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        การวางแผนเป็นบทบาทและขั้นตอนของการบริหารจัดการและการท างาน เพราะเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจไว้เพ่ือก าหนดเป้าหมายและทิศทางตลอดทั้งการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร เพ่ือเตรียม
งาน/โครงการ/กิจกรรมส าหรับผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องน าไปสู่การปฏิบัติ 
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การศึกษาของโรงเรียนด้วยการประเมินตนเอง (School Self Evaluation) แล้วจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ดังเอกสารฉบับนี้ เพ่ือแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน     
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หน่วยงานต้นสังกัดและรับผิดชอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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ประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ฉบับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตั้งอยู่ เลขที่ 40 ซอยรามค าแหง 43/1 แขวงพลับพลา        

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา  สังกัด
ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 2  ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 02-514-1403 โทรสาร 02-539-8997 E-Mail : bodin52@gmail.com 
Website : http : //www.bodin.ac.th , bodin@bodin.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1                   
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีเนื้อท่ี 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ เขตวังทองหลาง 
 

ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 
 เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ ขุนพลแก้วในพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ท่านได้สร้างเกียรติและวีรกรรมในการปราบปรามอริราชศัตรูของแผ่นดิน  เบื้อง
บูรพามาโดยตลอด แม้ว่าท่านจะเป็นนักรบผู้กร าศึกน้อยใหญ่ แต่ท่านก็เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา โดยเห็น
ว่าโรงเรียนจะเป็นสถานที่ดักความชั่ว และเป็นสถานที ่ที่สอนความเป็นคน แนวความคิดของท่านได้รับการสืบสาน
โดยทายาทชั้นเหลน 
  พ.ศ. 2507 คุณหญิงนครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี) ได้บริจาคท่ีดินเขตท้องทุ่งบางกะปิ จ านวน 39 ไร่ 3 
งาน 86 ตารางวา อันเคยเป็นที่พักทัพของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการ                   
ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา  
 พ.ศ. 2514 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในขณะนั้น เป็นผู้ประสานกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้ งโรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2514 โดยวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารหลังแรก เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ.2514 และแต่งตั้งนายเฉลิม สิงหเสนี เป็นอาจารย์ใหญ่ ในปีเดียวกันนี้โรงเรียน บดินทรเดชา  
(สิงห์  สิงหเสนี) ได้รับนักเรียนรุ่นแรกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 6 ห้องเรียน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 838 คน ครู จ านวน 43 คน โดยใช้สถานที่เรียน 
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
 พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ “พระเกี้ยว” เป็นเครื่องหมายประจ าโรงเรียน 
และโรงเรียนได้อัญเชิญตราพระเกี้ยวประดับอกเสื้อเหนืออักษรย่อ บ.ด. ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          
ตอนปลาย 
   พ.ศ. 2516 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ย้ายมาเรียน ณ โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี)              
ในปัจจุบัน 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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  พ.ศ. 2521 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

พ.ศ. 2529 สร้างพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาสังฆปริณายก ประทานนามว่า พระพุทธบดินทรพิทักษ์บริรักษ์ศิษยา 

 พ.ศ. 2539  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ซึ่งสร้างเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล -            
อดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี และเป็นปีที่โรงเรียนได้ก่อตั้งมาครบ 25 ปี 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิ งหเสนี) เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่         
ที่หยั่งรากฝังลึก เจริญเติบโตอย่างสง่างาม ยืนหยัดอย่างมั่นคง และแผ่กิ่งก้านสาขาออกไป โดยมีโรงเรียนในเครือ 
บดินทรเดชา 6 โรงเรียนด้วยกัน คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
นนทบุรี และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา          
ที่มีประสิทธิภาพ ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าออกสู่สังคมมากมาย ส่งผลให้ผู้ปกครองยอมรับ ศรัทธาส่งบุตร
หลานมาเป็นลูกบดินทร เพราะ “ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้” 

 
แผนที่ตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
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1.1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียน                 

เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ด ารงตนอย่างมีความสุข เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 

1.2. พันธกิจ (Mission) 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบ าล พัฒนา

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้ เป็นพลโลก 
บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 

 

1.3. เป้าประสงค์ (Goals) 
1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มีการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัด และศักยภาพตามความต้องการ
ของผู้เรียน 

3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ ยกเว้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

4. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และเป็นผู้น าในทุกด้าน  มีความ
ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย มุ่งท างานเพื่อสังคม และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การด ารงชีวิต   

5. ครูได้รับการพฒันาด้านความรู้  เจตคติและทักษะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

6. โรงเรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรม สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 

1.4. กลยุทธ์ (Strategy) 
 กลยุทธ์ที่ 1  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ที่ 2  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ 

   

   
 
 

7 
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2. ข้อมูลบคุลากรของสถานศึกษา 
 2.1 จ านวนบุคลากร  มีครูประจ าการ 202 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน นักการภารโรง 36 คน และเจ้าหน้าที่
ส านักงาน 46 คน รวมทั้งสิ้น 287 คน 
 

 

 อ้างอิงข้อมูล : 10  พฤศจิกายน  2561 
 งานทะเบียนประวัติบุคลากร (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
และกจิกรรมแนะแนว 

วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ จ านวนครู รวม 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว่

า 
ป.

ตร
ี 

คศ
.4 

คศ
.3 

คศ
.2 

คศ
.1 

คร
ูผู้ช

่วย
 

คร
ูอัต

รา
จ้า

ง ค
รู

ปร
ะจ

 าก
าร

 

บุค
ลา

กร
 

ผู้อ านวยการ 1 - - - - 1 - - - - 1 1 
รองผู้อ านวยการ - 4 - - - 4 - - - - 4 4 
ภาษาไทย - 10 11 - - 1 6 7 7 - 21 21 
คณิตศาสตร ์ - 15 18 - - 5 7 14 7 - 33 33 
วิทยาศาสตร ์ 1 13 24 - - 3 10 19 6 1 37 38 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 7 17 - - 2 4 11 7 - 24 24 
สุขศึกษาและพลศึกษา - 3 10 - 1 1 2 3 6 - 13 13 
ศิลปะ - 4 10 - - 1 3 5 5 - 14 14 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - 9 13 - - 5 4 7 6 - 22 22 
ภาษาต่างประเทศ - 5 21 - - 2 11 8 5 2 26 28 
กิจกรรมแนะแนว - 2 5 - - 1 1 3 2 - 7 7 

รวม 2 72 129 - 1 26 48 77 51 3 202 205 
ลูกจ้างประจ า 
 (นักการ,พนักงานขับรถ) 

- - - 6 - - - - - - - 6 

ลูกจ้างช่ัวคราว  
(นักการ,พนักงานขับรถ) 

- - - 30 - - - - - - - 30 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน - 4 40 2 - - - - - - - 46 
รวม - 4 40 38 - - - - - - - 82 
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 2.2 วุฒิการศึกษาครูผ้สอน  

 

          2.3 วิทยฐานะครูผ้สอน 

       หมายเหตุ  ไม่รวมครูอัตราจ้าง 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนครู 
2559 2560 2561 

ครู
ทั้ง

หม
ด 

ป.
ตรี

 

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก 

ครู
ทั้ง

หม
ด 

ป.
ตรี

 

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก 

ครู
ทั้ง

หม
ด 

ป.
ตรี

 

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก 

ภาษาไทย 20 18 2 - 21 9 12 - 21 11 10 - 
คณิตศาสตร์ 33 21 12 - 30 15 15 - 33 18 15 - 
วิทยาศาสตร์ 37 21 15 1 36 24 11 1 37 24 13 1 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 25 21 4 - 21 15 6 - 24 17 7 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 17 12 5 - 14 12 2 - 13 10 3 - 
ศิลปะ 15 10 5 - 15 10 5 - 14 10 4 - 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 25 16 8 1 22 12 10 - 22 13 9 - 
ภาษาตา่งประเทศ 25 21 4 - 23 18 5 - 26 21 5 - 
กิจกรรมแนะแนว 8 7 1 - 7 5 2 - 7 5 2 - 

รวม 205 147 56 2 189 120 68 1 197 129 68 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวนครู 
2559 2560 2561 

ครู
ปร

ะจ
 าก

าร
 

ครู
ผู้ช

่วย
 

ครู
 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

เชี่
ยว

ชา
ญ

 

ครู
ปร

ะจ
 าก

าร
 

ครู
ผู้ช

่วย
 

ครู
 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

เชี่
ยว

ชา
ญ

 

ครู
ปร

ะจ
 าก

าร
 

ครู
ผู้ช

่วย
 

ครู
 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

เชี่
ยว

ชา
ญ

 

ภาษาไทย 17 1 9 4 3 - 21 5 8 6 2 - 21 7 7 6 1 - 
คณิตศาสตร์ 31 7 13 6 5 - 30 8 10 7 5 - 33 7 14 7 5 - 
วิทยาศาสตร์ 33 8 12 8 3 2 36 9 16 9 2 - 37 6 19 10 3 - 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 5 7 4 3 1 21 7 8 4 2 - 24 7 11 4 2 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 11 3 2 2 3 1 14 7 2 2 2 1 13 6 3 2 1 1 
ศิลปะ 10 1 4 2 3 - 15 5 5 3 2 - 14 5 5 3 1 - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 24 3 4 6 9 2 22 6 6 5 5 - 22 6 7 4 5 - 
ภาษาตา่งประเทศ 20 2 5 9 4 - 23 4 6 11 2 - 26 5 8 11 2 - 
กิจกรรมแนะแนว 4 2 1 - 1 - 7 4 1 1 1 - 7 2 3 1 1 - 

รวม 170 32 57 41 34 6 189 55 62 48 23 1 197 51 77 48 21 1 
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 2.4 ภาระงานสอนของครูผู้สอน (ปีการศึกษา 2561) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกจิกรรมแนะแนว 

จ านวนผู้สอน 
ภาระงานสอนเฉลี่ยต่อคน 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ภาษาไทย 21 18.5 
คณิตศาสตร์ 33 19.9 
วิทยาศาสตร์ 38 20.5 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24 16.42 
สุขศึกษาและพลศกึษา 13 17.3 
ศิลปะ 14 16.2 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 22 17.6 
ภาษาต่างประเทศ 28 17.8 
กิจกรรมแนะแนว 7 19.5 

รวม 200 163.72 

 
3. ข้อมูลนักเรียน 
 

     จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นและประเภทห้องเรียน   ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียนแยกตามประเภท รวม 

ห้อ
งเร

ียน
พิเ

ศษ
 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

จ า
นว

นห
้อง

เรีย
น 

ห้อ
งเร

ียน
พิเ

ศษ
 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

จ า
นว

นห
้อง

เรีย
น 

ห้อ
งเร

ียน
 T

GC
 

จ า
นว

นห
้อง

เรีย
น 

ห้อ
งเร

ียน
ปก

ต ิ

จ า
นว

นห
้อง

เรีย
น 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น

ทั้ง
หม

ด 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 72 2 71 2 87 2 448 16 678 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 72 2 72 2 89 2 503 16 736 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 72 2 71 2 84 2 509 16 736 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - - 32 1 - - 603 16 635 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 - - 28 1 - - 667 16 695 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 - - 19 1 - - 648 16 667 

รวม 216 6 293 9 260 6 3,378 96 4,147 
 

   อ้างอิงข้อมูล : วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
                      งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
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   อ้างอิงข้อมูล : วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
                                                  งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
 

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนทั้งโรงเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
  

  อ้างอิงข้อมูล : งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 

2559 2560 2561 
 ม.1 744 735 678 
 ม.2 704 737 736 
ม.3 710 695 736 
ม.4 705 694 635 
ม.5 668 674 695 
ม.6 651 649 667 
รวม 4,182 4,184 4,147 

ระดับคะแนน
เฉลี่ย  

 

การเปรยีบเทยีบระดับผลการเรียนเฉลีย่ทุกรายวชิา 
ปีการศึกษา 2559 – 2561 

2559 2560 2561 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 

3.00 ขึ้นไป 3,059 73.15 2,973 71.06 2,930 70.65 
2.00 – 2.99 908 21.71 1,092 26.10 1,096 26.43 
ต่ ากวา่ 2.00 215 5.14 119 2.84 121 2.92 

รวม 4,182 100 4,184 100 4,147 100 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2559 – 2561 
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5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

           ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

สาระวิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ +    
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

ภาษาไทย 728 54.42 16.02 70.44 77.76 สูงกว่า 

ภาษาอังกฤษ 728 29.45 11.55 41.00 58.37 สูงกว่า 

คณิตศาสตร ์ 728 30.04 16.03 46.07 69.50 สูงกว่า 

วิทยาศาสตร ์ 728 36.10 11.01 47.11 56.79 สูงกว่า 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

สาระวิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ +    
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

ภาษาไทย 624 47.31 16.10 63.41 63.99 สูงกว่า 

สังคมศึกษาฯ 624 35.16 7.96 43.12 43.25 สูงกว่า 

ภาษาอังกฤษ 625 31.41 15.30 46.71 55.47 สูงกว่า 

คณิตศาสตร ์ 625 30.72 20.49 51.21 59.93 สูงกว่า 

วิทยาศาสตร ์ 622 30.51 11.08 41.59 41.75 สูงกว่า 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  4 รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ             
5 รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยผล O–NET ประเทศและค่าเฉลี่ย
ผลบวกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับค่าเฉลี่ยผล O–NET 
 

กลุ่มสาระ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ +   

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ +   

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ +  

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ภาษาไทย 59.35 63.73 62.02 70.07 70.44 77.76 

สังคมศึกษาฯ 62.15 68.32 ** ** ** ** 

ภาษาอังกฤษ 44.39 61.25 42.05 58.66 41.00 58.37 

คณิตศาสตร์ 45.05 65.90 42.70 65.25 46.07 69.50 

วิทยาศาสตร์ 45.33 55.00 42.09 51.08 47.11 56.79 

 
 

กลุ่มสาระ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ +       

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ +   

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ +  

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ภาษาไทย 68.56 70.16 65.02 67.42 63.41 63.99 

สังคมศึกษาฯ 44.75 47.06 43.80 46.94 43.12 43.25 

ภาษาอังกฤษ 41.15 53.79 42.96 54.13 46.71 55.47 

คณิตศาสตร์ 39.61 51.62 42.12 54.37 51.21 59.93 

วิทยาศาสตร์ 40.58 42.80 41.40 44.77 41.59 41.75 
 
         

 อ้างอิงข้อมูล : งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
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6. การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศกึษา 2561 
 

แหล่งเรียนรู้ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
ห้องสมุดคุณหญิงนครราชเสนี 4,147 100 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4,147 100 
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4,147 100 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ) 4,147 100 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4,147 100 

ห้องหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 4,147 100 
 

     จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
  

ระดับชั้น กิจกรรม จ านวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง  

จ.สระบุรี 
678 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายหัตถวุฒิ  จ.สระบุรี 736 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายเสือปุาแคมป์  

จ.สระบุรี  
736 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่ายใฝุรู้ใฝุเรียน ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ตลาดน้ าดอนหวาย  
จ.นครปฐม และ อุทยานไทย จ.ราชบุรี 

635 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ค่ายใฝุรู้ใฝุเรียน ณ เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ 695 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่ายใฝุรู้ใฝุเรียน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและเรือหลวง

จักรีนฤเบศร กองทัพเรือ จ.ชลบุรี 
667 
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7. สภาพชุมชนโดยรวม 
  สภาพทั่วไปของชุมชน  เป็นที่ราบลุ่ม เมื่อมีฝนตกท าให้เกิดน้ าท่วมอยู่เป็นประจ า  ปัจจุบันมีคลอง
ระบายน้ าหลักๆ อยู่จ านวน 10 คลอง และล ารางสาธารณะโดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย ค้าขาย มีพ้ืนที่รวม 
18.905 ตารางกิโลเมตร และมีพ้ืนที่ท าการเกษตรร้อยละ 0.075 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 

อาณาเขตชุมชน 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับแขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง และ แขวงบางกะปิ  
   เขตห้วยขวาง 
 

