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สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ



 
คำนำ 

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายว่าการจัด
การศ ึกษาของโรงเร ียนว ัดบวรน ิ เวศ ม ีค ุณภาพและจะคงไว ้ซ ึ ่ งมาตรฐาน สนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ให้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบาย
ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจำนวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณค่าอย่างแท้จริง โดยโรงเรียนวัด
บวรนิเวศ ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) 

 บัดนี้โรงเรียนวัดบวรนิเวศได้จัดทำสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 
2563 เพื่อนำส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  โดยมีรายละเอียด   
4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  
ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และสรุปผลการประเมินในภาพรวม  
ส่วนที่ 3  สรุปแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ  
ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 

คณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา คร ู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียน 
วัดบวรนิเวศได้นำผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 256๒ มาปรับใช้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
เป้าหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด  

 ขอขอบคุณงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครูทุกท่าน  และคณะกรรมการสถานศึกษา ไว้  
ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 

 

           (นายเขษมชาติ อารีมิตร) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 
 โรงเรียนวัดบวรนิเวศมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตรงตามศักยภาพของผู้เรียน
และเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ที่เหมะสมกับกับผู้เรียน ในปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีนโยบายประกาศเป็นโรงเรียนปลอดการบ้าน (No Homework School) 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูผู ้สอนใช้สื่อ
เทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flip Classroom) จัดอบรมครูใน
ด้านการสร้างบทเรียนหรือการทำแบบทดสอบทาง google form ต่างๆ อบรมวิธีการวัดประเมินผล โดยใช้
วิธีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) และการประเมินเพื ่อการพัฒนาการเร ียนรู้ 
(formative assessment) ควบคู่กัน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำห้อง Smart classroom 
สำหรับครูที่จะทำสื่อการสอนออนไลน์ หรือการถ่ายทอดการสอนทางช่องยูทูป การติดตั้ง Smart TV และ 
Access Point Wifi ทุกห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ Smart phone สำหรับทำกิจกรรมในชั้นเรียน หรือ
ใช้ในการทำแบบทดสอบ มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ครูใช้วิธีการสอนแบบ Active 
Learning โดยใช้แอพลิเคชั่น เพื่อการศึกษาต่างๆ สำหรับจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชน มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในการเรียน ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 กระบวนการแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ จะเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามสภาพปัญหา
ของผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระฯวิชาพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ตลอดจนส่งนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายนอกซ่ึงได้รับผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันหลาย
รายการ สถานศึกษาดำเนินการการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เน้นการพัฒนา ส่งเสริมและการปฏิบัติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โครงการเด่น คือ โครงการรุ่งอรุณแสงธรรม ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
สืบสานโบราณราชประเพณี ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามต่างๆ สนับสนุนให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมกับวัด 
บวรนิเวศวิหาร ด้านกิจกรรมกีฬา มีโครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล ทำให้ให้ผู้เรียน
มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส สุขภาวะที่ดี 
 
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
 - ด้านคุณภาพของผู้เรียน : อยู่ในระดับดีมาก ที่มีจุดเด่นที่ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือออกและอ่าน
คล่อง รวมทั้งการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในช่วงที่เกิดสถานการณ์โรค
ระบาด โควิด -19 และในสถานการณ์ปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีผล
การเรียนที่เป็น 0 ร มส ซึ่งเป็นปัญหา ลดลงอันเป็นผลมาจากการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน 
(No Homework) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกับ
สังคมได้ด ี
 - ด้านกระบวนการบริหารจัดการ : อยู่ในระดับดีมาก โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติ และตอบสนองความต้องการของสังคม มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเด่น  คือ 
โรงเรียนปลอดการบ้าน (No Homework School) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค จาก ครุสภา 
กระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM ) มีการ



ปรับแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนาครูให้ออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพราะเกิดสถานการณ์โรคระบาด โควิด – 19 โดยจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ google classroom และ google meet มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 - ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ของผู้เรียน โดยมีแผนการเรียนเด่นใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ แผนการเรียนอังกฤษ - ดิจิทัลมีเดีย ที่ตอบสนองทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ของผู้เรียนการลดปริมาณงานและบูรณาการให้สอดคล้องกับผู้เรียน สนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน มีการใช้สื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน จุดเด่นที่น่าสนใจคือ ครูมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาการเรียนการสอนทำให้ผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน ครูใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้นักเรียนจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการเรียน ออนไลน์ ที่ครูสามารถจัดได้อย่างดีเยี่ยม ครูจัดกิจกรรมพัฒนา
และแก้ไขความบกพร่องทางการเรียนและพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างจริงจัง 
 - ด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน : มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีมาก โดยมีการจัดการดำเนิน
อย่างเป็นระบบใช้ PDCA เป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีกิจกรรม ใบความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 
สรุปการประเมินตนเองของโรงเรียนวัดบวรนิเวศทุกมาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีข้อที่ควร
พัฒนา ข้อเสนอแนะครบทุกด้านของมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
  
