
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี 
 

ขอต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ 
ด้วยความยินดียิ่ง 

วันพฤหัสบดี ที่ 28  มีนาคม 2562 
ณ ห้องเกียรติยศขุนพลแก้ว 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา   

ประจ าปี 2561 



สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 



  ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 



การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

ปฐมวัย 

 
•    3 มาตรฐาน 

•   14 ประเด็นพิจารณา 
 

ขั้นพื้นฐาน 

• 3 มาตรฐาน 
• 21 ประเด็นพิจารณา 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

• 3 มาตรฐาน 
• 15 ประเด็นพิจารณา 

คุณภาพผู้เรียน 

การบริหารและการ
จัดการ 

การจัดการเรียน 
การสอน 



 การก าหนดระดับคุณภาพของสถานศึกษา 

ระดับก าลังพัฒนา 1 
ระดับปานกลาง    2 
ระดับดี              3  
ระดับดเีลิศ         4 
ระดับยอดเยี่ยม    5 

ปรับปรุง            1 
พอใช้            2 
ระดับดี              3  
ระดับดเียี่ยม        4 

           ปี 2560              ปี 2561 



การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   โรงเรียนด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ดังนี้  
 

      1. วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดปฏิทินการประเมิน 
          คุณภาพภายในสถานศึกษา 



การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  
   2. จัดท าธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนาการศึกษาของ  
        โรงเรียนที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  





การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  3. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
        ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา และประกาศใช้  
 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

    



มาตรฐานสถานศึกษา/ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 







4. จัดระบบโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน และระบบ  
    สารสนเทศเป็นหมวดหมู่ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน 
 
 

การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



จัดระบบสารสนเทศของการบรหิารจัดการ 

งานประกันคุณภาพ 

เอกสารเผยแพร่การประกัน
คุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 



5. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
    ประจ าปขีองโรงเรียน ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
 
 

การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 





การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    6. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
          ของโรงเรียน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ติดตาม แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น  



2 

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2561 



การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 7. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    ทีป่ระกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิี่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ 
   



การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  8. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ที่สะท้อน 
        คุณภาพผู้เรียน และความส าเร็จครอบคลุมทุกด้าน 
        ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ผลจากการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสถานศึกษา 

1 

1 



  

  
ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 5 / ยอดเยี่ยม 



ผลการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนมีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
    เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
    เป็นระบบ  
2.   โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
    ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม มีความพึงพอใจในคุณภาพ 
    การจัดการศึกษาของโรงเรียน  



มาตรฐานที่  1   
คุณภาพผู้เรียน 



1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1)  มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
           ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศกึษา 
      6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

       มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผูเ้รียน 
      1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
 
 
 

       มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเป็นภาษาไทย 
ตัวชี้วัดที่ 1 

       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยเลือกใช้ภาษา น้้าเสียง 
กิริยาท่าทางให้เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดที่ 2 

ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงได้อย่างถกูต้องตามอกัขรวิธี 
ตัวชี้วัดที่ 3 

1)  ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้เรียนมีความสามารถเข้าใจและตีความภาษาอังกฤษที่อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  
และเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ   

ตัวชี้วัดที่ 4 

ผู้เรียนมีทักษะสื่อสารทางภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 5 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค้านวณตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุธศักราช 2551 

ตัวชี้วัดที่ 6 



       2.  ค่าเป้าหมาย ปี 2561 

ตั้งค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1. การสัมภาษณ์  การสอบถาม ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 

2 ครั้ง / ปีการศึกษา 

2.  การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

3.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
    ร่องรอยหรือข้อมูล                             
    เชิงประจักษ ์

1.  แบบประเมินการอ่าน การเขียน 
2.  แบบทดสอบการอ่าน การเขียน 
3.  บันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
4.  ชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษาชั้น ม.1 – ม.6 

       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. บันทึกการอ่านคิดวิเคราะห ์

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้เรียน 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษา ชั้น ม.1 – ม.6 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

3. แบบประเมินการอ่าน การเขียน วิเคราะห์ และแบบประเมินชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษา 



       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนด้าเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารด้านภาษาไทย 
ของนักเรียนระดับชั้น ม.1–6 โดยก้าหนดเป็นช่ัวโมงพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
สื่อความเป็นภาษาไทย ทุกสัปดาห์ ให้นักเรียนอ่านเน้ือหาสาระที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
จัดท้าขึ้นแล้วเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่านด้วยลายมือของตนเอง ตรวจประเมินโดยครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ก้าหนดไว้ มีผลการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ัน ม.1 – 6 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 



       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีประเมินการอ่านออกเสียง :  
โครงการหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1- 6  

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดี 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

          ผลจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ทางโรงเรียนก าหนดขึ้นอย่างหลากหลาย และครูทุกคนได้
ด าเนินการปฏิบัติตามโครงการ เพื่อพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและลงมือ
ปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 



 ภาพโครงการ/กิจกรรม 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห ์



กิจกรรมหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน 



     1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1. การสัมภาษณ ์ การสอบถาม ผู้เรียน เพ่ือน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง / ปีการศึกษา 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
    ร่องรอยหรือข้อมูล                             
    เชิงประจักษ ์
 

