่ละสาขา

สะเต็มศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง รวม

ม.1 227 206 242 675

ม.2 315 201 218 734

ม.3 366 136 232 734

ม.4 232 108 291 631

ม.5 217 201 285 703

ม.6 257 161 277 645

รวม 1614 1013 1495 4,122

ร้อยละ 39.16 24.58 36.28 100

ตารางแสดง จ านวนนักเรียนที่ท าโครงงานตามสาขาต่างๆ แยกเป็นระดับชั้น



แผนภูมิแสดง จ านวนนักเรียนที่ท าโครงงานในสาขาต่างๆ แยกเป็นระดับชั้น



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

ประเด็นที่ 1.1.3
มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม



นักเรียนรวบรวมความรู้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม

ท าโครงงาน (Project Based Learning : PBL) โดยบูรณาการเนื้อหาใน
รายวิชาต่าง ๆ กับแนวคิดในสาขาที่ตนเองสนใจ โดยมีครูประจ าชั้นคอยให้
ค าปรึกษา

ประเมินโครงงานโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
และเผยแพร่โครงงานภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

1 กระบวนการพัฒนา



กรรมการตัดสินโครงงาน คัดเลือกโครงงาน ในสาขาสะเต็มศึกษา 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



แบบประเมินโครงงาน



ตัวอย่างโปสเตอร์โครงงาน PBL ที่ได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2561



งานประกันคุณภาพการศึกษา

การน าเสนอโครงงาน PBL ในนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
(BODIN Academic Expo 2018) ประจ าปีการศึกษา 2561



งานประกันคุณภาพการศึกษา

การน าเสนอโครงงาน ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
ส าหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ



คุณภาพ 5

การเผยแพร่ผลงานในโรงเรียน

ยอดเยี่ยม

การเผยแพร่ผลงานระดับประเทศ

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนทุน พสวท. 

ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 33 

ชนะเลิศเหรียญทอง จ านวน 2 โครงงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง จ านวน 1 โครงงาน 
เหรียญเงิน จ านวน 1 โครงงาน

นิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”
(BODIN Academic Expo 2018)

เหรียญทอง จ านวน 51 โครงงาน
เหรียญเงิน จ านวน 59 โครงงาน 
เหรียญทองแดง จ านวน 52 โครงงาน 
ชมเชย จ านวน 55 โครงงาน

217
โครงงาน 4 โครงงาน 

2 ผลการพัฒนา



ชั้น
จ านวนโครงงานในแต่ละสาขา

สะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง รวม

ม.1 47 37 43 127

ม.2 67 39 44 150

ม.3 71 26 45 142

ม.4 47 23 52 122

ม.5 44 40 53 137

ม.6 45 33 45 123

รวม 321 198 282 801

ร้อยละ 40.07 24.72 35.21 100

ตารางแสดงจ านวนโครงงาน PBL ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
ชั้น ม.1 – ม.6 จ าแนกตามหัวข้อ
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จ านวนโครงงาน PBL จ าแนกตามระดับชั้นและหัวข้อโครงงาน                             
ประจ าปีการศึกษา 2561

สะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

จ านวนรางวัลโครงงาน PBL ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 สาขาต่างๆ

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ชมเชย



ที่ สาขา
น าเสนอภาค
ภาษาไทย/

ภาษาอังกฤษ

จ านวนรางวัล

รวมชนะเลิศ
เหรียญทอง

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

1 เคมี ภาษาอังกฤษ  1

2 ธรณีวิทยา ภาษาอังกฤษ  1

3 ฟิสิกส์ ภาษาไทย  1
4 ชีววิทยา ภาษาไทย  1

รวม 2 1 1 4

ตารางแสดงจ านวนรางวัลโครงงาน ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 33



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ

ประเด็นที่ 1.1.4
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



ก าหนดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไว้ในโครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษาให้
ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร การท างาน การศึกษาเรียนรู้ 
และการพัฒนาตนเอง

สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สือ่การเรียนรู้ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ในการจัดการเรียนรู้ เช่น 
ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนรู้

1 กระบวนการพัฒนา



การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียน



คุณภาพ 5

ยอดเยี่ยม

2 ผลการพัฒนา

ปึ2559 ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 70 70 70

ผลการพฒันา 100 100 87.92

70 70 70

100 100

87.92

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา

ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559 - 2561



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ

ประเด็นที่ 1.1.5
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา



ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ 
และคิดแก้ปัญหา

จัดโครงการและกิจกรรมที่สง่เสริมพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน รวมทั้ง
สอดแทรกคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์และค่านิยมหลัก 12 ประการ

ส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จัดแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

1 กระบวนการพัฒนา



คุณภาพ 5

ยอดเยี่ยม

2 ผลการพัฒนา

ปี2559 ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 70 70 70

ผลการพฒันา 87.7 89.14 89.6

70 70 70

87.7 89.14 89.6

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา

การเปรียบความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ

ประเด็นที่ 1.1.6
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ



ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ ที่เน้นทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มีทักษะอาชีพและ
ทักษะการเรียนรู้

ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของทุกกลุ่มบริหาร 
และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ก าหนดกลุ่มการเรียนตามสาขาอาชีพที่นักเรียนสนใจ คือ 
กลุ่มภาษา กลุ่มนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ

1 กระบวนการพัฒนา



ที่ ระดับชั้น เรื่อง
1 ม.1 คิดเป็นเห็นคุณค่าอาชีพ

2 ม.2 อาชีพในอนาคตของฉัน

3 ม.3 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับอาชีพ

4 ม.4 เรียนรู้ระบบ TCAS

5 ม.5 บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ

6 ม.5 รอบรู้กับสวนพฤกษศาสตร์

7 ม.6 การเลือกคณะจัดอันดับ

แผนการจัดการเรียนรู้ การค้นพบตัวตนในเรื่องการศึกษาและอาชีพ



นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ



กิจกรรมOpen House วางแผนการศึกษาแบบมือออาชีพ
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



กิจกรรม Hands onเปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ



ค่ายใฝ่เรียน ใฝ่รู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ



กิจกรรมประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน



กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ



คุณภาพ 5

ยอดเยี่ยม

2 ผลการพัฒนา

ปี2559 ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 70 70 70

ผลการพฒันา 98.73 98.97 99.18

70 70 70

98.73 98.97 99.18

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพร้อมนักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 - 2561



สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนระดับช้ัน ม. 3 และ ม. 6



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ

ประเด็นที่ 1.2.1
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด



03

มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
และโครงการต่างๆ เช่น

โครงงานสวนพฤกษศาสตร์ที่บูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การสอบธรรมศึกษา

พิธีหล่อเทียนถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมตักบาตรทุกเช้าวันพุธ

1 กระบวนการพัฒนา



กิจกรรมตักบาตรทุกเช้าวันพุธ



กิจกรรมหล่อเทียนถวายเทียนพรรษา



คุณภาพ 5

ยอดเยี่ยม

2 ผลการพัฒนา

ปี2559 ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 70 70 70

ผลการพฒันา 99.95 99.98 100

70 70 70

99.95 99.98 100

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2559-2561



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

ประเด็นที่ 1.2.2
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย



01

โรงเรียนได้ด าเนินการให้นักเรียนให้มคีวามรู้ความเข้าใจ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรม ทางด้านศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลป์ แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเอง
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อยา่งเหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเป็นไปตามสภาพของ
นักเรียน โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ระดับ