           

 



สารบัญ  
คำนำ 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

หน้า 
ก 

สารบัญ ๑ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพ้ืนฐาน ๑ 

   ๑.๑ ที่ตั้ง 
  ๑.๒ ประวัติโรงเรียน 
  ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร 
  ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 
  ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  ๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ 
  ๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชน 
  ๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
  ๑.๑๒ ผลงานดีเด่น /รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา 
 

๑ 
๑ 
๒ 
๕ 
5 
5 
6 
6 
6 
7 

10 
 12 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี 35 
   ๑.  การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

  ๒.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  ๓.  โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

35 
36 
38 

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 39 
  ๑.  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

 ๒.  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๓.  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๔.  มาตรฐานที่ ๔ ระบบบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

39 
41 
42 
45 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล  แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 46 
 ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม  

๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
๔.๓  ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 

46 
48 
48 

ภาคผนวก 50 
 

 



 

 

๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
     ๑.๑  ที่ตั้ง 
        ชือ่โรงเรียน โรงเรียนวดับวรนิเวศ 
ที่ตั้ง เลขที่  250  ถนนพระสุเมรุ  แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร    
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
โทรศัพท์ 02 – 2820025  โทรสาร 02 – 2800564   E-mail webmaster@bn.ac.th 
Website www.bn.ac.th เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
เนื้อที ่10 ไร่  1 งาน  5 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต และเขตราชเทวี 

  
แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ๑.๒  ประวัติโรงเรียน  
                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  

    โรงเรียนวัดบวรนิเวศ อยู ่ในพื ้นที ่ของวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
ประเภทชายล้วน  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน  
  พ.ศ. ๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้ตั้งวิทยาลัยขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหาร พระราชทานนามว่า     “มหามกุฏราช
วิทยาลัย” เพ่ือให้เป็นที่เล่าเรียนศึกษาประปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรในคณะธรรมยุตินิกาย โดยพระเจ้าน้องยา
เธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เจ้าคณะใหม่ฝ่ายธรรมยุติเป็นประธาน ทรงแบ่งวิทยาลัยเป็น ๒ แผนก คือส่วนวิทยาลัย
ใช้เป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูง และจัดตั้งโรงเรียนหนังสือไทยตามพระอารามต่าง ๆ เป็นสาขาของวิทยาลัยอีก 
๕ โรงเรียน มีวิธีเรียนและวิธีสอนแบบเดียวกัน เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาของศิษย์วัดและประชาชนทั่วไป โรงเรียนหนังสือไทย
วัดบวรนิเวศ เป็นโรงเรียนหนึ่งใน ๕ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนพร้อมกันกับการเปิดมหามกุฏราชวิทยาลัยในวันที่ ๑ 
ตุลาคม ซึ่งวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จครองราชย์สมบัติบรรจบครบ ๒๕ ปี บริบูรณ์ มี
นักเรียน ๒๐ คน โดยมี      สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นผู้จัดการวางรากฐาน
การศึกษาให้กับโรงเรียนเป็นพระองค์แรก และได้แจ้งความกระทรวงธรรมการแผนกศึกษาธิการเป็นทางการเมื่อวนัที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

http://www.bn.ac.th/


 

 

๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ตราสัญลักษณ์ พระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ครอบจุลมงกฏ ประดิษฐานบนพญานาคสองหัว มีชื่อโรงเรียน 
“บวรนิเวศ” อยู่กลางลำตัว 

ความหมาย พระปรมาภิไธยย่อ “จ.ป.ร.” หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
เพราะพระองค์ได้เสด็จประทับวัดนี้    ขณะทรงผนวชเป็นสามเณร   และยังได้ทรง
ทะนุบำรุงวัดนี้ต่อมาจนตลอดรัชกาลอีกด้วย  ส่วนพื้น  จ.ป.ร. ใชส้ีน้ำเงิน เพราะ “สีน้ำ
เงิน” เป็นสีของกษัตริย์ 

“จุลมงกุฎ” หมายถึงว่า   ขณะทรงผนวชนั้น   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ยังทรงพระเยาว์ยังมิได้ทรงเป็นกษัตริย์ 

“พญานาค” หมายถึง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เจ้าอาวาส
ผู้ประทานอนุญาตให้สร้างโรงเรียนขึ้นในที่ของวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้าฯ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ามนุษนาคมานพ 

 “สีเหลือง” ที่เป็นพ้ืนชื่อโรงเรียน หมายถึง ศาสนา 
รูปลักษณ์ของตรานี้  จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเกี่ยวพันกันระหว่างกษัตริย์  ศาสนา   
และการศึกษา อันเป็นเบื้องต้นของการจัดการศึกษาไทย 

อักษรย่อ บ.น. 