1.  แบบประเมินโครงงาน 
2.  นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์/ ชิ้นงาน/     
     รายงาน/โครงการ/โครงงาน 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ชั้น 
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 านวนโครงงานของนักเรียนแยกเป็นระดับชัน้ 



แผนภูมิแสดง จ านวนโครงงานของนักเรียนแยกเป็นระดับชัน้ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

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 



       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

            โรงเรียนได้ด าเนินการโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning)  
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์                                          
มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรง
ประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อน ามาวางแผนงานโครงการ สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีการ
คาดการณ์และก าหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผลและสรา้งสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เช่น การเขียนโครงการ โครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากการด าเนินกิจกรรม
โครงงาน PBL  



       5. ผลการพัฒนา  

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ทั้งนี้จากกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน พบว่า ผู้เรียนทุกคนทุกระดับชั้น จ านวน 

4,122 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ผ่านกระบวนฝึกทักษะ มีความสามารถในการวิเคราะห์

และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผ่านทางการ

ท าโครงงานใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาสะเต็มศึกษา  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมจ านวนโครงงานทั้งสิ้น  801 โครงงาน ที่สามารถน าไปต่อยอดหรือพัฒนาได้

ในอนาคต 

 จากผลการพัฒนาตามที่กล่าวข้างต้นจึงส่งให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน                  

อยูใ่นระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

 



       ภาพโครงการกิจกรรม 



      ภาพโครงการกิจกรรม 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

3)  มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1. การสัมภาษณ ์ การสอบถาม ผู้เรียน เพ่ือน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 

2 ครั้ง / ปีการศึกษา 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
    ร่องรอยหรือข้อมูล                             
    เชิงประจักษ์ 
 

1.  ตารางแสดงจ านวนโครงงาน PBL ของนักเรียนโรงเรียน 
    บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชั้น ม.1 – ม.6 จ าแนก 
    ตามหัวข้อ 
2. ตารางแสดงจ านวนรางวัลต่างๆ ในการตัดสินโครงงาน PBL    
   สาขาสะเต็มศึกษา   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ตารางแสดงจ านวนรางวัลโครงงาน ในการประชุมวิชาการ   
   วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนทุน  
   พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์ พสวท.                                  
   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
4. แบบประเมินโครงงาน 
5. โครงงาน 



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 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน เศรษฐกิจพอเพียง 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ชั้น สาขา 
จ านวนรางวัล 

รวม 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ชมเชย 

ม.1 

สะเต็มศึกษา 5 2 5 7 19 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 1 4 7 13 

เศรษฐกิจพอเพียง 4 4 2 1 11 

ม.2 

สะเต็มศึกษา 4 3 5 4 16 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2 2 1 5 10 

เศรษฐกิจพอเพียง 1 2 3 1 7 

ม.3 

สะเต็มศึกษา 7 5 4 2 18 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 - 5 2 8 

เศรษฐกิจพอเพียง 7 5 - - 12 

ม.4 

สะเต็มศึกษา 8 5 3 2 18 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 1 3 2 7 

เศรษฐกิจพอเพียง 1 5 1 - 7 

ม.5 

สะเต็มศึกษา - 6 3 11 20 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3 2 4 7 16 

เศรษฐกิจพอเพียง 1 8 - 2 11 

ม.6 

สะเต็มศึกษา 4 5 4 1 14 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 - 1 - 2 

เศรษฐกิจพอเพียง - 3 4 1 8 
รวม 51 59 52 55 217 

ตารางแสดงจ านวนรางวัลต่างๆ ในการตัดสินโครงงาน PBL 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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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 



ท่ี สาขา 
น าเสนอภาค
ภาษาไทย/

ภาษาอังกฤษ 

จ านวนรางวัล 

รวม ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2  

เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 

1 เคม ี ภาษาอังกฤษ      1 

2 ธรณีวิทยา ภาษาอังกฤษ      1 

3 ฟิสิกส์ ภาษาไทย      1 
4 ชีววิทยา ภาษาไทย      1 

รวม 2 1 1 4 

ตารางแสดงจ านวนรางวัลโครงงาน ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับนักเรยีนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 33 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

แบบประเมินโครงงาน 



       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

               ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-6 ทุกคน มีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู ้ และน าประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาบูรณาการกับแนวคิดสะเต็มศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มาใชใ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการท าโครงงาน 
(Project Based Learning : PBL) ประจ าปีการศึกษา 2561 มีครูประจ าชั้นเป็นที่ปรึกษา
โครงงาน โครงงานของนักเรียนทุกโครงงานได้รับการประเมินจากคณะกรรมการที่โรงเรียน
แต่งตั้ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนก าหนด และเผยแพร่โครงงานภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน มผีลการพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 100 



       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 100 ได้เรียนรู้การท้าโครงงาน (Project Based 
Learning : PBL) ประจ้าปีการศึกษา 2561 จากการเรียนการสอนทุกรายวิชาบูรณาการกับแนวคิด  
สะเต็มศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนสามารถท้า
โครงงาน มีการน้าไปใช้ และเผยแพร่ผลงาน  
1. การเผยแพร่โครงงานภายในโรงเรียน ในนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
(BODIN Academic Expo 2018) จ านวน 217 โครงงาน  
 รางวัลที่ได้รับ 