  จ านวนประชากรของชุมชน  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  111,293 คน (ส านักงานเขตวังทองหลาง  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2561)   
   ข้อมูลอาชีพของชุมชน  อาชีพหลักรับราชการ รับจ้าง ค้าขาย อาชีพเสริม ท าการเกษตร 
  ข้อมูลสถานที่ส าคัญของชุมชน  ได้แก่ 1. วัดสามัคคีธรรม  2. มัสยิดฮีดายาตุ้ลอิสลาม (ดอนสะแก)   
3. คริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้าว  4. พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  5. สถานทูตลาว   
6. กรมแผนที่ทหาร  7. ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขลาดพร้าว  8. ส านักงานบริการโทรศัพท์ลาดพร้าว               
9. เขตโทรศัพท์นครหลวงที่ 4.1  10. การประปาลาดพร้าว  11. องค์การค้า สกสค.  12. คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา  
13. โบสถ์วัดพระแม่กุหลาบทิพย์ และ 14. ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง 
  สภาพชุมชนและสังคม  การอพยพเคลื่อนย้ายประชากรมีอัตราเคลื่อนย้ายค่อนข้างสูงตามสภาพของ
สถานที่ประกอบการผู้ใช้แรงงานและกิจการ มีการย้ายทะเบียนบ้านเพ่ือใช้สิทธิพ้ืนที่บริการ โดยที่ไม่ได้พักอาศัย 
อยู่จริง ด้านความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชนมีการประสานความร่วมมือกันด้วยดีมาตลอด  โรงเรียนยังได้รับ
การสนับสนุนช่วยเหลือจากชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การระดมทรัพยากร การช่วยเหลือสอดส่องความประพฤติ
นักเรียน รวมทั้งการเป็นวิทยากรบรรยายความรู้/เป็นนักเรียนปราชญ์ท้องถิ่น 
  ด้านวัฒนธรรมประเพณี  ในเขตนี้มีชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 
แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ในลักษณะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   สมานฉันท์  ดูแลซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมา สถานที่จัดได้
ว่ามีความส าคัญและเป็นเสมือนแหล่งศึกษาความเป็นมาของเขตวังทองหลาง คือ พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยา 
บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) มีมัสยิดฮีดายาตุ้ลอิสลาม ซึ่งเป็นชุมชนอิสลามที่เก่าแก่ วัดสามัคคีธรรม และ
คริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้าว ที่สามารถศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมได้อีกแห่งหนึ่ง  
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 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ได้ พัฒนาคุณภาพการศึกษา                 
ตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนด จ านวน 3 มาตรฐาน โดยการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม                   
ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีผลส าเร็จตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมทั้งโรงเรียนมีการสนับสนุน               
การด าเนินงานประจ าทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนด้วยรูปแบบต่างๆ และมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่
ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา                      
แต่ละมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ต้นสังกัดประกาศแต่งตั้งร่วมประเมินด้วยดังมี
รายละเอียดของผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
ร่องรอย/หลักฐาน 

ความพยายาม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 1.สมุดบันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

2.แบบประเมินการอ่าน  การเขยีน 
3.แบบทดสอบการอ่าน การเขียน 
4.ชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
5.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 1-6 (ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6) 
6.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชา
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  1-6 
(ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
7.แผนการจดัการเรียนรู ้

  1) 
 
 

ความสามารถในการอ่าน เขยีน การสื่อสารและ 
การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 



Self  Assessment  Report : SAR 13 

 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
ร่องรอย/หลักฐาน 

ความพยายาม 

    
8.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-6 
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) 

2) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 1.แบบประเมินโครงงานPBL ม.1-6 
2.นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ / ช้ินงาน 
รายงาน/ โครงการ/ โครงงาน 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1.ตารางแสดงจ านวนโครงงาน PBL 
ของนักเรียน ช้ัน ม.1 – ม.6  
2.ตารางแสดงจ านวนรางวัลต่างๆ 
ในการตัดสินโครงงาน PBL  
สาขาสะเตม็ศึกษา  
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ตารางแสดงจ านวนรางวัล
โครงงาน ในการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนทุน 
พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 33 
4.แบบประเมินโครงงาน 
5.โครงงาน 

4) มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 1.ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและสาระ
เทคโนโลย ี
2.รายงานผลการด าเนินการ
กิจกรรมการเรียนรูสู้่โครงงาน (PBL) 
และนิทรรศการ “เปิดบ้าน
การศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
ร่องรอย/หลักฐาน 

ความพยายาม 
    3.ตัวอย่างโครงงาน PBL 

4.สถิติการใช้งาน DLIT 
5.สรุปผลการใช้งาน DLIT 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 1.แบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
2.รายงานผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนในปี
ปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา 
3.รายงานเปรยีบเทียบผล 
การทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของ
ผู้เรยีน ตามเปูาหมายของ
สถานศึกษาในปีปัจจุบันและปีที่ผา่น
มา  
4.แผนการจดัการเรียนรู ้
5.โครงการกิจกรรม 

6) 
 

มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 1.แบบประเมินความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ 
การท างาน 
2.ข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 
3.กิจกรรมทีส่่งเสริม สนับสนุน
ผู้เรยีนทางด้านการศึกษาและอาชีพ 
(B.D.Point) 
4.ผลงานนักเรยีน 
5.รายงานผลด้านอาชีพ 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
 

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

ร่องรอย/หลักฐาน 
ความพยายาม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 1.แฟูมสรุปโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
2.แฟูมสรุปโครงการสอบธรรม
ศึกษา ประจ าปี 2561 
3.แฟูมสรุปกิจกรรมตักบาตร 
เช้าวันพุธ 
4.สรุปรายงานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
5.แฟูมสรุปกิจกรรมการเรียนรู ้
สู่โครงงาน (PBL) 
6.แผนการจดัการเรียนรู้   
7.กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
8. แฟูมสรุปกิจกรรมภาษาไทย 
สู่ชุมชน 
9. แฟูมสรุปกิจกรรมวันลอยกระทง 
10. แฟูมสรุปกิจกรรมอบรม
คุณธรรมน าความรู ้

 1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชา
ศิลปะพื้นฐาน 
2.แบบประเมินความพึงพอใจ 
ต่องานพิธีหล่อเทียนพรรษา 
3.แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมตักบาตรเช้าทุกวันพุธ 
4.ผลงานโครงการของผู้เรียน 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1. โครงงานของนักเรียนจาก 
กิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการ 
(PBL)  
2. การท ากิจกรรมกลุ่ม 
ของนักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายปี 

2561 
 

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

ร่องรอย/หลักฐาน 
ความพยายาม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 1.โครงการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอน (พัฒนาสมรรถภาพ 
ทางกาย) 
2.แบบประเมินสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพ 
3.ข้อมูลสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพของนักเรียนทุกระดับ 

    4.ผลการทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียน 
ทุกระดับ 
5.แบบประเมินดัชนีช้ีวัดความสุข
ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
6.สถิติการยมืคืน อุปกรณ์กีฬา 
7.ภาพสถานท่ีในการส่งเสรมิ 
พัฒนาสุขภาพและแก้ไขปญัหา
สุขภาพ 
8.ภาพการทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 
9.ภาพการฝึกสมาธิหนา้เสาธง 
10.แผนการจัดการเรียนรู ้
11.ภาพการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย 
12.ภาพการจัดการเรยีนการสอน 
ที่เน้นการพัฒนาสมรรถภาพ 
เพื่อสุขภาพ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารด้านภาษาไทยของผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยก าหนดเป็นชั่วโมงพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียนสื่อความเป็นภาษาไทยทุกสัปดาห์ ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาสาระที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้จัดท าขึ้น
แล้วเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่านด้วยลายมือตนเอง ตรวจประเมินโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ก าหนดไว้ พัฒนาการอ่านออกเสียงของผู้เรียน ด้วยชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษา              
โดยผู้เรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นหมอภาษาระดับห้องเรียนตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนดไว้  พัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจและการตีความภาษาอังกฤษที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ เขียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ
สามารถจับใจความส าคัญของเนื้อหาที่อ่านได้ พัฒนาความสามารถในการคิดค านวณของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน โดยให้ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะการคิด
ค านวณตามเนื้อหาสาระของแต่ละระดับชั้น และจัดโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

2. ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารด้าน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นส่งผล
ให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนด าเนินกิจกรรมหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชนกับผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง   
ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 - 
  

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning หรือ PBL)            
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิดแบบ          
องค์รวม คิดนอกกรอบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและ
เชื่อมโยงเพ่ือน ามาวางแผนงานโครงการ สรุปเหตุผล มีการคาดการณ์และก าหนดเปูาหมายในอนาคตได้อย่างมี
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เหตุผลและสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การเขียนโครงการ โครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างองคค์วามรู้ของตนเองขึ้นมาจากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้
ที่รับเข้ามาใหม่ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียน
มากขึ้น   
 กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้  (Learning Context) 
เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษา
ไปพร้อมกัน   โดยผู้เรียนทุกคนร่วมกันท าโครงงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 1 โครงงานใน 3 สาขาที่สนใจ ได้แก่ สาขา 
สะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีครูที่ปรึกษา และครูเชี่ยวชาญตามสาขา
เป็นที่ปรึกษา โครงงานของผู้เรียนทุกชิ้นที่จัดแยกตามสาขา และระดับชั้น จะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการ      
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เข้าสู่กิจกรรมการประกวดโครงงาน และมีการจัดนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา          
บดินทรเดชาวิชการ (BODIN Academic Expo 2018)” เพ่ือเผยแพร่และน าเสนอโครงงานออกสู่สาธารณะชน   
 จากการด าเนินกิจกรรมโครงงาน (Project-Based Learning) และนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา 
บดินทรเดชาวิชการ (BODIN Academic Expo 2018)” แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative) ช่วยเหลือกัน (Collaborative) และค้นคว้าอย่างอิสระ 
Independent investigation method) ภายใต้เงื่อนไขส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning หรือ PBL) 
 

2. ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning หรือ PBL) ให้ผู้เรียนได้
แสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง (self-directed learning) โดยมีปัญหาเป็นตัวกระตุ้น (สิ่งเร้า) ให้เกิดการเรียนรู้  
และมีผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (guide) แล้วมีการประเมินผล
จากสถานการณ์จริง (authentic assessment) ดูจากความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะท ากิจกรรม
การเรียนรู้ (Learning process) และการประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ (Learning 
product) ของผู้เรียน   
 จากผลการพัฒนาตามที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการ
คิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุป
สาระและเชื่อมโยงเพ่ือน ามาวางแผนงานโครงการ สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีการคาดการณ์และก าหนดเปูาหมายใน
อนาคตได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น  การเขียนโครงการ โครงงาน หรือ
รายงาน ชิ้นงาน  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถน าไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต มีผลการพัฒนาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
 โรงเรียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning) การประกวดโครงงาน PBL 
และการจัดนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชการ (BODIN Academic Expo 2018)” ท าให้มีการ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา          
ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพ่ือน ามาวางแผนงานโครงการ  
สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ   มีการคาดการณ์และก าหนดเปูาหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล และสร้างสิ่งใหม่ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงการ โครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถ
น าไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร 
(BODIN : Strategic Development Model) ให้การขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสู่การเรียนรู้อย่างเป็นพลวัตในศตวรรษ       
ที่ 21 

 

4. จุดควรพัฒนา    
    - 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วย

ตนเองและท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ น าประสบการณ์ แนวความคิดมาใช้ในการท าโครงงาน โครงการ 
ชิ้นงาน ผลผลิตของตนเองอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการกับแนวคิดสะเต็มศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การจัดท าโครงงาน (Project Based 
Learning : PBL) มีครูประจ าชั้นเป็นที่ปรึกษาโครงงาน ทุกโครงงานได้รับการประเมินจากคณะกรรมการที่
โรงเรียนแต่งตั้ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนก าหนด เผยแพร่โครงงานภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน  
 

2. ผลการพัฒนา 
ผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้วยตนเอง และการท างานเป็นทีม ได้เรียนรู้การท าโครงงาน โครงการ 

ชิ้นงาน ผลผลิต จากการเรียนการสอนทุกรายวิชาบูรณาการกับแนวคิดสะเต็มศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนสามารถท าโครงงาน มีการน าไปใช้ และเผยแพร่ผลงาน ภายใน
โรงเรียน 3 สาขา ได้แก่ สะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
นิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) จ านวน 217 โครงงาน 
โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน 51 โครงงาน เหรียญเงิน จ านวน 59 โครงงาน เหรียญทองแดง จ านวน 52 
โครงงาน และชมเชย จ านวน 55 โครงงาน และเผยแพร่โครงงานภายนอกโรงเรียนในระดับประเทศในการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 33 
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จ านวน 4 โครงงาน โดยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จ านวน 2 โครงงาน รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง 
จ านวน 1 โครงงาน เหรียญเงิน จ านวน 1 โครงงาน มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5            
ยอดเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรม ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Based Learning : 

PBL) ใน 3 สาขา ได้แก่ สะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
น าไปใช้ และเผยแพร่ผลงานทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน จนได้รับรางวัลในระดับประเทศ 
 

4. จุดควรพัฒนา  
   - 
   

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือพัฒนาตนเองของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสาร การท างาน การศึกษาเรียนรู้ และการ
พัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือใช้จัดการเรียนรู้  
พัฒนาเว็บไซต์ DLIT เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ครูในการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถน าไปใช้เป็นช่องทางให้ครู
มอบหมาย ติดตามภาระงาน เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และ        
มีคุณธรรมโดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

2. ผลการพัฒนา 
  ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และ         
มีคุณธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการพัฒนา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการจัดท าระบบจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)          

ที่รองรับการใช้งานของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วน ท าให้นักเรียนสามารถน าระดับ
คะแนนไปใช้พัฒนาตนเองได้ 

4. จุดควรพัฒนา 
- 

 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ด าเนินการก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ และคิดแก้ปัญหา        
จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน คือ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ เพ่ือให้ผู้เรียนสอบ
เลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดและ
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมไปถึงได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวม ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลง 
 

 
 

ระดับการศึกษา 

ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่ได้ระดับ 3.0 

ขึ้นไป 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่ได้ระดับ  

3.0 ขึ้นไป 
ม.1 678 518 76.40 
ม.2 736 720 97.83 
ม.3 736 699 94.97 
ม.4 635 514 80.94 
ม.5 695 575 82.73 
ม.6 667 620 92.95 
รวม 4,147 3,646 87.92 

ตาราง 1 ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2. ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาจากการจัดโครงการ/กิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา ส่งเสริมสมรรถนะ 5 ด้าน และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์               
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ท าให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละ
ปี ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ โดยการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ผู้เรียนสอบเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนระดับ ม.3 และ 
ม.6 เป็นไปตามเกณฑ์เปูาหมายของสถานศึกษา มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา 

ความก้าวหน้าทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

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 

 

ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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3. จุดเด่น 
    ผู้เรียนจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด
รวมทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์เปูาหมายทุกรายวิชา และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์เปูาหมายของสถานศึกษา  
 

4. จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนควรก าหนดกระบวนการในการติดตาม ก ากับนักเรียนกลุ่มเปูาหมายอย่างเป็นระบบ                   

และประสานข้อมูลระหว่างกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารวิชาการในการส่งต่อข้อมูลนักเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการได้เต็มตามศักยภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเปูาหมายของสถานศึกษา 
   

ตาราง 3 แสดงผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

สาระวิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ยของ

ประเทศ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ + ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ยของ
โรงเรียน 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

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

 
ตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  
 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยของ

โรงเรียน 
ผลการเปรียบเทียบ 

ค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยของ

โรงเรียน 
ผลการเปรียบเทียบ 

ค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
ภาษาไทย 70.07 สูงกว่า 77.76 สูงกว่า 
ภาษาอังกฤษ 58.66 สูงกว่า 58.37 สูงกว่า 
คณิตศาสตร ์ 65.25 สูงกว่า 69.50 สูงกว่า 
วิทยาศาสตร ์ 51.08 สูงกว่า 56.79 สูงกว่า 
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ตาราง 5 แสดงผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

สาระวิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ยของ

ประเทศ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ + ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ยของ
โรงเรียน 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

ภาษาไทย 624 47.31 16.10 63.41 63.99 สูงกว่า 
สังคมศึกษาฯ 624 35.16 7.96 43.12 43.25 สูงกว่า 

ภาษาอังกฤษ 625 31.41 15.30 46.71 55.47 สูงกว่า 
คณิตศาสตร ์ 625 30.72 20.49 51.21 59.93 สูงกว่า 

วิทยาศาสตร ์ 622 30.51 11.08 41.59 41.75 สูงกว่า 
 
 

ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 
 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยของ

โรงเรียน 
ผลการเปรียบเทียบ 

ค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยของ

โรงเรียน 
ผลการเปรียบเทียบ 

ค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
ภาษาไทย 70.07 สูงกว่า 63.99 สูงกว่า 
สังคมศึกษาฯ 46.94 สูงกว่า 43.25 สูงกว่า 