สีประจำโรงเรียน เหลือง – ดำ  

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ลูกนาคา จิตอาสา มีสัมมาคารวะ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา    โรงเรียนใต้ร่มสังฆบารมี สร้างสรรค์คนดีด้วยคุณธรรม 
 
         ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร  
             ๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
                  ๑)  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายเขษมชาติ อารีมิตร 

                          วิทยฐานะ ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์  063-995-2952  
                          E- mail khasamchrst@gmail.com 

                วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  

                1  ปี 6  เดือน 2 วัน 
 

     ๑.๓.๒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและบุคคล 
  ๑)  ชื่อ-สกุล นางวรัทยา เลิศวิชัยยุทธ์ 
                                    วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 061-996-1692  
        E- mail waratha2015@gmail.com 
        วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
        ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 2540 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 35 ปี      
 
 

mailto:khasamchrst@gmail.com


 

 

๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

2)  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ชื่อ-สกุล นายนพปฎล พงศ์สุวรรณ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โทรศัพท์ 083-546-9155  
E- mail krunok@bn.ac.th 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา โสตทัศนศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 2535 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 28 ปี 3 เดือน 
 

  3)  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ชื่อ-สกุล นายสุนทร นิลดำ 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โทรศัพท ์088-245-5741  
E- mail sunthornnildam@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี 

     ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 2533 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 30 ป ี
      

 
          ๑.๓.๓  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศกึษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
 
                                    ๑) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา : ชื่อ-สกุล นางอนุช   วงศ์ชุ่มเย็น 
                                        วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  วิชาเอกสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                        โทรศัพท ์081-7531558   E-mail  anuch1961@gmail.com    
                             
                                    ๒)  หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา : ชื่อ-สกุล นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ                       

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิชาเอกการศึกษาวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                         โทรศัพท ์086-405-4593  E- mail piyamas@bn.ac.th      
        
 
   ๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร   

         
  

 
 
 
 
 
 

ครูและ
บุคลากร 

ครู 
คศ.๕ 

ครู 
คศ.๔ 

ครู 
คศ.๓ 

ครู 
คศ.๒ 

ครู 
คศ.๑ 

ครู
ผู้ช่วย 

ครู 
อัตรา
จ้าง 

ครู
ต่างชาติ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงาน
ราชการ 

เจ้าหน้าที่
ดูแลระบบ

คอมฯ 
รวม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ - - 7 3 1 - 16 ๑ 2 2 1 33 



 

 

๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๒) วุฒิการศึกษา  
 

กลุ่มสาระฯ จำนวนตามระดับการศึกษา (คน) รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ผู้อำนวยการ - - - 1 - 1 - - - 1 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - - - - 1 1 - - - 1 
ภาษาไทย 1 1 2 - 1 1 - - - 3 
คณิตศาสตร์ 3 - 3 - - - - - - 3 
วิทยาศาสตร์ 2 2 4  3 3 - - - 7 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3 - 3 - - - - - - 3 

สุขศึกษาและพลศกึษา 3 - 3 1 - 1 - - - 4 
ศิลปะ 1 1 2 - - - - - - 2 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

- 1 1  - - - - - 1 

ภาษาต่างประเทศ - 4 4 - - - - - - 4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - - - - - - 

รวม 13 9 22 2 5 7 - - - 29 
 
 
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุม่สาระฯ (ชม. / สัปดาห์) 
๑. ภาษาไทย 3 17 ชม. / สัปดาห์ 

๒. คณิตศาสตร์ ๓ 25 ชม. / สัปดาห์ 
๓. วิทยาศาสตร์ 7 23 ชม. / สัปดาห์ 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 17 ชม. / สัปดาห์ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 21 ชม. / สัปดาห์ 

๖. ศิลปะ ๒ 19 ชม. / สัปดาห์ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 18 ชม. / สัปดาห์ 
๘. ภาษาต่างประเทศ 5 15 ชม. / สัปดาห์ 
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 

รวม 29 155 ชม. / สัปดาห์ 
               

            
 
 
 
 



 

 

๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน  
                   ๑) จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

 