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



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. การเผยแพร่โครงงานภายนอกโรงเรียน ในระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์    
   คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส้าหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 33 จ านวน 4 โครงงาน  
 รางวัลที่ได้รับ 

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

การพัฒนาผู้เรียนมผีลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม  

 



 การเรียนรู้ด้วยการท้าโครงงาน (Project Based Learning : PBL) ประจ้าปี
การศึกษา 2561 จากการเรียนการสอนทุกรายวิชาบูรณาการกับแนวคิดสะเต็มศึกษา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม มีการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และน าประสบการณ์มาใช้ในการท าโครงงาน มีการท าโครงงาน 
น าไปใช้ และเผยแพร่ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน จนได้รับรางวัลใน
ระดับประเทศ เกิดผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

       6. สรุปผลการประเมิน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       ภาพโครงการกิจกรรม 

การประชุมหัวหน้างานสะเต็มศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจโครงงาน PBL ของนักเรียน 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กรรมการตัดสินโครงงาน คัดเลือกโครงงาน ในสาขาสะเต็มศึกษา  
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวอย่างโปสเตอร์โครงงาน PBL ที่ได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2561 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวอย่างโปสเตอร์โครงงาน PBL ที่ได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2561 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

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



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมการน าเสนอโครงงาน ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส าหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1. การสัมภาษณ์  การสอบถาม ผู้เรียน เพ่ือน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง / ปีการศึกษา 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
    ร่องรอยหรือข้อมูล                             
    เชิงประจักษ ์
 

1. ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
    สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และสาระเทคโนโลยี  
2.รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่ 
   โครงงาน (PBL) และนิทรรศการ “เปิดบ้าน 
   การศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
3. ตัวอย่างโครงงาน PBL 
4. สถิติการใช้งาน DLIT 



       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 โดยก าหนดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ การสื่อสาร การท างาน การศึกษาเรียนรู้ และการ
พัฒนาตนเอง โดยโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อ   
การเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนรู้  



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรยีนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมโดย
ประเมินจาก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาพืน้ฐาน สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและสาระเทคโนโลยี   



       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม อยู่ในระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจาก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และสาระเทคโนโลยีซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 87.92  
อยูใ่นระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 



ประเด็นพิจารณาย่อย 

ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1-ม.6 ปี
การศึกษา 2561 

จ านวนนักเรียนเต็ม 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 

3.0 ขึ้นไป 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่ได้ระดับ 

3.0 ขึ้นไป 
     ระดับ ม.1 678 518 76.40 

ระดับ ม.2 736 720 97.83 
ระดับ ม.3 736 699 94.97 
ระดับ ม.4 635 514 80.94 
ระดับ ม.5 695 575 82.73 
ระดับ ม.6 667 620 92.95 

รวม 4147 3646 87.92 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

     5.1 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/
หลักฐานที่ใช้ประเมิน  

วงรอบการประเมิน 

1. การสัมภาษณ์ การสอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/ภาคเรียน 

2. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

3. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 

ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1. แบบสังเกต 

2. แบบประเมิน 

3. แบบทดสอบ ฯลฯ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

5.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายของสถานศึกษา  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1. การสัมภาษณ์ การสอบถาม และการ

สังเกตพฤติกรรม 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1. แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

2. รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

    (สทศ.) ของผู้เรียนในปีปัจจุบันและปีทีผ่่านมา 

3. รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง 

    การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียน ตามเป้าหมายของ 

    สถานศึกษาในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา 

หมายเหตุ  เกณฑ์เป้าหมายของสถานศึกษา คือ ค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศบวกกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประเทศ 



 โรงเรียนได้ด าเนินการก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่                                                    
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ 
และคิดแก้ปัญหา จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งสอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้ผู้เรียนสอบเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาตาม
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดและพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น  

       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1.  ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     จากพื้นฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ 



   โรงเรียนก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ และ
คิดแก้ปัญหา จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งสอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะต่างๆตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมไปถึงได้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ก้าวทัน เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 

2. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายของสถานศึกษา   

       4. กระบวนการพัฒนา 



 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  
และคิดแก้ปัญหา จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน ท าให้นักเรียน      
มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม และต่อเนื่องตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด นักเรียนสอบเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษา
ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดโดยมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 89.60 เกิดผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน               
อยูใ่นระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

 

       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



ประเด็นพิจารณาย่อย 
จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2560 
ความก้าวหน้าทางการเรียน ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา ระดับดีขึ้นไป ค่าร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 642 - - - - 642 87.35 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 672 - - - - 672 91.18 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 597 - - - - 597 85.90 
มัธยมศึกษาปีที ่4 629 - - - - 629 91.03 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 573 - - - - 573 87.75 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 590 - - - - 590 91.76 

รวม 3703 - - - - 3703 89.14 

ประเด็นพิจารณาย่อย 
จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2561 
ความก้าวหน้าทางการเรียน ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา ระดับดีขึ้นไป ค่าร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 587 - - - - 587 86.96 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 626 - - - - 626 85.29 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 665 - - - - 665 90.60 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 586 - - - - 586 92.72 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 656 - - - - 656 92.92 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 576 - - - - 576 89.44 

รวม 3696 - - - - 3696 89.60 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