1.  ระดับขั้นพื้นฐาน 

2.  ระดับขั้นเสริมทักษะปฏิบัติ 
3.  ระดับขั้นสร้างความมัน่ใจในตนเอง

1 กระบวนการพัฒนา



การจัดการเรียนการสอนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย



การแสดงภายในโรงเรียน



การแข่งขันทักษะภายนอกโรงเรียน



คุณภาพ 5

ยอดเยี่ยม

2 ผลการพัฒนา

ปี2559 ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 80 80 80

ผลการพฒันา 99.55 99.99 100

80 80 80

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2559-2561



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

ประเด็นที่ 1.2.3
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

และหลากหลาย



จัดกิจกรรมส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนี้

กิจกรรมเสียงตามสาย พิธีการหน้าเสาธง  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน  การเลือกตั้ง
หัวหน้าระดับชั้นเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน

การจ าลองประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้นักเรียนเรียนรู้การแก้ปัญหา 
การช่วยเหลือ และการท างานร่วมกับผู้อื่น ด้วยกิจกรรมโครงงานเชิงบูรณาการ
(PBL)

2 กระบวนการพัฒนา



กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน



กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด



ผลการพัฒนา

คุณภาพ 5

ยอดเยี่ยม

2 ผลการพัฒนา

ปี2559 ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 80 80 80

ผลการพฒันา 100 100 100

80 80 80

100 100 100

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการยอมรับที่จะอยูร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย  ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2559-2561



ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

ปี 2560 95.51 89.55 91.8 89.48 86.49 56.7 85.39

ปี 2561 93.18 92.37 81.88 89.06 80.42 58.35 84
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กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละของการใช้สทิธิเลือกตั้งประธานนักเรยีน   

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560-2561

ปี 2560

ปี 2561

ข้อมูลการเลือกตั้งประธานนักเรียน



ข้อมูลผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( กิจกรรมลูกเสือ เนตนารี ยุวกาชาด )
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น
จ านวน

นักเรียน

ประเภท

กิจกรรม

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ไม่ผ่าน

เกณฑ์การ

ประเมิน

คิดเป็นร้อยละ

ของผู้ผ่าน

เกณฑ์การ

ประเมิน

คิดเป็นร้อยละ

ของผู้ไม่ผ่าน

เกณฑ์การ

ประเมิน

ม.1 735 ลูกเสือ 352 - 100 -

เนตรนารี 191 - 100 -

ยุวกาชาด 195 - 100 -

ม.2 737 ลูกเสือ 357 - 100 -

เนตรนารี 187 - 100 -

ยุวกาชาด 196 - 100 -

ม.3 695 ลูกเสือ 313 - 100 -

เนตรนารี 178 - 100 -

ยุวกาชาด 202 - 100 -

ระดับ

ชั้น

จ านวน

นักเรียน

ประเภท

กิจกรรม

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ไม่ผ่าน

เกณฑ์การ

ประเมิน

คิดเป็นร้อยละ

ของผู้ผ่าน

เกณฑ์การ

ประเมิน

คิดเป็นร้อยละ

ของผู้ไม่ผ่าน

เกณฑ์การ

ประเมิน

ม.1 735 ลูกเสือ 350 - 100 -

เนตรนารี 190 - 100 -

ยุวกาชาด 194 - 100 -

ม.2 737 ลูกเสือ 360 - 100 -

เนตรนารี 187 - 100 -

ยุวกาชาด 195 - 100 -

ม.3 695 ลูกเสือ 313 - 100 -

เนตรนารี 178 - 100 -

ยุวกาชาด 201 - 100 -

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2



ข้อมูลผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( กิจกรรมลูกเสือ เนตนารี ยุวกาชาด )
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ระดับชั้น
จ านวน