ระดับชั้น เพศ รวม 
 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวนนักเรียน 
เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. ๑  71 - 71 ๒ 21 

ม. ๒ 59 - 59 ๒ 22.50 
ม. ๓  54 - 54 ๒ 24 
รวม 184 - 184 ๖ 22.50 
ม. ๔ 51 - 51 3 17 
ม. ๕ 45 - 45 ๒ 13.50 
ม. ๖ 29 - 29 2 15 

รวม 125 - 125 ๗ 12.71 
รวมจำนวนนกัเรียนทั้งหมด 309 - 309 13 17.46 

 

     
 ๒) จำแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง  

ระดับชั้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3 

ม.๑ 51 42 71 

ม.๒ 69 45 59 

ม.๓ 51 48 54 

ม.๔ 46 35 51 

ม.๕ 38 27 45 

ม.๖ 53 30 29 

รวม 308 227 309 
  
        ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่   

      อาคารเรียน จำนวน......4.....หลัง   อาคารประกอบ จำนวน......3........หลงั     สุขา.....3.....หลัง 
 สระว่ายน้ำ..........-.........สระ สนามเด็กเล่น.........-...........สนาม  สนามฟุตซอล...........1......สนาม สนามบาสเก็ตบอล
.....1......สนาม  สนามเทนนิส..........-.............สนาม   อ่ืน ๆ  
            

        ๑.๖  ข้อมูลงบประมาณ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   หรอื  ปกีารศึกษา ๒๕๖3   (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 1,950,998.00 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 3,260,904 
เงินนอกงบประมาณ 3,778,869.03 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5,041,523.32 
เงินอ่ืน ๆ  9,250 งบอ่ืน ๆ  9,250 

รวม 5,739,117.03 รวม 8,311,677.32 
 
 



 

 

๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชน 
  
 ๑)  ลักษณะชุมชนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นบ้านเรือน และบางส่วนเป็นชุมชนแออัด มีประชากรประมาณ 
16,595 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบเป็นสถานที่ราชการ วัด ธนาคาร  อาคารพาณิชย์ แหล่งธุรกิจ สถานที่ท่องเที่ยว 
ศึกษาภัณฑ์ ศาสนาสถาน ที่พัก ร้านสะดวกซ้ือ ห้องสมุดประชาชน ฯลฯ  
 ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ม.3 และ ม.6 
อาชีพหลัก คือค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  ศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ 
โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 120,000  บาท  และแนวโนม้ความต้องการของผู้ปกครอง คือต้องการทุนการศึกษาเพ่ือ
แบ่งเบาภาระครอบครัว                    
 

 ๓)  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  โอกาส  โรงเรียนวัดบวรนิเวศมีการคมนาคมที่สะดวก มีรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย อยู่ใกล้
กับแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ เช่น นิทรรศรัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์บางลำพู พิพิธภัณฑ์เหรียญ ห้องสมุดประชาชน  ลาน
พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  

 ข้อจำกัด  โรงเรียนวัดบวรนิเวศอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวัดบวรนิเวศวิหาร จึงมีพื้นที่จำกัดในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดนตรี กิจกรรมที่ใช้การกระจายเสียง กิจกรรมภาคสนาม นอกจากนั้นยังเป็นโรงเรียน
ชายล้วน ทำให้ไม่สามารถรับนักเรียนเพิ่มเติมได้ตามจำนวนที่ต้องการ มีผลต่อเงินสนับสนุนรายหัวไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาโรงเรียน 

 
 

          ๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
        (ระบุหลักสูตรสถานศึกษาที่เปิดสอน ช่วงชั้นที่ ๓ : ม.๑ - ม.๓ และช่วงชั้นที่ ๔ : ม.๔ - ม.๖)  
 
 

          ๑.๙  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  - พิพิธบางลำพู 
  - วัดบวรนิเวศวิหาร 
  - พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษา  
    ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
                      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ  ชั้น ม.๑ - ม.๖  

 
 ๑.๑๐.2 คะแนนเฉลี่ยตามรายวิชา 5 กลุ่มสาระ   
                      คะแนนเฉลี่ยตามรายวิชา 5 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖  
 

ภาษาไมทยภภภ  ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 2.43 2.15 2.99 3.18 2.76 1.97 2.55 2.48 2.75 2.48 2.57 2.02 
คณิตศาสตร์ 2.22 1.97 2.40 2.28 2.06 1.73 1.94 1.96 2.32 1.90 2.62 1.97 
วิทยาศาสตร์ 2.19 2.12 2.02 2.27 1.68 2.41 2.81 2.59 2.12 1.63 2.42 2.04 
สังคมศึกษา 2.04 3.35 2.72 2.39 2.67 2.68 2.56 2.85 2.65 2.82 2.06 2.75 
ภาษาอังกฤษ 2.28 2.02 2.31 2.28 1.62 2.65 2.22 2.30 2.14 1.91 2.13 2.87 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
จำนวน 
นักเรียน
(คน) 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จำนวน 
ที่ได้ 