ระดับ

การศึกษา 
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 

ปี 2560 ปี 2561 

ม.1 87.35 86.96 

ม.2 91.18 85.29 

ม.3 85.90 90.60 

ม.4 91.03 92.72 

ม.5 87.75 92.92 

ม.6 91.76 89.44 

รวม 89.14 89.60 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

สาระวิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ยของ

ประเทศ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ + ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ผลการเปรียบเทียบ 

ภาษาไทย 684 48.29 13.73 62.02 70.07 สูงกว่า 
ภาษาอังกฤษ 684 30.45 11.60 42.05 58.66 สูงกว่า 
คณิตศาสตร์ 684 26.30 16.40 42.70 65.25 สูงกว่า 
วิทยาศาสตร์ 684 32.28 9.81 42.09 51.08 สูงกว่า 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

สาระวิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ยของ

ประเทศ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของ

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ + ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ผลการเปรียบเทียบ 

ภาษาไทย 611 49.25 15.77 65.02 67.42 สูงกว่า 
สังคมศึกษาฯ 617 34.70 9.10 43.80 46.94 สูงกว่า 
ภาษาอังกฤษ 616 28.31 14.65 42.96 54.13 สูงกว่า 
คณิตศาสตร์ 616 24.53 17.59 42.12 54.37 สูงกว่า 
วิทยาศาสตร์ 611 29.37 12.03 41.40 44.77 สูงกว่า 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

สาระวิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ยของ

ประเทศ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ + ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ผลการเปรียบเทียบ 

ภาษาไทย 728 54.42 16.02 70.44 77.76 สูงกว่า 
ภาษาอังกฤษ 728 29.45 11.55 41.00 58.37 สูงกว่า 
คณิตศาสตร์ 728 30.04 16.03 46.07 69.50 สูงกว่า 
วิทยาศาสตร์ 728 36.10 11.01 47.11 56.79 สูงกว่า 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

สาระวิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ยของ

ประเทศ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของ

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ + ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ผลการเปรียบเทียบ 

ภาษาไทย รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล 
สังคมศึกษาฯ รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล 
ภาษาอังกฤษ รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล 
คณิตศาสตร์ รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล 
วิทยาศาสตร์ รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1. การสัมภาษณ ์ การสอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง / ปีการศึกษา 

2.  การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

3.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
    ร่องรอยหรือข้อมูล                             
    เชิงประจักษ์ 

1.  แบบประเมินความพร้อมนักเรียนมีความรู้  
     ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
2.  สถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 
3.  กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทางด้านการศึกษา 
     และอาชีพ 
4.  ผลงานนักเรียน 

       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

         โรงเรียนก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ ที่เน้นทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มีทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมและงบประมาณประจ าปีเพื่อสนับสนุนทักษะของ
ผู้เรียน ก าหนดกลุ่มการเรียนตามสาขาอาชีพที่นักเรียนสนใจ คือ กลุ่มภาษา กลุ่มนิเทศ
ศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ มีการด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของ               
ทุกกลุ่มบริหาร และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



• ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผลการประเมินนักเรียน ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืออาชีพ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.18  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพร้อม

นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ

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

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ปี 2560 ปี 2561 

ม. 1 96.33 97.20 

ม.2 98.37 98.51 

ม.3 99.42 99.73 

ม.4 100 99.84 

ม.5 100 99.86 

ม.6 100 100 

รวม 98.97 99.18 
 
  

ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพร้อมนักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ม.1 - ม.6 



        ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผลการประเมิน
นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืออาชีพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 99.18 เกิดผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

      6. สรุปผลการประเมิน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



 
 

ภาพโครงการกิจกรรม 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

แบบทดสอบบุคลกิภาพกับอาชีพ 

ตัวอักษร 

ระดับชั้น 

Realistic 

(R) 

Investigative 

(I) 

Artistic 

(A) 

Social 

(S) 

Enterprising 

(E) 

Conventional 

(C) 
รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 97 160 96 156 92 94 695 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 100 134 97 142 88 75 636 

                  หมายเหตุ 
 1. บุคลิกภาพด้านนิยมความจริง (Realistic) 
 2. บุคลิกภาพด้านชอบค้นหา (Investigative) 
 3. บุคลิกภาพด้านใฝ่ศิลปะ (Artistic) 
 4. บุคลิกภาพด้านชอบสังคม (Social) 
 5. บุคลิกภาพด้านแคล่วคล่องว่องไว (Enterprising) 
 6. บุคลิกภาพด้านอนุรักษ์นิยม (Conventional) 

 

สรุปผลการประเมินบุคลิกภาพกับอาชีพ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

ท่ี ระดับชั้น เรื่อง หมายเหต ุ
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   

การค้นพบตัวตนในเรื่องการศึกษาและอาชีพ 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

สถิติการศึกษาต่อ 
ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

Open House 
วางแผนการศึกษาแบบมืออาชีพ  

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

Hands on / PBL 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมพี่พบน้อง 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ค่ายใฝ่รู้  ใฝ่เรียน 
คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

TGC 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประชารัฐรวมพลัง  
สร้างยุวแรงงาน 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ตลาดนัดอาชีพ 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1.  การสัมภาษณ์ การสอบถาม  