นักเรียน
ประเภทกิจกรรม

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน

ไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

คิดเป็นร้อยละของผู้

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน

คิดเป็นร้อยละของ

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ม.1 678 ลูกเสือ 295 - 100 -

เนตรนารี 176 - 100 -

ยุวกาชาด 194 - 100 -

ม.2 736 ลูกเสือ 348 - 100 -

เนตรนารี 192 - 100 -

ยุวกาชาด 195 - 100 -

ม.3 736 ลูกเสือ 348 - 100 -

เนตรนารี 187 - 100 -

ยุวกาชาด 197 - 100 -

ระดับชั้น
จ านวน

นักเรียน

ประเภท

กิจกรรม

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน

ไม่ผ่าน

เกณฑ์การ

ประเมิน

คิดเป็นร้อยละ

ของผู้ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

คิดเป็นร้อยละของผู้

ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน

ม.1 678 ลูกเสือ 300 - 100 -

เนตรนารี 181 - 100 -

ยุวกาชาด 194 - 100 -

ม.2 736 ลูกเสือ 348 - 100 -

เนตรนารี 190 - 100 -

ยุวกาชาด 194 - 100 -

ม.3 736 ลูกเสือ 350 - 100 -

เนตรนารี 187 - 100 -

ยุวกาชาด 197 - 100 -



สรุปผลการประเมินผลกิจกรรมโครงงาน PBL ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน
ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

คิดเป็นร้อยละของผู้

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

คิดเป็นร้อยละของ

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ม.1 735 735 - 100 -

ม.2 737 737 - 100 -

ม.3 695 695 - 100 -

ม.4 694 694 - 100 -

ม.5 674 674 - 100 -

ม.6 649 649 - 100 -



สรุปผลการประเมินผลกิจกรรมโครงงาน PBL ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน
ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

คิดเป็นร้อยละของผู้

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

คิดเป็นร้อยละของผู้

ไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ม.1 678 678 - 100 -

ม.2 736 736 - 100 -

ม.3 736 736 - 100 -

ม.4 635 635 - 100 -

ม.5 695 695 - 100 -

ม.6 667 667 - 100 -



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ

ประเด็นที่ 1.2.4
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม



กระบวนการพัฒนา

การสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย 

การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางด้านกีฬา เช่น 
นิลุบลเกมส์

การวัดสมรรถภาพทางกาย ด้านดัชนีมวลกาย 
ด้านความอ่อนตัว ด้านความอดทนต่อระบบไหลเวียน
โลหิตและหลอดเลือด

1 กระบวนการพัฒนา

การฝึกสมาธิ และการอบรมด้านจิตใจในการเข้าแถว
ตอนเช้าทุกวัน

การให้นักเรียนท าแบบประเมินตนเองด้านจิตใจและอารมณ์ 
โดยเลือกใช้แบบประเมินดัชนีความสุขของคนไทย ฉบับสั้น 
(15ข้อ) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมี 
การติดตามและประเมินซ้ า

การสร้างเสริมด้านลกัษณะจติสังคม



งานมหกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม นิลุบลเกมส์



การวัดสมรรถภาพทางกาย



ผลการพัฒนา

คุณภาพ 4

ดีเลิศ

2 ผลการพัฒนา

ปี2559 ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 70 70 70

ผลการพฒันา 98.25 98.52 98.62

70 70 70

98.25 98.52 98.62

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2559-2561



ปี2559 ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 70 70 70

ผลการพฒันา 99.02 99.38 99.45

70 70 70

99.02 99.38 99.45

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต
ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2559-2561



มาตรฐานที่  2
กระบวนการบริหารและการจัดการ



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ

ประเด็นที่ 2.1
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน



กระบวนการด าเนินงาน

การวิเคราะห์บริบทโรงเรียน

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน

S T

E P
STEP 2S 4Mเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

จ านวน 9 คน







ตารางวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก STEP



ตารางวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก 2S4M



สรุปผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

การก าหนดต าแหน่ง
และทิศทางของโรงเรียน



โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานศึกษาที่มี
การบริหารและจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้ เรียน เป็นเลิศทาง
วิชาการสู่มาตรฐานสากล ด ารงตนอย่างมีความสุข เป็นคนดี                    
มีคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)



พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน               
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี                
มีความรู้ เป็นพลโลก บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

พันธกิจ (Mission)