ภาษาอังกฤษ 58.66 สูงกว่า 55.47 สูงกว่า 
คณิตศาสตร ์ 65.25 สูงกว่า 59.93 สูงกว่า 

วิทยาศาสตร ์ 51.08 สูงกว่า 41.75 สูงกว่า 

 
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  การท างานหรืองานอาชีพตรงตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา          
ที่ก าหนด  เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้ก าหนดรูปแบบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  ที่จะเข้าศึกษาต่อได้เลือกกลุ่มการเรียนตามศักยภาพ และความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ได้แก่ 
กลุ่มการเรียนภาษา (ฝรั่งเศส/ เยอรมัน/ ญี่ปุุน/ จีน ) คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  (ทั่วไป /นิเทศศาสตร์) 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ทั่วไป/ ออกแบบ/ พ้ืนฐานวิศวกรรม/ ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์/ภูมิศาสตร์  
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โอลิมปิค) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมซึ่งพัฒนาศักยภาพทุกด้านของ
นักเรียน (4H : Head,Heart,Hand,Health) 
 การใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)         
จัดกิจกรรมการเรียนรู้/โครงการต่างๆของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน การจัดบริการ         
แนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ พ้ืนฐานในการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสุขในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ 
ด้านการศึกษาอาชีพ เช่น กิจกรรมตลาดนัด B.D. Point ชุมนุมเกี่ยวกับอาชีพ ค่ายใฝุรู้ใฝุเรียน ซึ่งผู้เรียน           
จะได้รับความรู้แนวทางอาชีพและฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 อีกทั้งโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการท างานร่วมกัน           
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ตามประเด็นที่นักเรียนสนใจผ่านกิจกรรมเรียนรู้           
เชิงบูรณาการ Project Based Learning (PBL) กิจกรรมตลาดนัด B.D. Point กิจกรรมแฟชั่นโชว์ กิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมธนาคารน้ าใจ ศูนย์ข่าวเยาวชน ฯลฯและได้รับการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) โดยประเมินจากกระบวนการท างานและผลงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการ การจัดค่ายใฝุรู้  ใฝุเรียน การเยี่ยมชม
สถานศึกษา (University on tour) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก เข้ามาร่วมจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรมพ่ีพบน้อง และสร้างเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดนิทรรศการการศึกษาต่อและ
อาชีพ เพ่ือให้รู้โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่งจะเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ วางแผนการเรียน          
และอาชีพ พร้อมทั้งมีการท าแบบส ารวจความสนใจในอาชีพ วิเคราะห์บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและ
อาชีพ โดยกรมการจัดหางาน ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

2. ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผลการ
ประเมินผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น         
การท างานหรืองานอาชีพ มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
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ระดับ
การศึกษา 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพร้อม
นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2560 - 2561 
ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่ได้ระดับ 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 

  
ตาราง 7 เปรียบเทียบผลการประเมินความพร้อมนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ม.1 - ม.6 

 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีหลักสูตรที่เสริมทักษะด้านอาชีพ
ตามความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมชุมนุมวิชาการ เช่น ชุมนุมเสริมสวย ตลาดนัดพอเพียง 
(B.D. Point) และนิทรรศการ การศึกษาการท างานและอาชีพ เป็นต้น  
 

4. จุดควรพัฒนา   
  - 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดย
ผู้เรียนมีความรักเคารพกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และชาติบ้านเมือง สามารถปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ด้วยวิธีการสอดแทรกในกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสอบธรรมศึกษา กิจกรรม
การวาดภาพสื่อความหมายค่านิยม 12 ประการ ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง กิจกรรมการเลือกตั้งส่งเสริม
ประชาธิปไตย กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น การหล่อเทียนถวายเทียนพรรษา กิจกรรมตักบาตรทุก เช้าวันพุธ 
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การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมวันแม่ วันไหว้ครู การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าทุกวัน 
การประกอบพิธีส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมอบรมคุณธรรมน าความรู้ ฯลฯ เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียน          
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติท่ีดีงาม และท าหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ อีกทั้งการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ โดยการจัดท าหน่วยการเรียนรู้              
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข สอนให้ผู้เรียนรู้จักการใช้จ่ายของตนเอง รู้จักออม โดย
การบันทึกรายรับและรายจ่าย การฝากหรือการออมกับธนาคารโรงเรียน รู้จักช่วยเหลือสังคม เสียสละและปลูกฝัง
ความสามัคคี ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม (นิลุบลเกม) ตลาดนัด 
B.D. Point  กิจกรรมภาษาไทยสู่ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน นักเรียนกองร้อยพิเศษ เป็นต้น ปลูกจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ผู้เรียนทุกคนได้
มีส่วนรวมในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการลงสู่การเรียนการสอน ผ่านหน่วย      
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนใน 8 กลุ่มสาระฯ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้
เกิดชิ้นงาน/โครงงาน และผลงานผู้เรียน เช่น การแต่งร่ายสุภาพในรายวิชาภาษาไทย 5 การเขียนรายงาน          
เชิงวิชาการ เป็นต้น สร้างจิตส านึกในการสืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในโครงการหมอภาษา 
บดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง กิจกรรมลอยกระทงสานศิลป์
แดนบดินทรถิ่นวัฒนธรรม เป็นต้น 
  

2. ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ตามที่โรงเรียนได้ด าเนินการด้วยวิธีการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน และโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเลือกตั้งส่งเสริมประชาธิปไตย ท าบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ  การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
กิจกรรมวันแม่ วันไหว้ครู การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าทุกวัน การประกอบพิธีส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  กิจกรรมลอยกระทงสานศิลป์ แดนบดินทรถิ่นวัฒนธรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น 
การประกวดสวดมนต์แปล ประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ประกวดมารยาทไทย ประกวดบรรยายธรรม ประกวด
โครงงานคุณธรรม ประกวดเล่านิทานคุณธรรม และประกวดเพลงคุณธรรม เป็นต้น ส่งผลให้มีผลการประเมิน
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5         
ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
 โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรม
บูรณาการ การจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระฯ โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม ลงสู่ การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนที่ว่า “ลูกบดินทร
ประพฤติดี มีความรู้” 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 - 
 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ด าเนินการให้ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาประวัติความเป็นมาของ
ความเป็นไทยต่างๆ ในรายวิชาศิลปะ อาศัยรูปแบบกระบวนการคิด และสร้างผลงานตามภาระงานในแต่ละ
ระดับชั้น โดยลงมือปฏิบัติจริง และผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเป็นผู้น า จัดท า
ผลงานที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นไทย  และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ด้วยตนเอง โดย
ใช้กระบวนการคิด การระดมสมอง การเรียนรู้แบบร่วมมือและการลงมือปฏิบัติจริง 2) ระดับชั้นเสริมทักษะปฏิบัติ 
เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมส าหรับผู้เรียนที่มีความสนใจด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ด้วยกิจกรรมชุมนุม ได้แก่ 
กิจกรรมวงโยธวาทิต กิจกรรมดนตรีไทย กิจกรรมขับร้อง กิจกรรมนาฏยศิลป์บดินทรเดชา อีกทั้งการจัดกิจกรรม
ค่ายต่างๆ  ได้แก่ กิจกรรมค่ายศิลปะ กิจกรรมค่ายดนตรีสากล เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน บูรณาการภาระ
งาน ชิ้นงาน สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 3) ระดับขั้นสร้าง
ความมั่นใจในตนเอง เป็นการพัฒนาต่อยอดทักษะความสามารถของผู้เรียน ด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ โดยมีการ
แสดงผลงานด้วยตนเองในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ หรือกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ประเมินผลการพัฒนาของนักเรียนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถาม
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 

2. ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ แสดงออก
ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม สร้างผลงาน และน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น  
 โรงเรียนด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6           
และเสริมทักษะด้วยการจัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมค่ายต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียน สามารถสร้างผลงานและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.0) เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย น าเสนอผลงาน
ได้ด้วยความมั่นใจในตนเอง เผยแพร่ผลงาน น าผลงานและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ         
ได้อย่างดี อาทิ ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นต้น 
4. จุดควรพัฒนา 
 - 
 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนไดด้ าเนินการจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการพัฒนา
ผู้เรียนยุค Thailand 4.0 ให้สามารถปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ให้มีคุณภาพตรง
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ กระบวนการการเรียนรู้เชิงประจักษ์ กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมโครงงานเชิงบูรณาการ การเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning) 
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ กิจกรรมจิตสาธารณะ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ความเป็นสมาชิกของสังคม  การยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย และการใช้ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

2. ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ยอมรับเหตุผลฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และสามารถ
ปรับตัวปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และผู้อ่ืน ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืน  
เป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์เปูาหมาย สามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และประเพณี มีผลการพัฒนาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21          
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนี้  

1. การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ด้วย
กิจกรรมเสียงตามสาย พิธีการหน้าเสาธง  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 
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          2. การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ด้วยกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี   ยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
          3. การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น การ
เลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน  การเลือกตั้งหัวหน้าระดับชั้นเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ฯลฯ 
          4. การจ าลองประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้ผู้เรียนเรียนรู้การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ และการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยกิจกรรม การเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning) เป็นต้น 
  

4. จุดควรพัฒนา 
  -  
4)  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย โดยการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ อาทิ การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางด้านกีฬา เช่น นิลุบลเกม หรือการส่งเสริมด้านต่างๆ เช่น มีสถานที่
ที่เอ้ือต่อการออกก าลังกาย มีอุปกรณ์กีฬาให้ยืมเพ่ือใช้ในการออกก าลังกาย และได้มีการวัดประเมินผลสมรรถภาพ
ทางกายในทุกระดับชั้น มีการวัดสมรรถภาพทางกาย ด้านดัชนีมวลกาย ด้านความอ่อนตัว ด้านความอดทนต่อ
ระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด ซึ่งบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ สุขศึ กษาและพลศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างเสริมด้านลักษณะจิตสังคม โดยใช้การฝึกสมาธิ และการ
อบรมด้านจิตใจในการเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน เพ่ือพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส ซึ่งส่งผลต่อการมีอารมณ์และสุขภาพจิต 
ที่ดี ผู้เรียนท าแบบประเมินตนเองด้านจิตใจและอารมณ์ โดยเลือกใช้แบบประเมินดัชนีความสุขของคนไทย           
ฉบับสั้น (15 ข้อ) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบประเมินความสุขด้วยตนเอง ที่สร้างขึ้น
ภายใต้กรอบ แนวคิด  ค าจ ากัดความของความสุข นั่นหมายรวมถึง อารมณ์และจิตใจ นอกจากการท าแบบ
ประเมินขั้นต้นแล้ว ยังมีการให้ค าแนะน าในการปรับปรุง ปัญหาด้านอารมณ์และสุขภาพจิต มีการติดตามผลและ
การประเมินซ้ า เพ่ือสังเกตพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

2. ผลการพัฒนา 
  ผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยออกก าลังกายและมี
น้ าหนักส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย ด้านความอ่อนตัว สมรรถภาพทางกาย พัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโต รักษา
สุขภาพจิต อารมณ์ท่ีดีอยู่เสมอ และแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
มีความเข้าใจผู้อื่น  มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
 โรงเรียนไดด้ าเนินจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพผู้เรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมมหกรรมกีฬา 
ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ท าให้มีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ซึ่งส่งผลให้ ผู้เรียนมี
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านดัชนีมวลกาย ด้านความอ่อนตัว ด้านความอดทนต่อระบบ
หายใจและหลอดเลือด ด้านความอดทนและแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีการประเมินอารมณ์และสุขภาพจิต โดยการ
ประเมินซ้ า เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ ผู้เรียนเรียนรู้ และมีทักษะในการปูองกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และผู้เรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ให้ความร่วมมือต่อสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 

4. จุดควรพัฒนา 
ควรน านวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาช่วยในการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม             

ของผู้เรียน และแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เรียนน าข้อมูลสะท้อนกลับไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

ความพยายาม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ  
1. ธรรมนูญโรงเรยีน ฉบับท่ี 6 
2. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
ปีงบประมาณ 2559-2563 
3. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 
4. รายงานผลการด าเนินงาน (Self 
Study Report:SSR 1/61) 

 2.1 
 
 

มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษา 
ก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 1. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียน 
บดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี) 
ปีงบประมาณ 2559-2563 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. รายงานผลการด าเนินงาน (SSR) 
4. รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(SAR) 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

ความพยายาม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ  
1.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 2.ข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาเลือก
เพิ่มเติม 
 3.คู่มือการด าเนินการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
4.โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน  (รายงานผลการ
ด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่
โครงงาน (PBL) และนิทรรศการ  
“เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชา
วิชาการ” 
5.แฟูมสรุปงานการจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วม 
6.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 
7. แฟูมกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน 
การคิด วิเคราะห์ 
8. แฟูมสรุปการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนระดับช้ันม.1-6 
9. บันทึกรักการอ่านระดับช้ัน ม.1-6 
10.แฟูมกิจกรรมหมอภาษาพัฒนา
เยาวชน 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุม่เปูาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Self  Assessment  Report : SAR 33 

 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

ความพยายาม 

2.4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 1. การพัฒนาครูที่ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ  
2. การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร 
3. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
4. ID PLAN  
5. แผนการจัดการเรียนรู้ 
6. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้
จากคุณครูอาวุโส (ระบบพี่เลี้ยง) 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง 
2. โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ 
3. กิจกรรมคลินิกสุขภาพ 
4.กิจกรรมตรวจล้างสิ่งปนเปื้อน 
5.แฟูมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
6.แฟูมภาพกิจกรรม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 1. ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 6 
2. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียน 
บดินทรเดชา (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) 
7. รายงานการศึกษาความพึงพอใจที่มี
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8. แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลาย
รูปแบบ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ ดีเลิศ 
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1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
1. กระบวนการด าเนินงาน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และใช้ โรงเรียนเป็นฐาน (School-
Based Management : SBM) ก าหนดโครงสร้างบริหารงานเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มนโยบายและแผน วางแผนการจัดการศึกษา
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบทของโรงเรียน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ได้แก่ กรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้แทนครู และฝุายบริการของโรงเรียน ประชุมร่วมกัน วิเคราะห์สภาพ
ปัจจัยภายใน (STEP) และปัจจัยภายนอก (2S4M) โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โดยใช้แนวคิด balance scorecard ในการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
แผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  นโยบายต้นสังกัด  ชุมชนและท้องถิ่น จัดท าธรรมนูญ
โรงเรียนและแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี  แผนปฏิบัติการประจ าปี จากการมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้างาน และ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  ผู้อ านวยการสื่อสารให้บุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนทุกคนรับทราบถือปฏิบัติ   โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีทุกไตรมาส เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานทุกภาคเรียน (SSR) รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) และรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(AR) ทุกปีการศึกษา  น าข้อมูลผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาทบทวนวัตถุประสงค์เปูาหมาย  เพ่ือปรับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดทุกปี
พร้อมรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด  และด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เปูาประสงค์เพ่ือปรับธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาบริบทของ
โรงเรียน ทุก 5 ปี   

วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียน ปจัจัย
ภายนอก และปัจจัยภายใน  

ด้วยเทคนิค SWOT 

วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  

เป้าประสงค ์
 กลยุทธ ์

 (แนวคิด BSC) 

ธรรมนูญโรงเรยีน 
แผนพัฒนาการศึกษา 

 

แผนปฏิบตัิประจ าป ี

 

AR  
SAR  
SSR  
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 นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ได้แก่ กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนครู  และนักเรียน มีส่วนร่วมในการพิจารณาหนังสือเรียน และการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ขอเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี และผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอีกด้วย 
  โรงเรียนใช้รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN : Strategic Development Model)         
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ไปสู่เปูาหมายของโรงเรียน (Smart School) โดยใช้หลัก BODIN คือ 
 B  (Belief)   : ความรักและศรัทธาต่อองค์กร 
 O  (Objective)   : การก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/องค์กร 
 D  (Dynamic)   : การขับเคลื่อนงานสู่เปูาหมาย 
 I   (Innovation)  : การใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย 
 N  (New Deal)   : การเกิดแนวคิดและหลักการใหม่ 
 เป็นหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Smart Managemant) ตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) การพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ (Smart Teacher) และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (Smart 
Student) 
 

2. ผลการด าเนินงาน 

 บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนทุกคนรับทราบถือปฏิบัติ และน าข้อมูลผลการด าเนินงานมาท าการ

ทบทวนวัตถุประสงค์เปูาหมาย จัดท าแผนปฏิบัติ การประจ าปีงบประมาณอย่างเป็นระบบ พร้อมรายงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติ โรงเรียนก ากับ ติดตามการด าเนินงาน กิจกรรมให้บรรลุตาม

เปูาหมายที่ก าหนด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของโรงเรียนด าเนินการร่วมวิเคราะห์

สภาพบริบทของโรงเรียนด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ร่วมกัน

วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของหน่วยงานตนเองแล้วก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กรอบกล

ยุทธ์ที่สอดคล้องกับเปูาหมายของโรงเรียน จัดท าเป็นธรรมนูญโรงเรียน แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานทุกภาคเรียน (SSR) จัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียนทุกปีการศึกษา (SAR) และ (AR)  

ด าเนินการการทบทวนวัตถุประสงค์เปูาหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณทุกปี และทบทวนวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์เพ่ือจัดท าธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ทุก 5 ปีโรงเรียน

เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนได้รับทราบและถือปฏิบัติด้วย ด าเนินการน าข้อมูลผลการด าเนินงาน           

มาทบทวนวัตถุประสงค์เปูาหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณทุกปี มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
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เปูาประสงค์ กลยุทธ์ กรอบกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย ของต้นสังกัดและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น                  

มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 
 

3. จุดเด่น 

 1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN : Strategic 

Development Model) ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เปูาหมาย โรงเรียนดีมีคุณภาพ (Smart School)           

ดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
  

 หลักการ BODIN : Strategic Development Model เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Smart Management) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

(Smart  Teacher) และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Smart  Students) สนองตอบวิสัยทัศน์ 