     การสังเกต 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

2.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  

     หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 แฟ้มสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 แฟ้มสรุปโครงการสอบธรรมศึกษา ประจ าปี 2561 

 แฟ้มสรุปกิจกรรมตักบาตรเช้าวันพุธ 

 สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 แฟ้มสรุปกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) 



          โรงเรียนได้ด าเนินการโดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด ไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการสอดแทรก
ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและโครงการต่างๆ เช่น ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
การสอบธรรมศึกษา พิธีหล่อเทียนถวายเทียนพรรษา กิจกรรมตักบาตรทุกเช้าวันพุธ โครงงาน
สวนพฤกษศาสตร์ที่บูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS) และกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)  

       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



          ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้วยวิธีการสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและโครงการต่างๆ เช่น ศูนย์
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสอบธรรมศึกษา พิธีหล่อเทียนถวายเทียนพรรษา กิจกรรมตัก
บาตรทุกเช้าวันพุธ โครงงานสวนพฤกษศาสตร์ที่บูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) และกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)   จากผลการพัฒนา
ตามที่กล่าวข้างต้นจึงส่งให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน อยูใ่นระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

       6.สรุปผลการประเมิน 

      ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 4,147 คน แสดงออกถึง
คุณลักษณะตามระดับคุณภาพ 1 แล้วผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 97 – 100 ของผู้เรียน
มีผลการการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับดีขึ้นและส่งให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 



       9. ภาพโครงการกิจกรรม       ภาพโครงการกิจกรรม 





งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1.  การสัมภาษณ์ การสอบถาม  

     การสังเกต 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
2.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  

     ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชา 
    ศิลปะพื้นฐาน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่องานพิธีหล่อเทียนพรรษา 
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมตักบาตรเช้า 
4. ผลงานของนักเรียน 



 โรงเรียนได้ด าเนินการให้นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรม ทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเอง
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเป็นไปตามสภาพของ
นักเรียน โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 1. ระดับขั้นพื้นฐาน  

 2. ระดับขั้นเสริมทักษะปฏิบัติ  

 3. ระดับขั้นสร้างความมั่นใจในตนเอง 

       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 
แสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
สร้างผลงานและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ มีผลการการประเมิน
โดยภาพรวมร้อยละ 100 อยูใ่นระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 
แสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
สร้างผลงานและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ มีผลการการประเมิน
โดยภาพรวมร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป และส่งให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

 
 

       6. สรุปผลการประเมิน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       ภาพโครงการกิจกรรม 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประเมิน วงรอบการประเมิน 

1.  การสัมภาษณ์ การสอบถาม  

     การสังเกต 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/ภาคเรียน 

2.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  

     ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1.  รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
2.  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา 

   ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้น ม. 1-3 
3.  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา 

 ชุมนุมวิชาการ ระดับชั้น ม.1-3 
4.   แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา 
     ชุมนุมวิชาการ ระดับชั้น ม.4-6 
5.  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา 
    รักษาดินแดน ระดับชั้น ม. 4-6 
6.  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา 
    กิจกรรมเพื่อเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
    ระดับชั้น ม.1-6 



 โรงเรียนด าเนินการจัดกระบวนการพัฒนาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการ
พัฒนานักเรียนยุค Thailand 4.0 ให้สามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
กระบวนการการเรียนรู้เชิงประจักษ์  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมโครงงานเชิง   
บูรณาการ (PBL) กิจกรรมชุมนุมวิชาการ กิจกรรมจิตสาธารณะ โดยนักเรียนจะเรียนรู้ความเป็น
สมาชิกของสังคม  การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย และการใช้ชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย 

       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



            นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่นและ
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผลการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินผลโดยภาพรวม อยู่ในระดับดีขึ้นและส่งให้ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       ภาพโครงการกิจกรรม 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน  
วงรอบการประเมิน 

1. การสัมภาษณ์ การสอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

2 ครั้ง/ภาคเรียน 

2. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

3. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  

   หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2. การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

 3. สรุปการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

 4. การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 5. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

    ของนักเรียน 

 6. สถิติการยืม – คืนอุปกรณ์กีฬา 

7.  สถานที่ในการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ 



           โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทางด้านกีฬา เช่น นิลุบลเกม มีการวัดสมรรถภาพทางกาย ด้านดัชนีมวลกาย ด้านความอ่อนตัว ด้านความ
อดทนต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด ซึ่งบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน สร้างเสริมด้านลักษณะจิต
สังคม โดยใช้การฝึกสมาธิ และการอบรมด้านจิตใจในการเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน เพื่อพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส 
ซึ่งส่งผลต่อการมีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี การให้นักเรียนท าแบบประเมินตนเองด้านจิตใจและอารมณ์ โดย
เลือกใช้แบบประเมินดัชนีความสุขของคนไทย ฉบับสั้น (15ข้อ) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นแบบประเมินความสุขด้วย  การให้ค าแนะน าในการปรับปรุง ปัญหาด้านอารมณ์และสุขภาพจิต มีการ
ติดตามผลและการประเมินซ้ า เพ่ือสังเกตพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



        ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรมการ

แข่งขันกีฬา การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น ซึ่ง

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมรรถภาพทางกาย ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่

แข็งแรง สังเกตได้จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 

ตามแบบวัดดัชนีความสุขของคนไทย ให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ 4  