แผนที่กลยุทธ์
ของโรงเรียน



กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์

กลยุทธ์ (Strategy)



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์



2

เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารและการจัดการ



เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารและการจัดการ



เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารและการจัดการ



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ

ประเด็นที่ 2.2
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา



ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา



บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ จึงไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการเงิน อาศัยการวางแผน
งบประมาณเตรียมการระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการ ทั้งการวางแผนการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการก าหนด 

ผลจากการใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในการด าเนินงานทุกระบบ
และทุกกระบวนการท างาน ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการสู่ระดับสากล 

การใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA)

การบริหารจัดการด้านงบประมาณ

ผลการพัฒนา

คุณภาพ 4

ดีเลิศ



ด้านผู้เรียน

ด้านบุคลากร

ผลการพัฒนา

โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรในการท างานร่วมกันโดยช่วยเหลือเก้ือกูลกันมีการจดัอบรมพัฒนาบุคลากรให้
สอดรับกับนโยบายของต้นสังกัดและความทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนการผลติสื่อนวัตกรรมการเรียน 
การสอน สนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมพัฒนาทั้งความรู้และการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ผลการเรียนของนักเรียนมีแนวโน้มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ รวมถึงคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงที่สุด                    
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเป้าหมาย                        
ของโรงเรียนที่ก าหนดจากคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ

ประเด็นที่ 2.3
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย



การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา

สถานศึกษา ชั้นเรียน

โครงสร้าง
หลักสูตร

สถานศึกษา

ค าอธิบาย
รายวิชา

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

เกณฑ์การ
จบ

การศึกษา

ระเบียบการ
วัดและ

ประเมินผล

กระบวนการพัฒนา



ผลการประเมิน 

คุณภาพ 4

ดีเลิศ

ปี2559 ปี2560 ปี2561

ค่าเปา้หมาย 4 4 4

ผลการพฒันา 4 4 4

4 4 44 4 4

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ
ปีการศึกษา 2559-2561



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ

ประเด็นที่ 2.4
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

และจัดให้มชีุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน



01 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
(ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ)

04 ติดตามการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรด้วยกระบวนการนิเทศ 
ติดตามและพัฒนา (Coaching and Mentoring) 

02 จัดท าแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Id Plan)
และอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

03 ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

กระบวนการพัฒนา



ภาพการประเมินขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ 



ภาพการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร



ภาพการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)



1
การพัฒนาครูตาม
มาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ

2
การอบรมสัมมนา
โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร

3
การสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC)

การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ผลการด าเนินงาน



1
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เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย

จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ



การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
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จ านวนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)

ตามหลักสูตรที่ก าหนด

ตามความสนใจ



การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)



พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา

ดีเลิศ

การพัฒนาครูตาม
มาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ

ดีเลิศ

การอบรมสัมมนา
โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร

ดีเลิศ

การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)



1
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เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย

12 คน12 คน

4 คน

7 คน

การพัฒนาครูตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะดีเลิศ

ผลการพัฒนา



การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรดีเลิศ

87%

13%

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)

ตามหลักสูตรที่ก าหนด ตามความสนใจ



การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ดีเลิศ



ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ

ประเด็นที่ 2.5
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ



โรงเรียนมีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม พัฒนาอาคารสถานที่ทุกแห่งให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีความมั่งคงแข็งแรง และปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียน                
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้                
อย่างเพียงพอกับผู้เรียน และพร้อมใช้งาน จัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระ พัฒนา                 
แหล่งเรียนรู้ภายในให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทันสมัย เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน 

กระบวนการพัฒนา



สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้



สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยในทรัพย์สิน



พัฒนาแหลง่เรียนรู้ให้มีระบบเครือข่าย / สัญญาณ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน



แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ทุกแห่งมีความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน
ให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพียงพอต่อการใช้งาน