พันธกิจของโรงเรียน 

 โรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มุ่งสู่การพัฒนาตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับโรงเรียนในระดับนานาชาติ 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 ควรวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทุกปี  น าผลการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับธรรมนูญโรงเรียน 
และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระยะ 5 ปี เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย การเมือง         
การปกครอง ของหน่วยงานต้นสังกัด และด้านโครงสร้างบริหารของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

B  (Belief)  : ความรักและศรัทธาต่อองค์กร 
O  (Objective)  : การก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/องค์กร 
D  (Dynamic)  : การขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมาย 
I   (Innovation)  : การใช้นวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
N  (New Deal)  : การเกิดแนวคิดและหลักการใหม่ 

 



Self  Assessment  Report : SAR 37 

 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

1.กระบวนการด าเนินงาน 
 โรงเรียนน ากลยุทธ์ของโรงเรียนมาร่วมกันจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ภายใต้มุมมอง  
4 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและด้านการพัฒนา
องค์กร โดยวิเคราะห์เปูาประสงค์ในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ตามล าดับความส าคัญ แล้วก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์เพ่ือตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความส าคัญต่อสมรรถนะหลักและโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน แล้วน าแผนพัฒนาการศึกษา ผลการประเมินสถานภาพโรงเรียน 
(SWOT Analysis) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์  (กลยุทธ์) มาวิเคราะห์จัดท าแผน 
กลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) 5 ปี โดยผู้อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาประเด็น
นโยบายทางการศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียนและก าหนดปฏิทินการด าเนินงานของโรงเรียน โดยผ่ านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนก่อนน าไปสู่การปฏิบัติ โรงเรียนค านึงถึงระดับการ
ปฏิบัติงานตามสภาพโครงสร้างบริหารของโรงเรียนในการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติจึงให้ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้าง
บริหารของโรงเรียน ท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือ
เป็ น แนวทา ง ในกา รก า หนดวิ สั ย ทั ศน์  ก ล ยุ ท ธ์  เ ปู า ป ร ะส งค์  ตั ว ชี้ วั ด  ใ น ร ะดั บ กลุ่ ม ง าน  เ พ่ื อ 
แปลงกลยุทธ์ของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน โดยหัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ภายในกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันประชุม Focus Group วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มงาน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้หลัก 7Ss วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 7 ด้าน คือ โครงสร้างองค์กร (Structure) 
ระบบองค์กร (System) ทักษะและประสบการณ์ (Skill) คุณค่าร่วม (Share Value) อัตราก าลังคน (Staff) 
รปูแบบการบริหารจัดการ (Style of management) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
ใช้หลัก C–PEST วิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม 5 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
ด้านนโยบาย (Political) ด้านงบประมาณ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านระบบ IT (Technology) 
หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ น าผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก มาก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ของกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าไปจัดท ากรอบกลยุทธ์ของกลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  โดยน าเปูาประสงค์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่ก าหนด มาวิเคราะห์ก าหนดโครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ น าไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

  การก าหนดโครงการกิจกรรมของแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร      
ในกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA)  
ในการปฏิบัติงาน เริ่มจากการวางแผน (Plan) การด าเนินงาน การลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม (Do) การ
ติดตามตรวจสอบขณะปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนจนส าเร็จ (Check) น าผลส าเร็จที่เกิดขึ้นมาก าหนดแนวทาง
พัฒนาให้ดีขึ้น (Act) ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม จะประเมินผลความส าเร็จทุกภาคเรียน  
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กลุ่มนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการประเมินต่าง ๆ นี้เป็นข้อมูลปูอนกลับใช้ในการทบทวนจัดท าแผนปฏิบัติ
การปีต่อไป โดยกลุ่มนโยบายและแผนมีหน้าที่ก ากับติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้จะปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และปฏิทินโรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการจะบันทึกการขอใช้งบประมาณในแบบสรุปการขออนุมัติใช้งบประมาณ 
ที่กลุ่มนโยบายและแผนทุกครั้ง กลุ่มบริหารงบประมาณด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านการอนุมัติตามล าดับ             
ขั้นเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานส่งกลุ่มนโยบายและแผน     
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผนจะรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (SSR) เมื่อสิ้น        
ภาคเรียน (ปีละ 2 ครั้ง) และน าข้อมูลสารสนเทศนั้นมาจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) เมื่อสิ้นปี
การศึกษา  

 ในการประเมินผลการด าเนินการ กลุ่มนโยบายและแผนมีหน้าที่ทบทวนผลการด าเนินงานปีละ  
2 ครั้ง โดยใช้ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพความคุ้มค่ากับ
งบประมาณและเวลา ตรงตามวัตถุประสงค์ และการเทียบเคียงกับองค์กรคู่แข่งขันและคู่เปรียบเทียบ และสรุปผล
เป็นรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่พิจารณาแนวโน้ม และเปรียบเทียบที่บ่งบอกถึงระดับความส าเร็จและความล้มเหลว  
โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือปัจจัยของความส าเร็จและความล้มเหลวเพ่ือน าไปพิจารณา ปรับปรุงแผนหรือ
น าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และโรงเรียนประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้  คณะกรรมการด าเนินงานตามค าสั่งโรงเรียน เพ่ือปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น จัดนิเทศ 
ทางการศึกษา ซึ่งมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวทางการปฏิบัติ กรณีศึกษาของโรงเรียนชั้นน า
ระดับประเทศ และโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ ด้านความประพฤติและวิชาการ รวมทั้งการสนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาต่อและเข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจัดแสดงผลการปฏิบัติงานของครูทุกคน เพ่ือให้
ครูได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนต่อไป 

 ในด้านการบริหารอัตราก าลัง โรงเรียนก าหนดอัตราต าแหน่งสาขาวิชาที่สอนตามวุฒิการศึกษาของบุคลากร
ตามความต้ องการจ า เป็ นตาม โคร งสร้ า งหลั กสู ตรที่ ก าหนดของ โ ร ง เ รี ยน  และก าหนดกลยุ ทธ์  
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของบุคลากร จัดท า
เป็นแผนพัฒนาบุคลากรในรอบ 10 ปี การเกษียณอายุราชการ การหมดวาระของต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เ รี ยนรู้  หั ว หน้ า ง าน  การจั ด อัต ร าทดแทนครู ที่ ข าดแคลน  การท า แผนบุ คล ากรตามภาระง าน  
ความต้องการ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และการสร้างความคุ้มทุนในการด าเนินกิจกรรม
ของโรงเรียน โดยก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร อันได้แก่ การพัฒนาครูที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าการ เช่น การพัฒนา
เ พ่ือ เ พ่ิมวุฒิ การศึกษาโดยการศึกษาต่ อในระดับปริญญาโท  และการพัฒนาเ พ่ือ เลื่ อนวิทยฐานะ  
โดยพัฒนางาน พัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของตนเอง และ
รวมถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  โดยบุคลากรของโรงเรียนจะต้องพัฒนา               
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในรูปแบบการฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน 

 นอกจากนี้ โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมของโรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคลากรมี
ความรัก ยึดมั่นในสถาบันและศรัทธา เพ่ือช่วยสร้างความผูกพันของบุคคลให้เห็นแก่ประโยชน์โดยรวม การด ารง
คงอยู่ของวัฒนธรรมถือเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกรุ่นต้องช่วยกันบ ารุงรักษา และพัฒนาครูเพ่ือเตรียมการปฏิบัติหน้าที่
ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ เพ่ือขจัดปัญหาก่อให้เกิดช่องว่างในการบริหาร โดยวางตัวบุคคลเพ่ือเตรียมรับ
ภารกิจใหม่ โดยใช้แนวทางการพัฒนาโดยการสอนงานในหน้าที่ (On The Job Training) การหมุนเวียนงาน 
(Job Rotating) การพัฒนาโดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) และการพัฒนาโดยการนิเทศ          
สอดรับกับระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน 

 ในด้ านการบริหารจั ดการทรัพยากรทางการศึกษา โรง เ รี ยนด า เนินการจัดสรรทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดท ากรอบประมาณการรายรับ และ กรอบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 5 ปี และ
จัดท ารายละเอียดประกอบรายจ่ายล่วงหน้าในรอบ 5 ปี  ตามกลยุทธ์ แผนงาน โครงการของโรงเรียนไว้ 
ในแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
การพิจารณากรอบประมาณการรายรับและรายจ่ายนั้นเกิดจากการประชุมร่วมกันของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้  หัวหน้างานและผู้ เกี่ยวข้องในการเสนอขอใช้งบประมาณของกิจกรรมแต่ละโครงการตาม 
ความต้องการจ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน โดยจัดท ากรอบประมาณการรายรับจากเงินงบประมาณและการระดม
ทรัพยากรที่โรงเรียนได้รับ และจัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายจากข้อมูลงบประมาณที่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเสนอขอให้โรงเรียนจัดสรร โดยโรงเรียนพิจารณาก าหนดสัดส่วนการ
จัดสรรงบประมาณ คือ งบด าเนินการด้านวิชาการท่ีส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 60 งบด าเนินการร้อยละ 30 
งบส ารองจ่ายเมื่อมีความจ าเป็นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกะทันหันหรือคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ ร้อยละ 10 
ก าหนดเป็นโครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน 

 โรงเรียนส่งเสริม พัฒนา การปูองกัน และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ ผู้ เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ                   
มีคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์  มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ เข็มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ ดี  มีทักษะการด า รงชีวิต  
โดยด าเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนโดยอาศัยครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด า เนินงาน โดยการ 
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้บริหาร โดยครูที่ปรึกษาต้องรู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยโรงเรียนใช้ระเบียนสะสมในการส่งต่อข้อมูลระหว่างชั้นปี ซึ่งใช้เป็นข้อมูลจะช่วยให้คร ู         
ที่ปรึกษาเข้าใจผู้เรียนมากขึ้น และสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองผู้เรียน เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มมีปัญหา หรือ กลุ่มพิเศษ เพ่ือดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ
ปัญหาของผู้ เ รี ยนยิ่ ง ขึ้ น  และมี คว าม รวด เร็ ว ในการแก้ ไ ขปัญหา  โดย เฉพาะผู้ เ รี ยนกลุ่ ม เสี่ ย ง / 
มีปัญหา ครูจะได้ให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการปูองกันและการแก้ไขปัญหา 
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รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันและแก้ไขปัญหาของผู้ เรียน โดยการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นหรือจัดกิจกรรม 
เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา อนึ่ง โรงเรียนเน้นพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยปูองกันมิให้ผู้เรียนที่อยู่
ใ นกลุ่ มปกติ และกลุ่ ม พิ เ ศษกลาย เป็ นนั ก เ รี ยนกลุ่ ม เสี่ ย ง /มี ปั ญหา  และ เป็ นการช่ ว ย ให้ ผู้ เ รี ยน 
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นผู้เรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง  
โดยอาศัยการจัดกิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้าน การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)  
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีกรณี 
ที่บางปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น  โรงเรียนก าหนดให้ 
มีการส่งต่อภายใน โดยครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้เรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา 
เช่น ส่ งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ า วิชา หรื องานกิจการนักเรียน และหากไม่มีผลดีขึ้น  
ครูแนะแนวหรืองานกิจการผู้เรียนจะเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอกต่อไป 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 ภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาข้างต้น ส่งผลให้ โรงเรียนบริหารจัดการด้านงบประมาณได้
อย่างเป็นระบบ จึงไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการเงิน อาศัยการวางแผนงบประมาณเตรียมการระดม
ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการ ทั้งการวางแผนการก ากับติดตามและประเมินผลการเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบราชการก าหนด และผลจากการใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในการ
ด าเนินงานทุกระบบและทุกกระบวนการท างาน ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศด้านวิชาการสู่ระดับสากล ในด้านบุคลากร โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรในการท างานร่วมกันโดย
ช่วยเหลือเกื้อกูล มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับนโยบายของต้นสังกัดและความทันสมัยในการจัดการ
เรียนรู้ สนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมพัฒนาทั้งความรู้และการ
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในด้านผู้เรียนพบว่าผลการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีแนวโน้มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งบรรลุค่าเปูาหมายตัวชี้วัดของโรงเรียนที่ก าหนด
ไว้ รวมถึงคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงที่สุดของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเปูาหมายของโรงเรียนที่ก าหนดจาก
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผลจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่งผลให้ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 ตลอดมา  มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินงานโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในทุกกระบวนการ
ท างาน การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานตามวงรอบที่ก าหนด มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง ดังผลการด าเนินงานข้างต้น 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 - 
 

3.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. กระบวนการด าเนินงาน 
 โรงเรียนด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย ได้แก่ผู้อ านวยการ
โรงเรียน รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีโครงสร้าง องค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตอบสนอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียน และน าสู่การปฏิบัติโดยครูน าไปจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ล าดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการ
เรียนรู้ บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นในรายวิชาพ้ืนฐานและหรื อรายวิชาเพ่ิมเติม           
อย่างเหมาะสม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรมีความหลากหลายสนองตอบต่อความต้องการ 
วิเคราะห์ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้/กิจกรรมเหมาะสมตาม
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น อย่างหลากหลาย เพียงพอตามความต้องการ ความถนัด
และความสนใจ และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา น าข้อมูลผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยโครงสร้าง และองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา ก าหนดเวลาเรียน
เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และครูน าไปจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ล าดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการ
เรียนรู้ บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในรายวิชาพ้ืนฐานและหรือรายวิชาเพ่ิมเติมอย่าง
เหมาะสม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มีหลักสูตรที่หลากหลายสนองตอบต่อความต้องการ นักเรียนได้
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มีส่วนร่วมทุกรายวิชา มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริง  มีผลงาน/โครงงาน/
โครงการที่แสดงให้เห็นการอธิบายวิธีคิดและสรุปความคิดของผู้เรียน  และมีการติดตามประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา น าข้อมูลผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมิน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 

 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามความ
ต้องการของผู้เรียน ครูน าไปจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ล าดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้           
บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในรายวิชาพ้ืนฐาน และหรือรายวิชาเพ่ิมเติม ออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานได้เหมาะสมกับความสามารถ และความต้องการของนักเรียน และครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  ได้แก่ นิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา               
บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 2018) ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 - 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

 1. กระบวนการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่งทั้ง 3 ด้าน โดยการใช้หลักการ PLC (Professional Learning 
Community) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การท าแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา               
( Id Plan) การอบรมสัมมนา (ครูปองครู) หลักสูตรต่างๆ ตามความสนใจและเนื้อหาวิชาของครูแต่ละท่าน  ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และหลักสูตรอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ เช่น สอวน. พสวท. สถาบันภาษาต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของครูและบุคลากร มีการนิเทศติดตามการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การสอนงานโดย 
ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ทั้งภายในโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ยังส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาวิชาชีพการท าวิทยฐานะในระดับต่างๆ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องส่งผลงานครูและบุคลากร
เข้ารับการพัฒนาอย่างน้อยคนละ 20 ชั่วโมง 

2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานประกอบด้วย การพัฒนาครูตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  
ได้แก่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาวิชาชีพ การท าวิทยฐานะในระดับต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( Id Plan)และอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบ      
ครบวงจร  ได้แก่ การอบรมสัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ตามความสนใจและเนื้อหาวิชาของครูแต่ละท่าน และ
หลักสูตร อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ (คูปองครู) เช่น สอวน.  พสวท. สถาบันภาษาต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
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ของครูและบุคลากร มีการนิเทศติดตามการสอนของทุกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ทุกกลุ่มสาระฯ การสร้างชุนชนเรียนรู้ติดตามการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้วยกระบวนการนิเทศ
ติดตามและพัฒนา (Coaching and Mentoring) การสอนงานโดย ระบบพ่ีเลี้ยง ทั้งภายในโรงเรียนและ        
จากหน่วยงานภายนอก นอกจากนั้นและสนับสนุนให้ครูบุคลากรเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อย 20 ชั่วโมง                       

มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 

 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนด าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
ต าแหน่งทั้ง 3 ด้าน โดยมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น PLC (Professional Learning Community) การอบรม
สัมมนาหลักสูตรต่างๆ (ครูปองครู) การอบรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระและส่งเสริมให้ครูส่ง
ผลงาน เพ่ือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามเวลาที่ก าหนด 
 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
 การติดตาม การพัฒนาของครูในด้านต่างๆ เช่น  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การก ากับติดตามนิเทศ
การสอน เป็นต้น 
 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนมีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม พัฒนาอาคารสถานที่ให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า    
โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบการ ฯลฯ ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความมั่งคงแข็งแรง และ
ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับผู้เรียน และพร้อมใช้
งาน จัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทันสมัย เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน 
 

2. ผลการพัฒนา 
  โรงเรียนมีแผน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ ท าให้ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบ ฯลฯ ทุกแห่งมีความสะอาด เป็นระเบียบภายใต้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียน มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการใช้งาน และ
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์                 
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย และมีความปลอดภัย ได้แก่ ห้องสมุดคุณหญิงนครราชเสนี 
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
ห้องพยาบาล ธนาคารโรงเรียน ฯลฯ  
 