ดีเลิศ 

       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       ภาพโครงการกิจกรรม 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง หาค่า BMI  การทดสอบด้วยการ วิ่ง 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 การทดสอบด้วยลุก นั่ง  การทดสอบความอ่อนตัว 



มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 



       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1.  การสัมภาษณ์ การสอบถาม  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/5 ปี 

2.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  

     ร่องรอย หรือข้อมูลเชิง   

     ประจักษ ์

1.  ธรรมนูญโรงเรียน 
2.  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
3.  แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
4.  รายงานผลการด าเนินงาน (SSR 1/61) 

 



       4. กระบวนการด าเนินงาน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

สรุปผลการวิเคราะห ์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

การก าหนดต าแหน่ง 
และทิศทางของโรงเรียน 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัด
การศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียน เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ด ารงตนอย่างมี
ความสุข เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

พันธกิจ (Mission) 
       พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลัก                
ธรรมาภิบาล พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้ เป็นพลโลก บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และแหล่งเรียนรู้ 



แผนที่กลยุทธ ์
ของโรงเรียน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



กลยุทธ์ (Strategy) 
 กลยุทธ์ที่ 1  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลด้วยการกระจายอ านาจและการมีสว่นร่วม 
 กลยุทธ์ที่ 2  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 

บริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ด้วยการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วม 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ 



2 

เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารและการจัดการ 



เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารและการจัดการ 



เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารและการจัดการ 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1.  การสัมภาษณ์ การสอบถาม  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/5 ปี 

2.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  

    ร่องรอย หรือข้อมูล             

    เชิงประจักษ ์

1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา                   
   (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2559-2563 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. รายงานผลการด าเนินงาน (SSR) 
4. รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 



 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 



       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. โรงเรียนบริหารจัดการด้านงบประมาณได้อย่างเป็นระบบ จึงไม่เกิดปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารการเงิน อาศัยการวางแผนงบประมาณเตรียมการระดมทรัพยากร
ให้เพียงพอต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการ ทั้งการวางแผนการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการก าหนด  

 2. ผลจากการใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในการ
ด าเนินงานทุกระบบและทุกกระบวนการท างาน ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการสู่ระดับสากล  



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 3. ในด้านบุคลากร โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรในการท างานร่วมกันโดย
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันพี่น้อง มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับนโยบาย
ของต้นสังกัดและความทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอน สนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมพัฒนาทั้งความรู้และการขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ  



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 4. ในด้านผู้เรียนพบว่าผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโน้มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งบรรลุ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ รวมถึงคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงที่สุดของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 มาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดจาก
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6  



       สรุปผลการประเมิน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

       โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชดัเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  
ผลการประเมินอยูใ่นระดับคณุภาพ 4 ดีเลิศ 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่นน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1.  การสัมภาษณ์ การสอบถาม  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/ภาคเรียน 

2.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  

     ร่องรอย หรือข้อมูลเชิง   

     ประจักษ ์

1.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
2.  ข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม 
3.  คู่มือการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.  โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
    (รายงานผลการด าเนินการกจิกรรมการเรียนรู้สูโ่ครงงาน (PBL)  
    และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”) 
5.  แฟ้มสรุปงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
6.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลาง 
    การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  
7. แฟ้มกิจกรรมพัฒนาทกัษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
8. แฟ้มสรุปการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับชั้นม.1-6 
9. บันทึกรักการอ่านระดับชั้น ม.1-6 
10.แฟ้มหมอภาษา 



       4. กระบวนการด าเนินงาน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

สถานศึกษา ชั้นเรียน 

โครงสร้าง
หลักสูตร

สถานศึกษา 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เกณฑ์การ
จบ

การศึกษา 

ระเบียบการ
วัดและ

ประเมินผล 



 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยโครงสร้าง และองค์ประกอบของ
หลักสูตรครบถ้วน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา ก าหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และครูน าไป
จัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ล าดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการสภาพ
ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในรายวิชาพื้นฐานและหรือรายวิชาเพิ่มเติมอย่าง
เหมาะสม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มีหลักสูตรที่หลากหลายสนองตอบต่อความ
ต้องการ นักเรียนได้มีส่วนร่วมทุกรายวิชา มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียง
สถานการณ์จริง  มีผลงาน/โครงงาน/โครงการที่แสดงให้เห็นการอธิบายวิธีคิดและสรุปความคิด
ของผู้เรียน  และมีการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา น าข้อมูลผลการประเมิน
ไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับ
คุณภาพ 4 ดีเลิศ 

       5. ผลการด าเนินงาน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

       สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1.  การสัมภาษณ์ การสอบถาม  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/1 ภาคเรียน 
2.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  

     ร่องรอย หรือข้อมูล 

     เชิงประจักษ ์

1. การพัฒนาครูที่ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ  
2. การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบ 
    ครบวงจร 
3. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 



       4. กระบวนการด าเนินงาน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

01 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ (ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวทิยฐานะ) 

04 ติดตามการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรด้วยกระบวนการนเิทศ 
ติดตามและพฒันา (Coaching and Mentoring)  

02 จัดท าแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Id Plan)
และอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