ผลการพัฒนา

ดีเลิศ



ประเด็นที่ 2.6
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย ปี 2561
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ



แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น
– เว็บไซต์โรงเรียน
– เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล
– เว็บไซต์บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
– เว็บไซต์คลังค าสั่ง
– เว็บไซต์คลังวาระการประชุมครูประจ าเดือน
– เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน
– ระบบประเมินผลการเรียน
– ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น



กระบวนการพัฒนา

การรวบรวมข้อมูล

การตรวจสอบข้อมูล 

การประมวลผลข้อมูล 

การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ

การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 

1

2

3

4

5



ประเด็นพิจารณา

ย่อย

จ านวนผู้ใช้งาน DLIT ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2561

จ านวนนักเรียน

เต็ม

จ านวนผู้ใช้งาน      

DLIT

ร้อยละของ 

จ านวนผู้ใช้งาน 

DLIT

ระดับ ม.1 678 678 100.00

ระดับ ม.2 736 736 100.00

ระดับ ม.3 736 736 100.00

ระดับ ม.4 635 635 100.00

ระดับ ม.5 695 695 100.00

ระดับ ม.6 667 667 100.00

รวม 4147 4147 100.00

ผลการพัฒนา

คุณภาพ 5

ยอดเยี่ยม



มาตรฐานที่  3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ



ค่าเป้าหมาย ปี 2561 
ระดับคุณภาพ 4 
ดีเลิศ

ประเด็นที่ 3.1
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้



2. ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด าเนินการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการ
Active Learning

3. โครงการ นิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพี่เลี้ยงอาวุโส

4. กิจกรรมที่แสดงผลงานนักเรียนซึ่งสะท้อนให้ เห็นว่า 
นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

กระบวนการพัฒนา 

ประเด็นที่ 3.1
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

1. วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร



การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯและหลักสูตรสถานศึกษา

ประเด็นที่ 3.1
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้



จัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกระบวนการ Active Learning

ประเด็นที่ 3.1
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้



โครงการ นิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพี่เลี้ยงอาวุโส

ประเด็นที่ 3.1
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้



ประเด็นที่ 3.1
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

การเข้าค่ายพักแรม การแสดงของนักเรียน

ตรวจสุขภาพสู่ชุมชน
การเรียนรู้สู่โครงงาน

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

กิจกรรมที่แสดงผลงานนักเรียนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของครูที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้
เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

โดยประเมินจากการตรวจแผนฯและการนิเทศการจัดการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน

ผลการพัฒนา 

ประเด็นที่ 3.1
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ดีเลิศ

ปี 2559 2560 2561

ค่าเป้าหมาย 95 95 95

ผลจากการพัฒนา 97.16 98.18 98.50



ประเด็นที่ 3.2
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย ปี 2561 
ระดับคุณภาพ 4 
ดีเลิศ



1 .  ครูผลิต  ใช้สื่ อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ช่ วยพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน 

2. ครูใช้สื่อ/แหล่งเรียนเรียนรู้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย

3. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ ตามโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้

ประเด็นที่ 3.2
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กระบวนการพัฒนา 



ประเด็นที่ 3.2
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้



ผลการส ารวจการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561

ประเด็นที่ 3.2
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลการส ารวจการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561

จ านวนครูเต็ม
จ านวนครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ร้อยละของจ านวนครูที่ใช้สื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณิตศาสตร์ 31 18 58.06

ภาษาไทย 22 22 100.00

ภาษาต่างประเทศ 28 28 100.00

วิทยาศาสตร์ 38 31 81.58

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 24 24 100.00

ศิลปะ 15 9 60.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 14 10 82.73

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 22 18 81.82

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 7 100.00

รวม 201 167 83.08
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จ านวนครูทั้งหมด

จ านวนครูที่ใช้เทคโนโลยี

ประเด็นที่ 3.2
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ผลการส ารวจการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561



ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน        
อย่างหลากหลาย โดยน าสื่อมาประกอบการกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ   
ได้ง่าย ชัดเจน และสามารถดึงดูดความสนใจ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประเด็นที่ 3.2
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ผลจากการพัฒนา 



ค่าเป้าหมาย ปี 2561 
ระดับคุณภาพ 4 
ดีเลิศ

ประเด็นที่ 3.3
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก



1. การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน เช่น การจัด
ห้องเรียน ความสะอาด บอร์ดสารสนเทศ บอร์ดนิทรรศการ
ความรู้ เป็นต้น

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวก โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผ่านกระบวนการ Active Learning นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
รักและมีความสุขในการเรียนรู้

ประเด็นที่ 3.3
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

กระบวนการพัฒนา 

3. มีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ระบบครูพี่เลี้ยงอาวุโส



ประเด็นที่ 3.3
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

การจัดชั้นเรียนและการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

ประเด็นที่ 3.3
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก



กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน โดยครูพี่เลี้ยงอาวุโส

ประเด็นที่ 3.3
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของครูที่มีการจัดกระบวนการเรยีนรู้
ผ่านกิจกรรม Active Learning นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

โดยประเมินจากการนิเทศการจัดการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน

ประเด็นที่ 3.3
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ผลจากการพัฒนา 

ดีเลิศ

ปี 2559 2560 2561

ค่าเป้าหมาย 95 95 95

ผลจากการพัฒนา 97.16 98.18 98.50



ค่าเป้าหมาย ปี 2561 
ระดับคุณภาพ 4 
ดีเลิศ

ประเด็นที่ 3.4
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน



ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้           

มีกระบวนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

มีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยผ่านระบบครูพี่เลี้ยงอาวุโส

มีกระบวนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง

ประเด็นที่ 3.4
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

กระบวนการพัฒนา 



การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการบันทึกหลังแผน

ประเด็นที่ 3.4
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน



การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพก่อนการน าไปใช้ โดยครูพี่เลี้ยงอาวุโส
และผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้

ประเด็นที่ 3.4
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน



กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพี่เลี้ยงอาวุโส

ประเด็นที่ 3.4
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน



การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

ประเด็นที่ 3.4
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน

การวัดและประเมินผลหลังเรียน



การวิเคราะห์ข้อสอบ

ประเด็นที่ 3.4
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน



ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

ร้อยละของจ านวนครูที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน

ประเด็นที่ 3.4
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน



ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการเตรียมพร้อมก่อนสอนและท าให้เกิดการพัฒนาการ
สอนของครูให้มีคุณภาพ และโรงเรียนมีการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลผู้เรียนให้เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
โดยครูทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับครูพี่
เลี้ยงอาวุโสและครูนิเทศการสอน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน

มีการประเมินผู้ เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา

ประเด็นที่ 3.4
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

ผลการพัฒนา 
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ประเด็นที่ 3.5
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้



1. การนิเทศการจัดการเรียนรู้

2. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

3. การน าเสนองานวิทยานิพนธ์ในการประชุมของโรงเรียน

4. การน าเสนอ (Best practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

5. นิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” 

6. ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนโดยนักเรียน

ประเด็นที่ 3.5
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

กระบวนการพัฒนา 



การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้

ประเด็นที่ 3.5
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้



กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ประเด็นที่ 3.5
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้



ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนโดยนักเรียน

ประเด็นที่ 3.5
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้



ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มลูป้อนกลับ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ร้อยละของจ านวนครูทีไ่ด้ระดับ 3 ขึ้นไป

2560 2561
100 100

100 100

0

50

100

150

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ประเด็นที่ 3.5
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้



ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตน 
และครูพี่เลี้ยงอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูที่ได้รับ
การนิเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้า
ร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุมหารือ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยน
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

ประเด็นที่ 3.5
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ผลการพัฒนา 