4. จุดควรพัฒนา 
  สถานศึกษาสร้างความตระหนักและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรและผู้เรียน มีส่วนร่วมในการ
ดูแลและรักษาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆภายในโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
และสร้างจิตส านึกในการรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวม 
 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรยีนรู้ 

1. กระบวนการด าเนินงาน 
 โรงเรียนก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนโดย 
ก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม และพร้อมใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่าย สะดวก 
ถูกต้อง ปลอดภัย  โดยการก าหนดรหัสแต่ละระดับของผู้ใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดระบบสารสนเทศ 5 ขั้นตอน          
คือ 1. การรวบรวมข้อมูล 2. การตรวจสอบข้อมูล 3. การประมวลผลข้อมูล 4. การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  
5. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่ มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผน และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการก าหนด 
ผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศจากทุก 
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ก าหนดเวลา แจ้ง
ผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการรายงานข้อมูล  ด าเนินการจัดการข้อมูลที่ส าคัญของ
หน่วยงานตนให้เป็นปัจจุบัน น า ไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 5 กลุ่มงาน 8  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จัดท าและให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝุาย  บุคลากรทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน น าข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญย้อนหลัง 3 ปี ใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน
ปรับปรุงพัฒนางาน มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว  โดยโรงเรียนขับเคลื่อน
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นช่องทางให้ครูมอบหมาย และติดตามภาระงาน ติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับ
นักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ 
และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น  สร้างชิ้นงาน น าเสนองาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศง ด าเนินการก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่าย สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัย
โดยการก าหนดรหัสแต่ละระดับของผู้ใช้งาน กลุ่มงานทุกกลุ่มก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าระบบสารสนเทศ
ด าเนินการจัดการข้อมูลส าคัญที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผน มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศจากทุก
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดการข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานตนให้เป็นปัจจุบัน น าสารสนเทศไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 5 กลุ่มงาน จัดท าและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการ
ใช้ทุกฝุาย  บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน น าข้อมูลสารสนเทศ                  
ที่ส าคัญย้อนหลัง 3 ปีใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางานได้ และมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว  มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีระบบ/ซอฟแวร์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของโรง

เรีย มีความถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้ มีหลักฐาน ร่องรอย ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น เว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล เว็บไซต์บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่าย เว็บไซต์           

คลังค าสั่ง เว็บไซต์คลังวาระการประชุมครูประจ าเดือน  ระบบประเมินผลการเรียน ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น 
 

4. จุดควรพัฒนา 
  - 

 

 

 

 

 

 

 

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

จ านวนักเรียนเต็ม จ านวนผู้ใช้งาน DLIT 
ร้อยละของ จ านวน

ผู้ใช้งาน DLIT 
ม.1 678 678 100.00 
ม.2 736 736 100.00 
ม.3 736 736 100.00 
ม.4 635 635 100.00 
ม.5 695 695 100.00 
ม.6 667 667 100.00 
รวม 4,147 4,147 100.00 

ตาราง 8 จ านวนผู้ใช้งาน DLIT ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2561 
 
 

https://www.bodin.ac.th/
https://reg.bodin.ac.th/score/login.php
https://accounts.bodin.ac.th/
http://intra.bodin.ac.th/doc/
http://intra.bodin.ac.th/doc/
https://meeting.bodin.ac.th/home.php
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3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการจัดท าระบบจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)           

ที่รองรับการใช้งานของนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างครบถ้วน ท าให้นักเรียนสามารถน าระดับ
คะแนนไปใช้พัฒนาตนเองได้ และครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วท าให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมได้ทุกสถานที่ทุกเวลาในบริเวณ
โรงเรียน 

4. จุดควรพัฒนา 
- 

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

ความพยายาม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม  
 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจหน่วยการเรียนรู้อิง
มาตรฐาน 
2. รายชื่อครูที่ส่งหน่วยและ
แผนการจดัการเรียนรู ้
3. ตัวอย่างแผนการจดัการ
เรียนรู ้
4. แบบประเมินการนิเทศการ
จัดการเรียนรู ้
5. สรุปผลการนเิทศการจดัการ
เรียนการสอนรายบุคคล/กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

  1) 
 
 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

ความพยายาม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม  
 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. เว็บไซต์ DLIT 
3. สถิติการใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
– สถิติการใช้ DLIT 
– สรุปแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้ DLIT 
ประกอบการจัดการเรียนการ
สอน 
4. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 
5. จ านวนทรัพยากรสื่อใน
ห้องสมุด 
6. ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรม
เพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3) มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจหน่วยการเรียนรู้อิง
มาตรฐาน 
2. รายชื่อครูที่ส่งหน่วยและ
แผนการจดัการเรียนรู ้
3. ตัวอย่างแผนการจดัการ
เรียนรู ้
4. แบบประเมินการนิเทศการ
จัดการเรียนรู ้

4) ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 1. แผนการจัดการเรียนรู ้
2. บันทึกการตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู ้
3. บันทึกหลังการจัดการเรยีน
การสอน 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
ร่องรอย/หลักฐาน 

ความพยายาม 
    4. แบบทดสอบ 

5. แบบรายงานการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา (ปพ.5) 
6. แบบบันทึกคะแนนการวัด
ประเมินผล 
7. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อสอบ 
8. ช้ินงาน ผลงานของนักเรียน 

5) มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 1. แผนการจัดการเรียนรู ้
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล
การจัดการเรยีนรู ้
3. ช้ินงาน/ภาระงานของผู้เรียน 
ฯลฯ 
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
5. การประเมินการจดัการเรียน
การสอนของครูโดยนักเรียน 

    6. เอกสารกระบวนการ PLC 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรูต้่างๆ 
7. รายงานผลการด าเนินการ
กิจกรรมการเรียนรูสู้่โครงงาน 
(PBL) และนิทรรศการ “เปิด
บ้านการศึกษา บดินทรเดชา
วิชาการ” 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการก าหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา น าผลการวิเคราะห์มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยออกแบบการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้    
ที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ การปฏิบัติและการน าไปใช้ เช่น คุณลักษณะตามหลักสูตร
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มาตรฐานสากล ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ครบทั้ง ด้านความรู้ 
ด้านทักษะและการปฏิบัติ และด้านเจตคติ เป็นต้น สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม มีการส่งและตรวจหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้พ่ีเลี้ยงอาวุโสประจ าสาขาวิชา และครูพ่ี
เลี้ยงวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ อีกท้ังโรงเรียนมีโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบ
ครูพ่ีเลี้ยงอาวุโส เพ่ือให้ครูพ่ี ซึ่งเป็นครูผู้มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้  มาให้การนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของครูรุ่นใหม่ ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา เพ่ือน าผลการนิ เทศไปพัฒนาคุณภาพ           
การจัดเรียนการสอนของครูผู้สอน ส่งผลกับผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชาที่สูงขึ้น 
 

2. ผลการพัฒนา 
ผลจากการพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 

และปฏิบัติจริงได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 

 

3. จุดเด่น 
 จากการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาบุคลากรฯ โดยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้   
ผ่านระบบครูพี่เลี้ยงอาวุโส จึงท าให้ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ              
มีการติดตาม ประเมินผลเพ่ือให้ผู้สอนน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา จึงท าให้ผู้สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือการน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม   
 

4. จุดควรพัฒนา 
 - 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการน าสื่อ  
มาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อออนไลน์ สื่อที่
ครูจัดท า และการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยและ    
เอกลักษณ์ไทย ห้องสมุดโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ศูนย์สะเต็มศึกษา พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา             
(สิงห์ สิงหเสนี) กิจกรรมใฝุรู้ใฝุเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-6 ฯลฯ  ส่งผลผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ มาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือใช้จัดการเรียนรู้  
พัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถน าไปใช้เป็นช่องทางให้ครู
มอบหมายงานติดตามภาระงาน  เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน เป็นการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยประเมินจากร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

2. ผลการพัฒนา 
ผลจากการพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ      

ต่อการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการจัดท าระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่รองรับการใช้
งานของครูและบุคลากรอย่างครบถ้วน ท าให้ครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้แก่นักเรียนได้ 
 

4. จุดควรพัฒนา 
          - 
 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพ่ีเลี้ยงอาวุโส เพ่ือการพัฒนาครู ให้สามารถ
จัดการชั้นเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ที่ส าคัญต้องจัดบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนอย่างมีความสุข มีค วามศรัทธา 
ในผู้สอน รักที่จะเรียนรู้และรักที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งการนิเทศการจัดการเรียนรู้นั้น มีหัวข้อที่ระบุถึงการ
จัดการชั้นเรียนอย่างชัดเจน เช่น การมีส่วนร่วมของนักเรียน ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น        
เมื่อนิเทศเสร็จก็จะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ค าแนะน า การให้ค าปรึกษาอย่างกัลยาณมิตร เพ่ือน าผลมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 

2. ผลการพัฒนา 
ผลการพัฒนาครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้ผู้เรียน    

มีความสุข มีความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ โดยประเมิน
จากการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพ่ีเลี้ยงอาวุโส มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 
ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 
 โรงเรียนด าเนินการโดยใช้ระบบการนิเทศ ผ่านครูพ่ีเลี้ยงอาวุโส จึงท าให้ครูผู้สอนพบปัญหา และสามารถ
น าปัญหาต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมาพัฒนาตนเอง เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างแท้จริง  

 

4. จุดควรพัฒนา 
 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อาจจ าเป็นต้องมีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึง มีความ
อยากรู้ อยากเรียนและมีความสุขในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้สมาร์ทโฟน หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย       
ในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนก าหนดให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 

นิเทศการสอนของครูทุกคนในโรงเรียน ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิชา เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะและความสามารถด้านต่างๆ ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อการสอนและแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีกระบวนการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง เช่น การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน การตรวจใบงาน แบบฝึกหัด ผลงานต่างๆ การทดสอบความรู้ด้วย
แบบทดสอบ มีการก าหนดผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือตรวจสอบการออกข้อสอบกลางภาคและ
ปลายภาคเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และมีรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือให้ผลการทดสอบสะท้อน
ความรู้ความสามารถทางด้านการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง สะท้อนผลการ
ทดสอบไปยังผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นตามมาตรฐานที่แต่ละรายวิชาก าหนด มีการ
วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือสะท้อนถึงคุณภาพของข้อสอบ ครูสามารถน าผลการวิเคราะห์ข้อสอบไปใช้พัฒนา ปรับปรุง
ข้อสอบของตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน  
 

2. ผลการพัฒนา 
ผลการพัฒนาครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา มีการวิเคราะห์หลักสูตร 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ท าให้เกิดการพัฒนาการสอนของครูให้มีคุณภาพ มีการ
นิเทศการสอนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การประเมินผลผู้ เรียนให้เหมาะสม            
ในการจัดการเรียนรู้ โดยครูทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับครูพ่ี
เลี้ยงอาวุโสและครูพ่ีเลี้ยงวิชาการ ร่วมนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน  ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) ครูมอบหมายงานให้ผู้เรียน         
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เป็นระยะๆ มีการตรวจสอบความถูกต้อง แจ้งผู้เรียน และตรวจผลงานซ้ าจนเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ผู้เรียนได้     
ลงมือสืบค้นข้อมูล ท างานเป็นกลุ่มและเกิดชิ้นงานหรือนวัตกรรม มีเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานและน าเสนอ
ผลงานของตนเองในระดับโรงเรียน และผลงานบางส่วนได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียน 

ครูทุกคนมีการประเมินผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
เปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา โดยเครื่องมือในการวัดและประเมินผลมีการตรวจสอบ        
ความเหมาะสมในการใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียน เช่น ข้อสอบ โดยข้อสอบทุกฉบับถูกตรวจสอบด้วยผู้เชี่ย วชาญ   
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ทดสอบความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับทั้งผลการเรียน การท างาน และผลงานต่างๆ จากครูผู้สอน ผู้เรียนสามารถพัฒนาปรับปรุงผลการ
เรียนและผลการประเมินผลงานต่างๆ ให้ได้ระดับคุณภาพที่ครูก าหนด มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีการนิเทศการสอนที่เป็นระบบ และได้รับความอนุเคราะห์จากครูพ่ีเลี้ยงอาวุโสซึ่งเป็นอดีต

ครูของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มาให้ค าแนะน าอย่างกัลยาณมิตร 
2. ครูของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีความรู้ความสามารถ ท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง   

ตามค าแนะน าของครูนิเทศ ส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้
ที่แต่ละรายวิชาก าหนดไว้ 

3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในระดับสูง เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ เมื่อครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถหรือผลงาน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงผลงานของตนเอง 

4. ผู้ปกครองให้ความเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี ช่วยติดตามตรวจสอบการท างานของนักเรียน 
ส่งผลให้เกิดพัฒนาผลงานตามที่ครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
 

4. จุดควรพัฒนา 
  - 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อาทิ 

งานนิเทศการสอน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การน าเสนองานวิทยานิพนธ์ในการประชุม
ของโรงเรียน การน าเสนอผลงานดีเด่น (Best practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในงานนิทรรศการ             
“เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” มีการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนโดย
ผู้เรียน 
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2. ผลการพัฒนา 
ผลการพัฒนาครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตน และครูพ่ีเลี้ยง

อาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูที่ได้รับการนิเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุมหารือเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
ร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชานั้นต่อไป นอกจากที่ครูจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ได้รับความรู้ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ในการ
สอนของตนแล้ว ครูยังเกิดทักษะการท างานกลุ่ม ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและร่วมแสดงความคิดเห็น          
ของตนเอง เกิดความสามัคคีในองค์กรและเป็นการพัฒนาองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมอีกด้วย น าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ของครูที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ท าให้ครูในโรงเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์         
การท างาน การสร้างนวัตกรรมหรือการแก้ปัญหาในโรงเรียน เป็นการสร้างชุมชนทางวิชาการให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
อีกช่องทางหนึ่งด้วย น าเสนอผลงานดีเด่น (Best practice) เป็นเวทีที่ให้ครูแต่ละคนได้แสดงผลงานของตนเอง
และของผู้เรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เกิดความร่วมมือในการท างาน และเกิดความคิดที่จะพัฒนาผลงานของ
ตนเองและผู้เรียนต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานของครูและของโรงเรียนไป
ยังภายนอก สร้างชื่อเสียงกับโรงเรียนได้อีกด้วย ครูทุกคนได้รับการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียน          
การสอนโดยผู้เรียน เพ่ือให้ครูน าข้อมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองในปีการศึกษาต่อไป  
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการนิเทศการสอน ท าให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและครูนิเทศ และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการเรียนรู้ 

2. ครูเห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการสอน ส่ งผลให้เกิด
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการจัดกิจกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูแล้วน ามา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อในอนาคต 

4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของครู และเป็นเวทีให้ครูได้น าเสนอผลงาน
ของตนเองหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเวทีที่ให้ครูได้พัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands on) ในงานนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ” 
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5. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนโดยนักเรียน ท าให้ครู
ได้เห็นถึงจุดเด่นหรือจุดควรพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง น าไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป 
 

4. จุดควรพัฒนา 
- 
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                         สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปได้ ดังนี้  
  มาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
  มาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 
  มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ระดับคุณภาพ/ 

ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
1) 

 
มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและ 
การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติต่องานอาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดเีลิศ ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 
ระดับคุณภาพ/ 

ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.1 
 

มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ดเีลิศ ดเีลิศ 

   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดเีลิศ ดเีลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดเีลิศ ดเีลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดเีลิศ ดเีลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดเีลิศ ดเีลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

ดเีลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดเีลิศ ดเีลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ 
ต่อการเรียนรู ้

ดเีลิศ ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ดเีลิศ ดเีลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดเีลิศ ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

ดเีลิศ ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรม และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในทุกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องทุก
สัปดาห์ กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชนเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่านในทุกระดับชั้น  การอ่าน  การเขียน การ
สื่อสารภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง -พูด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
รายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยครู Native Speaker  ด้านการคิดค านวณ 
จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในทุกระดับชั้น ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จ าแนก
แยกแยะ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง ท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  Project Based Learning (PBL) รายวิชาพ้ืนฐาน            
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกห้องเรียน ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด           
สอบเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา            
มีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบวัดระดับชาติของผู้เรียนมีแนวโน้มการพัฒนา และผู้เรียนพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการและศักยภาพของตนเอง 
 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่สถานศึกษาก าหนด โดยสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกรายวิชาของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ เป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย อาทิ พิธีหล่อเทียนพรรษา กิจกรรม ตักบาตรเช้าวันพุธ และในวันส าคัญต่างๆ 
เป็นต้น รวมทั้งภูมิปัญญาไทยในการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะพ้ืนฐานทุกระดับชั้น  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                 
มีสุขภาวะทางร่างกายโดยการประเมินสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน ส่งเสริมด้านลักษณะจิตสังคมโดยการฝึก
สมาธิให้กับผู้เรียนอยู่เสมอ  
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 โรงเรียนวิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียนด้วยเทคนิค SWOT Analysis จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กรอบกลยุทธ์  จัดท าธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณทุก 1 ปี โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานผลการด าเนินงานทุกภาคเรียน (SSR) รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา (SAR/AR)  ด าเนินการน าข้อมูลผลการด าเนินงานมาทบทวน
วัตถุประสงค์เปูาหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณทุกปีเพ่ือปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์เพ่ือจัดท าธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน ทุก 5 ปี สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
 โรงเรียนใช้รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN : Strategic Development Model)  
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมไปสู่เปูาหมายโรงเรียนดีมีคุณภาพ (Smart School) ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Smart Management) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ (Smart Teacher) 
และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Smart Students)  
 