03 ส่งเสริมการสรา้งชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) 



       5. ผลการด าเนินงาน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1 
การพัฒนาครูตาม
มาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ 

2 
การอบรมสัมมนา
โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร 

3 
การสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) 
 

การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย 

จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูรปูแบบครบวงจร 
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จ านวนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) 

ตามหลักสูตรที่ก าหนด 

ตามความสนใจ 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

การสร้างชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

การพัฒนาครูตาม
มาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ 

ดีเลิศ 

การอบรมสัมมนา
โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร 

ดีเลิศ 

การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 



       สรุปผลการประเมิน 
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เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย 

12 คน  12 คน 

4 คน 

 7 คน 

การพัฒนาครูตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ดีเลิศ 



       สรุปผลการประเมิน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

การอบรมสัมมนาโครงการพฒันาครูรปูแบบครบวงจร ดีเลิศ 

87% 

13% 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) 

ตามหลักสูตรที่ก้าหนด ตามความสนใจ 



       สรุปผลการประเมิน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

การสร้างชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) ดีเลิศ 



       ภาพโครงการกิจกรรม 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ภาพการประเมินขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ  
 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ภาพการอบรมสัมมนาโครงการพฒันาครูรูปแบบครบวงจร 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ภาพการสร้างชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม  

(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพ ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น 
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

4 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และ 
จัดโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
- โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ 
- กิจกรรมคลินิกสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจล้างสิ่งปนเปื้อน 
- แฟ้มแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
- แฟ้มภาพกิจกรรม 
 
 

2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 
ของผู้เรียน 

4 

3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

4 

รวมคะแนน 8.0 

เทียบระดับคุณภาพ 4 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเลิศ 



       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  โรงเรียนมีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม พัฒนาอาคารสถานที่ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า                    
โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบการ ฯลฯ ทุกแห่ง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความมั่งคงแข็งแรง และ
ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับผู้เรียน และพร้อมใช้งาน                                
จัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทันสมัย เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน  



สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 



สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยในทรัพย์สิน 



พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีระบบเครือข่าย / สัญญาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน 



       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  โรงเรียนมีแผน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่  ท าให้ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ 
ภายในโรงเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบ ฯลฯ ทุกแห่งมีความสะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น  
ภายในห้องเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่ม
สาระ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการใช้งาน และผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  
จากแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งภายในและภายนอก  
ห้ อ ง เ รี ย น  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี สุ ข ภ า พ ก า ย  สุ ข ภ า พ จิ ต ที่ ดี  ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ดี ขึ้ น 
 



       สรุปผลการประเมิน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

       ผลการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับคุณภาพ  4  ดีเลิศ 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1.  การสัมภาษณ์ การสอบถาม  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

2.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  

     ร่องรอย หรือข้อมูล 

     เชิงประจักษ ์

1. ธรรมนูญสถานศึกษา 
2. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  
    ปีงบประมาณ 2559-2563 
3. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 
4. รายงานผลการด าเนินงาน (Self Study Report: SSR) 
5. รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (Self Assessment       
    Report: SAR) 
6. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Annual Report: AR) 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น 
 – เว็บไซต์โรงเรียน 
 – เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล 
 – เว็บไซต์บริหารจัดการบัญชีผู้ใชเ้ครอืข่าย 
 – เว็บไซต์คลังค าสั่ง 
 – เว็บไซต์คลังวาระการประชุมครปูระจ าเดือน 
 – เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน  
 – ระบบประเมินผลการเรยีน 
 – ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น  



       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน 
โดย ก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม และพร้อมใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่าย 
สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัย  โดยการก าหนดรหัสแต่ละระดับของผู้ใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดระบบสารสนเทศ 5 
ขั้นตอน  คือ 1. การรวบรวมข้อมูล 2. การตรวจสอบข้อมูล 3. การประมวลผลข้อมูล 4. การน าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ  5. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผน และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
ก าหนด ผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจ มีการจัดท าและให้บริการข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย  บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน 
น าข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญย้อนหลัง 3 ปี ใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางาน 



       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 มีผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ด าเนินการก าหนดหมวดหมู่
ข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพใช้
งานง่าย สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัยโดยการก าหนดรหัสแต่ละระดับของผู้ใช้งาน กลุ่มงานทุกกลุ่ม
ก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าระบบสารสนเทศด าเนินการจัดการข้อมูลส าคัญที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 5 
กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มนโยบายและแผน จัดท าและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย  
บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน น าข้อมูลสารสนเทศ ที่ส าคัญ
ย้อนหลัง 3 ปีใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางานได้ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นพิจารณาย่อย 

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

จ านวนนักเรียนเต็ม 
  จ านวนผู้ใช้งาน       

      DLIT 

ร้อยละของ จ านวน

ผู้ใช้งาน 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 



       มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1.  การสัมภาษณ์ การสอบถาม  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/ ภาคเรียน 

2.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  

     ร่องรอย หรือข้อมูลเชิง    

     ประจักษ ์

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยการเรียนรู้ 
    อิงมาตรฐาน 
2. รายชื่อครูที่ส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 