2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินงานและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ             

ทั้งด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานตามวงรอบที่ก าหนด โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ประชุมติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมให้เป็นไปตามที่ก าหนดในแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มบริหารและกลุ่มสาระมีคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม ประชุมก ากับ ติดตามการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มงานตนให้เป็นไปตามที่ก าหนด รายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมให้ผู้บริหาร
รับทราบตามล าดับชั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการกิจกรรม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ทุกภาคเรียน (SSR) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปี
การศึกษา (SAR/AR) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ของโรงเรียนโดยการประชุมอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  โรงเรียนรับการก ากับติดตามประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดปีละ 1 ครั้ง และรับการประเมินคุณภาพภายนอก ทุก 5 ปี   มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง  
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 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษากับมหาวิทยาลัย  สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และด าเนิน
กิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างสม่ าเสมอ และได้รับความช่วยเหลือจากสมาคม มู ลนิธิ องค์กร 
เครือข่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนหลากหลายรูปแบบ 
 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความต้องการของชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของ
สถานศึกษา จัดรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ ความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง  ก ากับ ติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน ติดตามประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา น าข้อมูลผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนด าเนินการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานทั้ง 3 ด้าน โดยจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การอบรมสัมมนา
คูปองครู หลักสูตรต่างๆ ตามความสนใจ การอบรมอ่ืนๆ แต่ละสาขาวิชาของแต่ละกลุ่มสาระฯ มีการนิเทศ 
ติดตาม การสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การสอนงานโดยระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)                                           
ทั้งภายในโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น เมื่อถึงเวลาที่จะต้อง
ส่งผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูและบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาอย่างน้อย 20 ชั่วโมง 

 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนมีแผน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ ท าให้ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบ ฯลฯ ทุกแห่งมีความสะอาด                  เป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายใน
ห้องเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระฯ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการใช้งาน ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  จาก
แหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญอย่างเป็นระบบ ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ก าหนด

หมวดหมู่ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ จัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้ง่าย สะดวก 
ถูกต้อง ปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดการข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานตนให้เป็นปัจจุบันน า
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา จัดกระท าและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้
ต้องการใช้ บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน น าข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ
ย้อนหลัง 3 ปีใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางาน 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดท าหน่วยการเรียนรู้          
อิงมาตรฐานและมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพ่ีเลี้ยงอาวุโส จึงท าให้ครูมีความกระตือรือร้นในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ มีการติดตาม ประเมินผลเพ่ือให้ผู้สอนน าผลมาปรับปรุงและ
พัฒนา จึงท าให้ผู้สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือการน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน                  
ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีการจัดท าระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และแหล่ง

เรียนรู้ที่รองรับการใช้งานของครูและบุคลากรอย่างครบถ้วน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบการเรียนรู้แกผู่้เรียนได้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
โรงเรียนด าเนินการโดยใช้ระบบการนิเทศ ผ่านครูพ่ีเลี้ยงอาวุโส มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการ

บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้ผู้เรียนมีความสุข มีความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ สามารถน าปัญหาต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้มาพัฒนาตนเอง ท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  
 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนมีการนิเทศการสอนที่เป็นระบบ และได้รับความอนุเคราะห์จากครูพ่ีเลี้ยงอาวุโสซึ่งเป็นอดีตครู

ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มาให้ค าแนะน าอย่างกัลยาณมิตร มีความรู้ความสามารถ ท าให้เกิดการ
พัฒนาตนเองตามค าแนะน าของครูนิเทศได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและท าให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาก าหนดไว้  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในระดับสูง มีนิสัยเป็น
ผู้ใฝุเรียนรู้ เมื่อครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับเกี่ยวกับความรู้ความสามารถหรือผลงานของผู้เรียน ผู้เรียนมีความ
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กระตือรือร้นในการปรับปรุงผลงานของตนเอง ผู้ปกครองของนักเรียนให้ความเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี 
ช่วยติดตามตรวจสอบการท างานของผู้เรียน ส่งผลให้เกิดพัฒนาผลงานตามที่ครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการนิเทศการสอน ท าให้เกิด    

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและครูนิเทศ มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียน      
การเรียนรู้  ครูเห็นความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการสอน ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการจัดกิจกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูแล้วน ามาพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนต่อในอนาคต จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของครู และเป็นเวทีให้ครูได้น าเสนอผลงาน
ของตนเองหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเวทีที่ให้ครูได้พัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands on) ในงานนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชาวิชาการ”มีการ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนโดยนักเรียน ท าให้ครูได้เห็นถึงจุดเด่นหรือจุดควร
พัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง น าไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ได้ พัฒนาคุณภาพการศึกษา                    
ตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนด 3 มาตรฐาน โดยการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ก าหนด       
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีผลส าเร็จตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมทั้งโรงเรียนมีการสนับสนุน การด าเนินงาน
ประจ าทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนด้วยรูปแบบต่างๆ และมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริม 
สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐาน               
ที่ 1 อยู่ ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่  2 อยู่ ในระดับดีเลิศ และมาตรฐานที่  3 อยู่ ในระดับยอดเยี่ยม                 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ต้นสังกัดประกาศแต่งตั้งร่วมประเมินด้วย ดังมีรายละเอียดของผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 

สรุปผล 

 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

• ด้านคุณภาพผู้เรยีน 
1. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมหมอภาษาบดินทรเดชา
พัฒนาเยาวชนกับผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง   
ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเสียง 
2. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project 
Based Learning หรือ PBL)  การประกวดโครงงาน และ
การจัดนิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา บดินทรเดชา 
วิชาการ (BODIN Academic Expo 2018)” ท าให้มีการ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

 
 

1. โรงเรียนควรก าหนดกระบวนการในการติดตาม 
ก ากับนั ก เรี ยนกลุ่ ม เปู าหมายอย่ า ง เป็ นระบบ                   
และประสานข้อมูลระหว่างกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กลุ่มบริหารวิชาการในการส่งต่อข้อมูลนักเรียน เพื่อให้
ผู้ เ รี ยนทุกคนมีพัฒนาการได้ เต็มตามศักยภาพ           
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเปูาหมายของ
สถานศึกษา 
2. ควรน านวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาช่วยในการ
พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม             
ของผู้ เรียน และแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ เรียน      
น าข้อมูลสะท้อนกลับไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีการคิด
แบบองค์รวม คิดนอกกรอบสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุป
สาระและเชื่อมโยงเพื่อน ามาวางแผนงานโครงการ สรุป
เหตุผลเชิงตรรกะ   มีการคาดการณ์และก าหนดเปูาหมาย
ในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล และสร้างสิ่งใหม่ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียนโครงการ โครงงาน 
หรือรายงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   ที่สามารถ
น าไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องและ
เป็นไปตามรูปแบบแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร 
(BODIN : SDMl) ให้การขับเคลื่อนการบริหารและจัด
การศึกษาของโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสู่การเรียนรู้
อย่างเป็นพลวัตในศตวรรษที่ 21 
3. โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรม ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Based Learning : PBL) 
ใน 3 สาขา ได้แก่ สะเต็มศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง และ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการน าไปใช้ และเผยแพร่
ผลงานทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน จนได้รับ
รางวัลในระดับประเทศ 
4. โรงเรียนมีการจัดท าระบบจัดการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ที่รองรับการ
ใช้งานของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่าง
ครบถ้วน ท าให้นักเรียนสามารถน าระดับคะแนนไปใช้
พัฒนาตนเองได้ 
5. ผู้เรียนจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด
รวมทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบ
ระดับชาติของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์เปูาหมายทุ ก
รายวิชา และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์เปูาหมาย
ของสถานศึกษา 
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6. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง มีหลักสูตรที่เสริมทักษะด้านอาชีพตาม
ความสนใจ โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรม
ชุมนุมวิชาการ เช่น ชุมนุมเสริมสวย ตลาดนัดพอเพียง 
(B.D. Point) และนิทรรศการ การศึกษาการท างานและ
อาชีพ เป็นต้น  
7.โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรมบูรณา
การ การจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระฯ โดยผ่าน
โครงการ/กิจกรรม ลงสู่การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้  ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามอัตลักษณ์ของผู้ เรียนที่ว่า 
“ลูกบดินทรประพฤติดี มีความรู้” 
8. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
ศิลปะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และเสริมทักษะ
ด้วยการจัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมค่ายต่างๆ ส่งผล
ให้ผู้เรียน สามารถสร้างผลงานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.0) เกิดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย น าเสนอผลงานได้ด้วยความ
มั่นใจในตนเอง เผยแพร่ผลงาน น าผลงานและความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรมอื่นๆได้อย่างดี อาทิ 
ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
เป็นต้น 
9.โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้  ที่มุ่งส่งเสริม
ทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็น
ของผู้อื่น  
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มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนี้  
     1.การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว
ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ด้วย
กิจกรรมเสียงตามสาย พิธีการหน้าเสาธง  กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 
     2.การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว
ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ด้วยกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี   ยุวกาชาด  
     3.การเสริ มสร้ า งความเป็นพลเมืองดีตามวิ ถี
ประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น 
การเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน  การเลือกตั้ งหัวหน้า
ระดับชั้นเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ฯลฯ 
     4.การจ าลองประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้ผู้เรียน
เรียนรู้การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ และการท างาน
ร่วมกับผู้ อื่น  ด้วยกิจกรรม การเรียนรู้สู่ โครงงาน 
(Project Based Learning) เป็นต้น 
10. โรงเรียนได้ด าเนินจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพผู้เรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมมหกรรมกีฬา 
ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ท าให้มีการพัฒนาสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ซึ่งส่งผลให้ ผู้เรียนมี
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านดัชนี
มวลกาย ด้านความอ่อนตัว ด้านความอดทนต่อระบบ
หายใจและหลอดเลือด ด้านความอดทนและแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ มีการประเมินอารมณ์และสุขภาพจิต โดยการ
ประเมินซ้ า เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตให้
ดีอยู่เสมอ ผู้เรียนเรียนรู้ และมีทักษะในการปูองกัน
ตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และผู้เรียนปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ให้ความร่ วมมือต่อสถานศึกษา 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการพัฒนา

เชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN : Strategic 

Development Model) ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

เปูาหมาย โรงเรียนดีมีคุณภาพ (Smart School)  

หลักการ BODIN : Strategic Development Model 

เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ (Smart Management) การพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

(Smart  Teacher) และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่

ความเป็นเลิศ (Smart  Students) สนองตอบวิสัยทัศน์ 

พันธกิจของโรงเรียน พัฒนารูปแบบการบริหารให้มี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มุ่งสู่การพัฒนาตามเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันกับโรงเรียนในระดับนานาชาติ          

2. โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินงานโดยใช้ระบบวงจร
คุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในทุกกระบวนการ
ท างาน การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานตามวงรอบที่ก าหนด มีการบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการ
ศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศ
ภายในที่เข้มแข็ง ดังผลการด าเนินงานข้างต้น 

 

 
 

1.ควรวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทุกปี  
น าผลการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับธรรมนูญโรงเรียน และ
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระยะ 5 ปี เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย การเมือง การปกครอง 
ของหน่วยงานต้นสังกัด และด้านโครงสร้างบริหารของ
โรงเรียน 
2.การติดตาม การพัฒนาของครูในด้านต่างๆ เช่น          
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การก ากับติดตาม
นิเทศการสอน เป็นต้น 
3.สถานศึกษาสร้างความตระหนักและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรและผู้เรียน มีส่วนร่วมในการ
ดูแลและรักษาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆภายในโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
และสร้างจิตส านึกในการรักษาสาธารณสมบัติของ
ส่วนรวม 
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3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย 
ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตาม
ความต้องการของนักเรียน ครูน าไปจัดท ามาตรฐาน
การ เ รี ยนรู้  ตั ว ชี้ วั ด  ล า ดั บ เนื้ อหาสาระตาม
กระบวนการเรียนรู้  บูรณาการสภาพปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่น ในรายวิชาพ้ืนฐาน และ
หรือรายวิชาเพ่ิมเติม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิง
มาตรฐานได้เหมาะสมกับความสามารถ และความ
ต้องการของนักเรียน และครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ได้แก่ นิทรรศการ “เปิดบ้านการศึกษา 
บดินทรเดชาวิชาการ” (BODIN Academic Expo 
2018) ประจ าปีการศึกษา 2561 
4. โรงเรียนด าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่งทั้ง 
3 ด้าน โดยมีวิ ธีการที่หลากหลาย เช่น PLC 
(Professional Learning Community) การอบรม
สัมมนาหลักสูตรต่างๆ (ครูปองครู) การอบรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระและส่งเสริมให้ครู
ส่งผลงาน เพื่อให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามเวลาที่ก าหนด 
5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย และมีความ
ปลอดภัย  ได้ แก่  ห้องสมุดคุณหญิ งนครราช เสนี 
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
ห้องพยาบาล ธนาคารโรงเรียน ฯลฯ เพื่อความมั่นใจใน
ความปลอดภัย 
6.โ ร ง เ รี ยนมี ร ะบบ/ซอฟแวร์ที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของ
โรงเรีย มีความถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้ มีหลักฐาน 
ร่องรอย ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ 
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ตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกต้อง เช่น เว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์
ทะเบียนวัดผล เว็บไซต์บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่าย 
เว็บไซต์คลังค าสั่ ง เว็บไซต์คลังวาระการประชุมครู
ประจ าเดือน  ระบบประเมินผลการเรียน ระบบจัดการ
งานพัสดุ เป็นต้น 
7. โรงเรียนมีการจัดท าระบบจัดการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ที่รองรับ
การใช้งานของนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
อย่างครบถ้วน ท าให้นักเรียนสามารถน าระดับคะแนนไป
ใช้พัฒนาตนเองได้ และครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งมีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ปลอดภัยและ
สะดวกรวดเร็วท าให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนาความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรมได้ทุกสถานที่ทุกเวลาในบริเวณโรงเรียน 

 
 

• ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1. จากการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาบุคลากรฯ โดยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้อิงมาตรฐานและมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
ผ่ าน ระบบครูพี่ เ ลี้ ย งอาวุ โ ส  จึ งท า ให้ ครู มี ค วาม
กระตือรือร้นในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ มีการติดตาม ประเมินผลเพื่อให้ผู้สอนน า
ผลมาปรับปรุงและพัฒนา จึงท าให้ผู้สอน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อการน าไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ปฏิบัติ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม  

 
 

1.การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อาจจ าเป็นต้องมี
การใช้เทคนิคที่แปลกใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึง มีความ
อยากรู้ อยากเรียนและมีความสุขในการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น เช่น การใช้สมาร์ทโฟน หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆ              
เข้ามาช่วย ในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
2. โรงเรียนมีการจัดท าระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่รองรับ
การใช้งานของครูและบุคลากรอย่างครบถ้วน ท าให้ครู
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้แก่
นักเรียนได้ 
3. โรงเรียนด าเนินการโดยใช้ระบบการนิเทศ ผ่านครูพี่
เลี้ยงอาวุโส จึงท าให้ครูผู้สอนพบปัญหา และสามารถน า
ปัญหาต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกมาพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างแท้จริง 
4. โรงเรียนมีการนิเทศการสอนที่เป็นระบบ และได้รับ
ความอนุเคราะห์จากครูพี่เลี้ยงอาวุโสซึ่งเป็นอดีตครูของ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มาให้ค าแนะน า
อย่างกัลยาณมิตร 
5. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยมีการนิเทศการสอน ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและครูนิเทศ และมี
การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การเรียนรู ้
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนใช้รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN : SDM) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือไปสู่เปูาหมายโรงเรียนดีมีคุณภาพ Smart School 3 ด้าน คือ Smart Management, 
Smart Teacher และ Smart Student โดยก าหนดเป็นวาระแห่งปีในการด าเนินการ ดังนี้  
 ปีการศึกษา 2560  ปีแห่งการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Smart Management)  
 ปีการศึกษา 2561  ปีแห่งการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ  
          (Smart Teacher) 
 ปีการศึกษา 2562  ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (Smart Student) 
 การก าหนดแนวทางการพัฒนาในแต่ละปีการศึกษาจะต้องอาศัยข้อมูลพ้ืนฐาน (Based Line)                    
จากสารสนเทศที่ส าคัญ ได้แก่ ผลการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม เทียบเคียงค่าเปูาหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาและเทียบเคียง 
 ค่าเปูาหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  โดยใช้หลักการ 5 ข้อ ของ BODIN : SDM คือ 
 B  (Belief)   คือ  ความรักและความศรัทธาในองค์กร 
 O  (Objective)   คือ  การก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือองค์กร 
 D  (Dynamice)  คือ  การขับเคลื่อนงานไปสู่วัตถุประสงค์/เปูาหมาย 
 I  (Innovation)  คือ  การใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลาย 
 N (New  Deal)  คือ  การเกิดแนวคิดและหลักการใหม่จากองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 จากแนวทางดังกล่าวในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จุดเน้นการพัฒนาที่ส าคัญ                 
คือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ                      
เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  

1. จัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น เนื่องจากมีครูครบอายุวาระ
เกษียณราชการจ านวนมาก ซึ่งการจัดอัตราทดแทนไม่เท่ากับจ านวนที่ขาด ท าให้เกิดปัญหาด้าน การเรียนการสอน 
ประกอบกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่พัฒนาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ครูจึงมีภาระงาน
นอกเหนือการสอนเพิ่มมากขึ้น 

2. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
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- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
-   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) และรายงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2561 

-  ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
      และการก าหนดค่าเปูาหมาย  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
-     ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561   
-     ค ารับรองการติดตาม  ตรวจสอบ  และการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 
ที่ 82/2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา 2561 

----------------------------- 
  ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก าหนดให้มีการด าเนินการด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษา 3  มาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 
ในวันที่ 28  มีนาคม 2562   ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับลงวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนจึงด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 เ พ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจ               
ตามความในมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้  
  1.   คณะกรรมการอ านวยการ 
       นายวิสิทธิ์   ใจเถิง   ประธานกรรมการ  
  นาวาอากาศตรี หญิง พิมพร เทียนอุดม  รองประธานกรรมการ  
  นางสาวพรพชร   สุนทรนนท์  กรรมการ 
  นายสุพัฒน์   อัตจริต   กรรมการ 
     นายธงชัย   อินทรพาณิชย์  กรรมการและเลขานุการ 
      หน้าที ่    

1. ประชุมวางแผน ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติแก่คณะกรรมการ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 

2. ให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานงานทุกฝุาย ก าหนดคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน 

3. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการแต่ละมาตรฐานให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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  2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  นายธงชัย  อินทรพาณิชย์  ประธานกรรมการ  
  นาวาอากาศตรี หญิง พิมพร เทียนอุดม  รองประธานกรรมการ  
  นางสาวพรพชร  สุนทรนนท์  รองประธานกรรมการ 
  นายสุพัฒน์  อัตจริต   รองประธานกรรมการ 
  นางจริญญา  แก้ววงษา  กรรมการ 
  นายพิทยา  ทองเงิน   กรรมการ 
  นางสาวหฤทย์  อันไธสง   กรรมการ 
  นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ  กรรมการ 
  นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ท้ังน้อย  กรรมการ 
  นางดรุณี  ประกิจเพชร์  กรรมการ 
  นางสมร  จันทนาคม  กรรมการ 
  นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์  กรรมการ 
  นางสาวนพรัตน์  พิมพ์แสง  กรรมการ 
  นายนิพน  แจ่มแจ้ง   กรรมการ 
  นางวณิตา  ประภัศร  กรรมการ 
  นายอภิชา  นิลวัฒน ์  กรรมการ 
  นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ ์   กรรมการ 
  นายวัชเรนทร์  วิเศษวงษา  กรรมการ 
  นายรังสิต  มีแสง   กรรมการ 
  นายลัทธพล  ด่านสกุล  กรรมการ 
  นางสาวสุพัตรา  เฉลิมเผ่า  กรรมการ 
  นางสาวอุษา  เกตุหาร   กรรมการ 
  นายศรีธัญญา  ตันสกุล   กรรมการ 
  นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวนวลละออ ต้นเคน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      หน้าที ่    

๑. ประชุมเพ่ือพิจารณาและด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. ประสานงาน รวบรวมข้อมูลกับฝุายต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 3.   คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา 
           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  มาตรฐานที่ 1 1.1 (1-6), 1.2 (1-4) 
         มาตรฐานที่ 2 (2.1-2.3) 
        มาตรฐานที่ 3 (3.1-3.5) 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  มาตรฐานที่ 2 (2.6) 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มาตรฐานที่ 2 (2.4)  
     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   มาตรฐานที่  2 (2.5) 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   มาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย 
  ประธานกรรมการ    มาตรฐาน/ประเด็นที่ได้รับมอบหมาย 
 

หน้าที่  
1. ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาตามคู่มือแนวทางการประเมิ น

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ประชุมวางแผนชี้แจงขั้นตอน วิธีการประเมินแก่ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. พิจารณาค่าเปูาหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา เปรียบเทียบกับข้อมูลของ
สถานศึกษา 

4. ก ากับติดตามการด าเนินงานแต่ละมาตรฐานที่รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน  

     ต้นสังกัด  

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   นางจริญญา  แก้ววงษา  ประธาน 
   นางวันวิสา  พริพล   รองประธาน 
  นายบพิตร  อิสระ   กรรมการ 
  นางจริยา  หวังเชิดชูเกียรติ  กรรมการ 
  นางสาวจันทมาศ  ทิมโต   กรรมการ 
  นายสาธิต  สมใจ   กรรมการ 
  นายพรสิทธิ์  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
   นางจรินพรรณ  กลิ่นหอม  กรรมการ 
   นางวรดา  บุญล้ าเลิศ  กรรมการ 
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  นางสาวสุรีย์รัตน์  สวัสดี    กรรมการ 
   นางนงลักษณ์  สุริยะฉันทนานนท์ กรรมการ 
   นายรชต   ทองสมบูรณ์  กรรมการ 
   นายธนัทภัทร  จิรภัทรเขมกุล  กรรมการ 
   นางสาวธนาตา  พีรกันทรากร  กรรมการ 
   นางสาวจินดา  ไขตะขบ   กรรมการ 
   นางสาวสุพพัตรา  นวะศรี   กรรมการ 
   นางสาวฐิติยา  บุญเขื่อง   กรรมการ 
   นายสิทธิพงษ์  ศูนย์ปั้ง   กรรมการ 
   นายศุภชัย  พุทธกุล   กรรมการ 
   นายสุจินดา  ปรากฏวงศ์  กรรมการ 
   นางสาวสุทธินีย์  สุดประเสริฐ  กรรมการ 
   นายนัทธพงศ์  นาคเกษม  กรรมการ 
   นางสาวชฎาพร  เสามั่น   กรรมการ 
   นางสาวศิริรัตน์  จันทบาล  กรรมการ 
   นางอังคณารัตน์  หวังดี   กรรมการ 
   นางสาวศนิสา  บุญสง่า   กรรมการ 
  นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
   นายณภัทร  รัตนสุวรรณวุฒ ิ  กรรมการ 
   นางสาวณัฏฐา  หลิวสุวรรณ  กรรมการ 
   นายชาคริต  แจ่มศรี   กรรมการ 
   นางทองกร  ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
   นายกฤชณ  บัวดีบุญญสกุล  กรรมการ 
   นางสาวนวรัตน์  ซุ่นเจา   กรรมการ 
   นางสาวสุนิสา  เถาจ าปา  กรรมการ 
   นางสาววันรว ี  ศักดิ์เมือง  กรรมการ 
   นางสาวนันทิภาคย์ ผางาม   กรรมการ 
   นางสาวนงกช  เหล็กผา   กรรมการ 
   นางสาวทิพย์วิมล  เจริญสุข   กรรมการ 
   นายคเณศ  สัมพุทธานนท์  กรรมการ 
   นางสาวเสาวลักษณ์ จันศรี   กรรมการ 
   นางสาวมธุรดา  ศรีสุข   กรรมการ 
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   นางสาวกฤษณา  ยืนบุรี   กรรมการ 
   นางสาวขวัญเมือง ชาติช านิ   กรรมการ 
   นางสาววรานิตย์  เกณิกานนท์  กรรมการ 
   นางมัลลิกา  ภาพีรนนท์  กรรมการ 
   นางสาวนารีรัตน์  นานช้า   กรรมการ 
   นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
   นางมลิวรรณ์  มูลพรม   กรรมการ 
   นางประภา  ปักษี   กรรมการ 
  นางสาวโรสณีย์  วงศ์หมัดทอง  กรรมการ 
  นางสาวสุวดี  นาสวัสดิ์   กรรมการ 
   นางชลกร  ชาครอง   กรรมการ 
   นางสาวอุษา  เกตุหาร   กรรมการ 
  นางสาววิลาวัลย ์  วงศ์ทิพย์  กรรมการ 
   นายฐิติพงศ์  จันทสีร์   กรรมการ 
   นางสาวกรกนก  วารีสุวรรณ  กรรมการ 
   นายนิรรัตน์  อจลพล   กรรมการ 
   นางสาวมะลิสา  ศรีนอก   กรรมการและเลขานุการ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                   ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   นายพิทยา  ทองเงิน   ประธาน 
   นางสาวขนิษฐา  ญาสิทธิ์   รองประธาน 
   นางณัฐธยา  วิเศษวงษา  กรรมการ 
   นางสุภาพร  ขาวพิมพ์  กรรมการ 
  นายภัคพล  อนุรักษ์เลขา  กรรมการ 
  นายชยุตม์  พรายน้ า   กรรมการ 
  นายมงคล  คมไสย   กรรมการ 
  นางสาวนิสา  วิริยาสิตาภรณ์  กรรมการ 
  นายไพศาล  วงษ์ระหงษ์  กรรมการ 
  นายทินภัทร  ฉลาดคิด  กรรมการ 
   นางเสาวลักษณ์  ยงวานิชจิต  กรรมการ 
   นางมนวิภา  อ่อนศรี   กรรมการ 
   นางสุทิศา   ทินกร รุ่งเรือง   กรรมการ 
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   นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี   กรรมการ 
   นางสาวณัฏฐณี  ศิริโชติ   กรรมการ 
   นางสาวสุดารัตน์  พุมนวล   กรรมการ 
   นางสาวชนิดา  ลาอ่อน   กรรมการ 
   นายนิพนธ์  แก้วดารา  กรรมการ 
   นายธนชาติ  เอียสกุล   กรรมการ 
   นางสาวชลิตตา  เจริญสุข   กรรมการ 
   นางสาวจุฑาพร  เขียวแก้ว  กรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐปภัสร์ เกิดแก้ว   กรรมการ 
   นายกิตติศักดิ์  มโนพัฒนกร  กรรมการ 
   นางสาวสิริวิมล  วังวงษ์   กรรมการ 
   นางสาวนราวดี  จ้อยรุ่ง   กรรมการ 
   นางสาวสวัญญา  ประจ าเรือ  กรรมการ 
   นางสาวชลธิชา  ค ากองแก้ว  กรรมการ 
   นางจิตฐิพร   ณ ศรีโต   กรรมการ 
   นายณัฐนันท์  บุญไชย   กรรมการ 
  นางสาวปัณณิดา  ประสานสอน  กรรมการและเลขานุการ 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   นางสาวหฤทย์  อันไธสง   ประธาน 
   นางสาวเพ็ญนภา  ศรีโฉม   รองประธาน 
   นายวิวัฒน ์  สุภพิทักษ์กุล  กรรมการ 
   นางสาวษมาภรณ์  ศรีใสค า   กรรมการ 
   นายธนกานต์  ภู่พงศ์ชนางกูร  กรรมการ 
   นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน  กรรมการ 
   นางสาวชลนิชา  โคตรสีหา  กรรมการ 
   นายณัฐพงศ์  มนต์อ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ  ประธาน 
   นายลัทธพล  ด่านสกุล  รองประธาน 
   นายพิสุทธิ์  แซ่อ้ึง   กรรมการ 
   นางสาวพรรณี  สิมอุด   กรรมการ 
  นายพิชญเมธี  แสงดี   กรรมการ 
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  นางสาววาสนา  ผาสุขหัส  กรรมการและเลขานุการ 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   นางสาวฐิติชญาณ์  วงศ์ท้ังน้อย  ประธาน 
   นางสาววันรว ี  ศักดิ์เมือง  รองประธาน   
   นายสาธิต  สมใจ   กรรมการ 
  นางสาวภาวิดา  สุหร่ายเพชร์  กรรมการ 
  นางสาวอัสมาร์  โต๊ะเอียด  กรรมการ 
  นางสาวเพ็ญนภา  ศรีโฉม   กรรมการและเลขานุการ  
       6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  นางดรุณี  ประกิจเพชร์  ประธาน 
  นางสาวดวงพร  จงสุขกิจพานิช  รองประธาน 
  นายณฐาภพ  ฟูากระจ่าง  กรรมการ   
  นายทัชชกร  พวงพันธ์  กรรมการ 
  นางเตือนใจ  มลแก้ว   กรรมการ 
  นางกัญญ์วรา  ฤทธิศศิธร  กรรมการ 
  นางสาวเมษา  แสงตรง   กรรมการ 
  นางสาวปิยาภรณ์  ปานสีนุ่น  กรรมการ 
  นางสาวนภาพร  หริมเจริญ  กรรมการ 
  นางสาวนันทิยา  อณสุวรรณ์  กรรมการ 
   นางสาวทิพย์สราวัลย์ หวังปรุงกลาง  กรรมการ 
   นางสาวสมจินตน์  อารีศิลป์   กรรมการ  
  นางสาวชุติภรณ์  พัดเอ่ียม   กรรมการและเลขานุการ  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   นางสมร   จันทนาคม  ประธาน 
   นางสิรินทร์ทิพย์  คชรินทร์  รองประธาน 
   นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด   กรรมการ 
   นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ  กรรมการ 
   นางสาวพัณนริตาภา สมมณี   กรรมการ 
  นางสาวสุนิภรณ์  รุจิลาวัณย์  กรรมการ 
  นายพีรพันธ์  นิ่มลบ   กรรมการ 
  นายบวรวุฎ  จีระดิษฐ์   กรรมการ 
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   นายคณาวุฒิ  อาษาช านาญ  กรรมการ 
  นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณีสวาท  กรรมการ 
  นางสาวสุกัญญา  รอดระก า  กรรมการและเลขานุการ 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
   นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์  ประธาน 
    นายศรีธัญญา  ตันสกุล   รองประธาน 
   นางรุจิรา  จันทร์ธนสมบัติ  กรรมการ 
   นายศุภกิจ  แก้วดวงดี  กรรมการ 
   นางสาววิลาวัลย ์  วิโค   กรรมการ 
  นายธัชชา  เทศน์ธรรม  กรรมการ 
   นางสาวจุฑาภรณ์  ทิมธนสาร  กรรมการ 
   นางสาวเบญจวรรณ แก้วบุตรดี  กรรมการ 
   นางสาวภัทรี  ชุมช่วย   กรรมการ 
  นางสาวกนกพิชญ์ วันน า   กรรมการ 
  นางสาวนฌกร  ผู้ทรงธรรม  กรรมการ 
   นายสุพจน์  เจนณะสมบัติ  กรรมการ 
   นายอิสระภาพ  แปูนรักษา  กรรมการ 
  นายชยพัทธ์  วงศ์ชาญโชคชัย  กรรมการและเลขานุการ  
       3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   นางสาวนพรตัน์  พิมพ์แสง  ประธาน 
   นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสค า   รองประธาน 
   ว่าที่ ร.ต.ณัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง  กรรมการ 
  นางสาวอภิญญา  บุญแก้ว   กรรมการ 
   นางสาวพนิดา  ศรีอ่ าดี   กรรมการ 
  นายจิรัชญ์กฤศ  มีวรรณภาค  กรรมการ 
  นางสาววชิรา  มาศิริ   กรรมการ 
  นายศุภโชค  สังขศรี   กรรมการ 
   นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา   กรรมการและเลขานุการ 
 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   นายนิพน  แจ่มแจ้ง   ประธาน 
  นายกิตติรัชต์  วรัญญานนท์  รองประธาน 
   ว่าที่ ร.ต.มนตรี   โสภิสเขื่อนขันธ์  กรรมการ 
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   นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ ์   กรรมการ 
   นายภูมิพจน์  ศุภรภิญโญภาพกุล กรรมการ 
   นายเกรียงไกร  เทียมแสน  กรรมการ 
   นายวัลลภ  นันตา   กรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.หญิง ดาวเรือง  สอนธรรม  กรรมการ 
   นายดนัย  นาเมือง   กรรมการ  
 นายวัชรพงศ์  หอมนาน  กรรมการ 
 นายดนันท์  แย้มชื่น   กรรมการ 
 นางสาวบุษบา  ห้าวหาญ  กรรมการ 
  นายอภิรักษ์  เรืองนคร  กรรมการ 
  ว่าที่ ร.ต.อานันท์  เชยสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   นางวณิตา  ประภัศร  ประธาน 
   นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์   รองประธาน 
   นายโกรบ  มุทาพร   กรรมการ 
   นางสาวมะลิสา  ศรีนอก   กรรมการ 
   นางสาวปวีณา  ยอดยศ   กรรมการ 
   นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์   กรรมการ 
   นายอาลี   สาและ   กรรมการ 
   นางอังคณารัตน์  หวังดี   กรรมการและเลขานุการ 
       2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   นายอภิชา  นิลวัฒน ์  ประธาน 
   นายโกรบ  มุทาพร   รองประธาน 
   นายนิพน  แจ่มแจ้ง   กรรมการ  
  นายสุพจน์  เจนณะสมบัติ  กรรมการ 
  นางสาวพนารัตน์  แซ่โล้ว   กรรมการ 
  นางสาวชุติภรณ์  พัดเอ่ียม   กรรมการ 
  นายภูมิพจน์  ศุภรภิญโญภาพกุล กรรมการ 
  นางสาวนฌกร  ผู้ทรงธรรม  กรรมการและเลขานุการ  
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 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
              ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
   นางสาวอุไรวรรณ  สวัสดิ ์   ประธาน 
   นางสาวศรัญญา  หนูชัยแก้ว  รองประธาน  
 นางสาวสุนิสา  เถาจ าปา  กรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระ   กรรมการ 
  นายจักรพันธ์  หวังวิวัฒนา  กรรมการ 
  นายภูมิพจน์  ศุภรภิญโญภาพกุล กรรมการ 
  นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน์  กรรมการ 
  นายวัชรพงศ์  หอมนาน  กรรมการและเลขานุการ  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   นายวัชเรนทร์  วิเศษวงษา  ประธาน 
   นายพูนศักดิ์  รักษาพันธุ์  รองประธาน   
  นางสาวอรวรรณ  รุ่งเพ็ง   กรรมการ 
  นางพนิดา  โฉมศรี   กรรมการ 
  นายอดุล  ดือราแม   กรรมการ 
  นายธนชาติ  เอียสกุล   กรรมการ 
  นางสาวจุฑาพร  เขียวแก้ว  กรรมการ 
  นางสาวลลิตา  ทิพย์ประชาบาล  กรรมการและเลขานุการ   
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   นายรังสิต  มีแสง   ประธาน 
 นางดารณี  แรงเขตวิทย์  รองประธาน 
  นางจริยา  หวังเชิดชูเกียรติ  กรรมการ 
  นายคมเดช  พรมนาค  กรรมการ 
 นางสาวเอกอนงค์  แก้วดี   กรรมการ 
  นางสาวนิสา  วิริยาสิตาภรณ์  กรรมการ 
  นายพิสุทธิ์  แซ่อ้ึง   กรรมการ 
 นายธัชชา  เทศน์ธรรม  กรรมการ 
 นายมณเฑียร  สุขสวัสดิ์  กรรมการ 
  นายเข็ม   กลั่นใสสุก  กรรมการ 
  นายชาญยุทธ  นาวงษ ์   กรรมการ 
  นางสาวณัฐวดี  เพชรอาวุธ  กรรมการ 
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  นางนภัสนันท์  สิงห์เพียง  กรรมการ 
  นางสาวเกศศิณี  ผิวอ่อน   กรรมการ 
  นายฐิติพงศ์  จันทสีร์   กรรมการ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8 กลุ่ม   กรรมการ 
  นายทัชชกร  พวงพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
   นายลัทธพล  ด่านสกุล  ประธาน 
   นายณฐาภพ  ฟูากระจ่าง  รองประธาน 
   นายโกศล  มูลพรม   กรรมการ 
  นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม   กรรมการ 
  นางสาวจันทมาศ  ทิมโต   กรรมการ 
  นายพิชญเมธี  แสงดี   กรรมการ 
   นางสาวนภาพร  หริมเจริญ  กรรมการและเลขานุการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
             3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    นายนิพน  แจ่มแจ้ง   ประธาน 
     นางเพ็ญแข  เมืองนก   รองประธาน 
     นางจริญญา  แก้ววงษา  กรรมการ 
 นายบพิตร  อิสระ   กรรมการ 
  นายพิทยา  ทองเงิน   กรรมการ 
  นางสมร  จันทนาคม  กรรมการ 
  นาสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์  กรรมการ 
  นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช  กรรมการ 
  นางวันวิสา  พริพล   กรรมการ 
 นางด รุณ ี  ประกิจเพชร์  กรรมการ 
  นายภูมิพจน์  ศุภรภิญโญภาพกุล กรรมการ 
  นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต  กรรมการ 
  นายกิตติรัชต์  วรัญญานนท์  กรรมการ 
  นางแววดาว  วรัญญานนท์  กรรมการ 
  นางศรีสมบูรณ์ อางนานนท์  กรรมการ 
  นายณภัทร  รัตนสุวรรณวุฒ ิ  กรรมการ 
  นางสาวพรทิพย์ แก้วใจดี   กรรมการ 
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  นางสาวสมศรี  แจ้งสุทิมล  กรรมการ 
  นางวรารัตน์  เชษฐานนท์  กรรมการ 
  นางมนวิภา  อ่อนศรี   กรรมการ 
  นายบวรวุฎ  จีระดิษฐ์   กรรมการ 
  นายสุพจน์  เจนณะสมบัติ  กรรมการ 
  นางดารณี  แรงเขตวิทย์  กรรมการ 
  นางเพ็ญศรี  เกิดด้วยทอง  กรรมการ 
  นายรังสิต  มีแสง   กรรมการ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ   
    นายวัชรพงศ์  หอมนาน  กรรมการ 
    นางจริยา  หวังเชิดชูเกียรติ  กรรมการและเลขานุการ 
            3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    นายลัทธพล  ด่านสกุล  ประธาน 
    นางจริยา  หวังเชิดชูเกียรติ  รองประธาน 
     นายอาลี  สาและ   กรรมการ 
    นายโกศล  มูลพรม   กรรมการ 
 นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม   กรรมการ 
 นายคมเดช  พรมนาค  กรรมการ  
    นางสาวจันทมาศ ทิมโต   กรรมการและเลขานุการ 
             3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     นายนิพน  แจ่มแจ้ง   ประธาน 
     นางเพ็ญแข  เมืองนก   รองประธาน 
     นางจริญญา  แก้ววงษา  กรรมการ 
 นายบพิตร  อิสระ   กรรมการ 
  นายพิทยา  ทองเงิน   กรรมการ 
  นางสมร  จันทนาคม  กรรมการ 
  นาสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์  กรรมการ 
  นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช  กรรมการ 
  นางวันวิสา  พริพล   กรรมการ 
 นางด รุณ ี  ประกิจเพชร์  กรรมการ 
  นายภูมิพจน์  ศุภรภิญโญภาพกุล กรรมการ 
  นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต  กรรมการ 
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  นายกิตติรัชต์  วรัญญานนท์  กรรมการ 
  นางแววดาว  วรัญญานนท์  กรรมการ 
  นางศรีสมบูรณ์ อางนานนท์  กรรมการ 
  นายณภัทร  รัตนสุวรรณวุฒ ิ  กรรมการ 
  นางสาวพรทิพย์ แก้วใจดี   กรรมการ 
  นางสาวสมศรี  แจ้งสุทิมล  กรรมการ 
  นางวรารัตน์  เชษฐานนท์  กรรมการ 
  นางมนวิภา  อ่อนศรี   กรรมการ 
  นายบวรวุฎ  จีระดิษฐ์   กรรมการ 
  นายสุพจน์  เจนณะสมบัติ  กรรมการ 
  นางดารณี  แรงเขตวิทย์  กรรมการ 
  นางเพ็ญศรี  เกดิด้วยทอง  กรรมการ 
  นายรังสิต  มีแสง   กรรมการ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ   
    นายวัชรพงศ์  หอมนาน  กรรมการ 
    นางจริยา  หวังเชิดชูเกียรติ  กรรมการและเลขานุการ 
            3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
    นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า  ประธาน 
    นายอภิชา  นิลวัฒน ์  รองประธาน   
    นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ท้ังน้อย  กรรมการ 
 นางสาวภาวิดา สุหร่ายเพชร์  กรรมการ 
 นางสาวอัสมาร์ โต๊ะเอียด  กรรมการ 
    นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม   กรรมการ 
    นายณัฐพงศ์  มนต์อ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ของคณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน 
1. ศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาที่ได้รับมอบหมาย และแนวทางการ