 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด าเนินการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางฯและหลักสูตรสถานศึกษา และน าผลการวิเคราะห์มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง อีกทั้งโรงเรียนยังมีโครงการ นิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพี่เลี้ยง
อาวุโส เพื่อให้ครูพี่ ซึ่งเป็นครูผู้มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้ มาให้การนิเทศ             
การจัดการเรียนรู้ของครูรุ่นใหม่ การให้ค าแนะน าและค าปรึกษา เพื่อน าผลการนิเทศไปปรับปรุงคุณภาพ           
ของครูผู้สอน ซึ่งจะมีผลกับผู้เรียนในล าดับต่อไป 

 

       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



        ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
การก าหนดจุดประสงค์ครบทั้ง ด้านความรู้ ด้านทักษะและการปฏิบัติ และด้านเจตคติ มี การ           
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง โดยใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง เชิงประจักษ์ ผลการประเมินอยูใ่นระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ  

       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



 ภาพโครงการกิจกรรม 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

การนิเทศการจัดท้าแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยครูพี่เลี้ยงอาวุโส 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยครูพี่เลี้ยง
อาวุโสและครูพี่เลี้ยงวิชาการ แต่ละกลุ่มสาระฯ 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1.  การสัมภาษณ์ การสอบถาม  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/ ภาคเรียน 

2.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  

     ร่องรอย หรือข้อมูลเชิง    

     ประจักษ ์

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. เว็บไซต์ DLIT 
3. สถิติการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    – สถิติการใช้ DLIT 
    – สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT 
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
4. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 
    – จ านวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด 
    – ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 



       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ตอบสนองความต้องการของ
นักเรียน โดยน าสื่อมาประกอบการกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และสามารถดึงดูดความ
สนใจ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนรู้  พัฒนาเว็บไซต์ 
DLIT เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ครูในการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถน าไปใช้เป็นช่องทางให้ครูมอบหมาย ติดตาม
ภาระงาน เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็น
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ   
    



       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
คุณภาพระดับยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

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 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1.  การสัมภาษณ์ การสอบถาม  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/ ภาคเรียน 

2.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  

     ร่องรอย หรือข้อมูลเชิง    

     ประจักษ ์

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยการเรียนรู้ 
   อิงมาตรฐาน 
2. รายชื่อครูที่ส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 



 ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 กล่าวว่า 3 หัวใจ
ของการศึกษาคือ “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพื่อน” ท าให้การจัดการเรียนรู้ใน
ปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันกับ
ครูผู้สอนและเพื่อร่วมชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข โดยกระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยปัจจุบันเรียกว่า การเรียนการสอน Active Learning ปรับเปลี่ยนบทบาทครู                      
จากผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้อ านวยความสะดวก และเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน  

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีโครงการ นิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพี่เลี้ยง
อาวุโส เพื่อการพัฒนาครูรุ่นใหม่ ให้สามารถจัดการชั้นเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมให้นักเรียน
ได้คิดอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ที่ส าคัญต้องจัดบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียนอย่างมีความสุข  มีความศรัทธาในผู้สอน รักที่จะเรียนรู้และรักที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 

       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



      ครูจัดการเรียนการสอนโดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้ผู้เรียนมีความสุข                 
มีความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ โดย
ประเมินจากการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพี่เลี้ยงอาวุโส มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ 4 ดีเลิศ 

       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       ภาพโครงการกิจกรรม 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1.  การสัมภาษณ์ การสอบถาม  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/ ภาคเรียน 

2.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  

     ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 
4. แบบทดสอบ 
5. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (ปพ.5) 
6. แบบบันทึกคะแนนการวัดประเมินผล 
7. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
8. ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียน 



       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก าหนดให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้           
มีกระบวนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศการสอนของครูทุกคนในโรงเรียน ครูออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิชา เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถด้านต่างๆ 
ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และมีกระบวนการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง เช่น การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน การตรวจใบงาน แบบฝึกหัด ผลงานต่างๆ ของนักเรียน                 
การทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ มีการก าหนดผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ                       
เพื่อตรวจสอบการออกข้อสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และมีรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อให้ผลการทดสอบสะท้อนความรู้ความสามารถทางด้านการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ของนักเรียนได้อย่างแท้จริง  



       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการเตรียมพร้อมก่อนสอนและท าให้เกิดการ
พัฒนาการสอนของครูให้มีคุณภาพ และโรงเรียนมีการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลผู้เรียนให้เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ โดยครู             
ทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับครูพี่เลี้ยงอาวุโสและครู
นิเทศการสอน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน 

มีการประเมินผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

 



ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนครูที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1.  การสัมภาษณ์ การสอบถาม  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง/ ภาคเรียน 

2.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  

    ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
3. ชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียน ฯลฯ 
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูโดยนักเรียน 
6. เอกสารกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
7. รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)  
    และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” 



       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันโดยผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานนิเทศการสอน กิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การน าเสนองานวิทยานิพนธ์ในการประชุมของ
โรงเรียน การน าเสนอผลงานดีเด่น (Best practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ในงานนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” และโรงเรียนมีการ
ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนโดยนักเรียน 



       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตน และครู
พี่เลี้ยงอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูที่ได้รับการนิเทศ ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่สอนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 



ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของจ านวนครูที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
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ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 



 
 

สวัสดีค่ะ 