ประเมินคุณภาพ 
2. จัดท าและวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินของแต่ละมาตรฐานที่รับผิดชอบ ในที่ 11-15 และ 

20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. ภาระงานจ านวน 39 ชั่วโมง 
  



Self  Assessment  Report : SAR 85 

 

3. สรุปผลการประเมินตนเองและจัดท าข้อมูล Powerpoint ในมาตรฐานและประเด็น
พิจารณาที่รับผิดชอบ น าส่งงานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น. เพ่ือจัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ภาระงานจ านวน 7 ชั่วโมง 

4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ตามมาตรฐาน ประเด็นพิจารณาที่รับผิดชอบ และ
เตรียมเอกสาร ร่องรอยการด าเนินการให้พร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในวันที่ 28 มีนาคม  2562 ณ ห้องเกียรติยศขุนพลแก้ว เวลา 
08.00-16.00 น. 

5. รายงานผลและน าผลการติดตามตรวจสอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนางาน  พัฒนาคุณภาพการศึกษา และน าเสนอต้นสังกัด
ต่อไป 

 4.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 นายรังสิต  มีแสง   ประธานกรรมการ 
 นายพิสุทธิ์  แซ่อ้ึง   รองประธานกรรมการ   
 นักการภารโรงที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการ 
 นายธัชชา  เทศน์ธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ 1.  จัดเตรียมสถานที่  ณ  ห้องเกียรติยศขุนพลแก้ว เพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพ 
                         การศึกษาภายในสถานศึกษาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 28 มีนาคม  2562 
 เวลา 08.00-16.00 น. 
   2.  อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่และห้องน้ าส าหรับคณะกรรมการ 
                  ในการประเมิน    

  5.  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
 นางสาวอุษา  เกตุหาร   ประธานกรรมการ 
 นางสาวฐิติยา  บุญเขือ่ง   รองประธานกรรมการ 
 นักการที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการ 
 นายรชต  คีตะโชติบัณฑิต  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ จัดบริการอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม  อาหารว่าง  ส าหรับคณะกรรมการ 
          ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ ห้องเกียรติยศขุนพลแก้ว  ในวันที่ 28  มีนาคม  2562 
          6.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
 นายศรีธัญญา  ตันสกุล   ประธาน                       
 นางสาวจุฑาพร  ทิมธนสาร  รองประธาน   
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 นายศรายุทธ  จ้อยเล็ก   กรรมการ 
 นายปราเวศ  บัวอุไร   กรรมการ 
 นางสาวประภากร อ่ าวิลัย  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ บันทึกภาพนิ่งและบันทึกวีดิโอ ในวันที่ 28  มีนาคม  2562 ณ ห้องเกียรติยศขุนพลแก้ว   
          เวลา 08.00-16.00 น. 
 7. คณะกรรมการฝ่ายประเมิน 
  นายนันทวัฒน์  ทรัพย์เจริญ  ประธานกรรมการ 
  นายพรสิทธิ์  เลิศเสรีพัฒนกุล  รองประธานกรรมการ 
  นางสาววันรว ี  ศักดิ์เมือง  กรรมการ 

  นายลัทธพล  ด่านสกุล  กรรมการ 
  นายพิชญเมธี  แสงดี   กรรมการและเลขานุการ 
 

  หน้าที ่ 1. จัดท าเครื่องมือแบบประเมินผลที่ใช้ในการประเมินผลกิจกรรม 

     2.  สรุปประมวลผลการประเมิน น าเสนอฝุายบริหารโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหาร 
     3.  ประสานงานผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม เพ่ือแจ้งผลการประเมินน าสรุปในแฟูมงาน 
 8. คณะกรรมการจัดท าแฟ้มสรุปงาน 
  นางสาวนวลละออ ต้นเคน   ประธานกรรมการ 
  นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์   รองประธานกรรมการ 
  นางจรินพรรณ  กลิ่นหอม  กรรมการ 
  นางสาววิไลรัตน์  จันทร์หอม  กรรมการ 
   นางสาวทิพย์ธัญญา บุญเปี่ยม  กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที ่จัดท าแฟูมสรุปผลงานเสนอฝุายบริหาร 
 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานโดย
ประสานงานกับทุกฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
โรงเรียนและราชการ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
 
 

  
(นายวิสิทธิ์   ใจเถิง)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี)  
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ค าสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) 
ที่ 120/2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2561 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  ด้วยโรงเรียนจะด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2561 ให้ถูกต้องตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561    
ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ ข้อ 2.6 จัดท า
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผล
การประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ เพ่ือเป็นการเผยแพร่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
       นายวิสิทธิ์   ใจเถิง   ประธานกรรมการ  
  นาวาอากาศตรี หญิง พิมพร เทียนอุดม  รองประธานกรรมการ  
  นางสาวพรพชร   สุนทรนนท์  กรรมการ 
  นายสุพัฒน์   อัตจริต   กรรมการ 

  นายธงชัย   อินทรพาณิชย์  กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที ่

ให้ค าปรึกษา แนะน า การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 
2561  

 

          2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
      นายธงชัย   อินทรพาณิชย์  ประธานกรรมการ 
    นางสาวอิริยาภรณ์  นิโรรัมย์   รองประธานกรรมการ 
                       นางสาวปวีณา   ยอดยศ   กรรมการ 
   นางสาวสุวด ี   นาสวัสดิ์   กรรมการ 
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   นายณฐาภพ   ฟูากระจ่าง  กรรมการ 
   นางสาวนวลละออ  ต้นเคน   กรรมการ 
   นางสาวกรรณิการ์  พรมวงษ์   กรรมการ 
   นางสาววิไลรัตน์  จันทร์หอม  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวทิพย์ธัญญา  บุญเปี่ยม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

หน้าที ่
1. ประสานงาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และในแต่ละมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
2. สรุปและจัดท ารายงานการประเมินที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา (SAR) และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2561  
3. น าเสนอรายงานขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน  

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
4. เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และรายงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2561 ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงาน
โดยประสานงานกับทุกฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการ 

 
สั่ง  ณ  วันที่   22  มีนาคม  พ.ศ.  2562 

 
 

 
(นายวิสิทธิ์   ใจเถิง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 
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ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมาย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
................................................................... 

    

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ได้ด าเนินการวิเคราะห์ และทบทวนมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ จุดเน้นของ
สถานศึกษา  การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและชุมชน โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 นอกจากนี้ได้
ทบทวนค่าเปูาหมายของสถานศึกษาและให้สอดรับกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2561 เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดในการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ดังนั้นโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา
และการก าหนดค่าเปูาหมายเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ เพ่ือเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 
  ประกาศ ณ วันที่  28 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
                                             (นายวิสิทธิ์   ใจเถิง) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 แนบท้ายประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

       มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเปูาหมาย    
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
     เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)     

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
      1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 
      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
         ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

      6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

    1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

      2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

      3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

      4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ 
2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดเีลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตได้ 
ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
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ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
----------------------------------- 

ตามประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาจัดให้มีการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกโรงเรียนที่ต้นสังกัด

ประกาศแต่งตั้งไว้ ดังนี้ 
 

 1. นายวิสิทธิ ์     ใจเถิง    ประธานกรรมการ 

 2. นายประสงค์    สุบรรณพงษ์    รองประธานกรรมการ 

 3. นายวีระศักดิ์    ศรีสังข์     รองประธานกรรมการ 

 4. นางสาวสิริลักษณ์   วงษ์เพชร   กรรมการ 

 5. นาวาอากาศตรีหญิง พิมพร เทียนอุดม   กรรมการ 

 6. นางสาวพรพชร    สุนทรนนท์   กรรมการ 

 7. นายสุพัฒน์   อัตจริต    กรรมการ 

 8. นายธงชัย  อินทรพาณิชย์   กรรมการและเลขานุการ 

 9. นางวณิตา               ประภัศร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบาทหน้าที่  1. ร่วมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยโรงเรียนประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็น       

ที่พิจารณาของมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 

สิงหาคม 2561 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องเกียรติยศขุนพลแก้ว 

 

 

          /2. ให้ข้อชี้แนะ...   
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            2. ให้ข้อชี้แนะ  ค าแนะน า แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามาตรฐานการศึกษา       

ของโรงเรียนที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

             
 

ประกาศ   ณ   วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.  2562 

 
 

 

            (นายวิสิทธิ ์ ใจเถิง) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Self  Assessment  Report : SAR 96 

 

ค ารับรอง 
การติดตาม  ตรวจสอบ  และการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561   
ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสน)ี 

 
   คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงานต้นสังกัดประกาศแต่งตั้งขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน ด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 6 
สิงหาคม  2561 นั้น   
  คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเมื่อวันที่           
28 มีนาคม 2562  เรียบร้อยแล้ว 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(นายประสงค์ สุบรรณพงษ์) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

         (นายวีระศักดิ์  ศรีสังข์)                                  
             ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(นายวิสิทธิ์    ใจเถิง) 
  ประธานกรรมการประเมิน 