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 309 6 65 79 134 122 209 164 209 582 42.24 

คณิตศาสตร์ 309 13 165 177 187 153 111 85 97 293 23.44 

วิทยาศาสตร์ 309 17 155 145 220 258 364 364 613 1,341 100 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

309 6 50 83 140 135 206 168 312 686 50.08 

สุขศึกษาและพลศกึษา 309 2 35 41 86 114 154 181 342 677 54.16 

ศิลปะ 309 2 8 21 55 111 125 181 425 731 58.48 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

309 0 4 2 2 11 27 63 178 268 21.44 

ภาษาต่างประเทศ 309 28 251 197 237 191 173 140 536 849 67.92 



 

 

๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 คะแนนเฉลี่ยรวม แยกตามระดับช้ัน 
 

ชั้น 2562 2563 
ม.1 2.72 2.51 
ม.2 2.30 2.71 
ม.3 2.40 2.81 
ม.4 2.77 2.90 
ม.5 2.47 2.48 
ม.6 2.54 2.54 

 
๑.๑๐.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  
๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ระดับมัธยมศึกษา

ปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
ระดับชั้น ม.๓ ม.๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 
ภาษาไทย 54.63 55.47 - 43.26 39.08 44.46 
ภาษาอังกฤษ 27.26 31.71 - 27.93 26.58 28.33 
วิทยาศาสตร์ 32.19 28.85 - 27.63 25.78 32.04 
คณิตศาสตร์ 23.63 25.14 - 23.42 18.75 20.83 
สังคมศึกษาฯ - - - 32.79 35.70 32.92 

 
 
2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 44.66 20.83 32.04 32.92 28.33 
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.1 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 54.46 34.35 37.94 39.36 40.97 
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ. 51.46 34.35 39.94 39.36 40.97 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.64 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑.๑๐.4  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 51 16 30 5 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 69 22 43 4 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 51 10 36 5 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 46 14 32 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 38 5 27 6 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 53 8 35 10 - 

รวม 309 75 203 30 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 23.17 62.72 16.11 - 

 
๑.๑๐.5 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ๕ ด้าน   ปีการศึกษา  ๒๕๖3  
 

ด้าน 
จำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 309 66 208 35 - 
๒) ด้านความสามารถในการคิด 309 79 210 20 - 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 309 78 198 33 - 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 309 95 195 19 - 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 309 89 202 18 - 

รวม 1545 407 1013 125 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 20.45 81.04 10.10 - 
              

 
๑.๑๐.6 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา ๒๕๖3   
 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 51 14 35 2 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 69 19 49 1 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 51 8 36 7 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 46 18 28 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 38 7 25 6 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 53 19 21 13 - 

รวม 309 85 194 29 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 26.26 59.94 19.8 - 
                



 

 

๑๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

  ๑.๑๐.7  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖3  
 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จำนวน (ร้อยละของนักเรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 71 71 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 59 59 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 54 54 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 51 51 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 45 45 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 29 29 - 

รวม 309 309 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 309 - 

       
 ๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

                ๑.๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘)  ของสถานศึกษา 
                    โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามจาก สมศ.  เมื ่อวันที ่  ๓๐  
มกราคม  ถึง ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ดังตารางต่อไปนี้ 

      
   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   ดังตารางต่อไปนี้ 

  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งชี้ที ่๑     ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๓๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒     ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓     ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๔๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔     ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๔๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๓๘ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที ่๙     ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและ  

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
                 สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑   ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศกึษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน 
                  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 



 

 

๑๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

                       
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(มัธยมศกึษา) 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด   ๕.๐๐ ๔.๘๔ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐   
  
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม    
           
 ๑)  จุดเด่น                              
 ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสุนทรียภาพทางศิลปะ  ดนตรีไทย  ดนตรีสากล  วรรณศิลป์และ
กีฬา  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการอนุรักษ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง  ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา  ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  คือ  คนดีศรีบวร  สถานศึกษามีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์  คือ  โรงเรียนสร้างสรรค์คนดีบารมีสังฆราชา  มีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา  บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน  ได้แก่  โครงการประสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียนชุมชน 

๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้นำโดยกระจายอำนาจการบริหารและมี
ความมุ่งม่ันพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีศักยภาพ  มีการจัดสภาพแวดล้อม
ที่ดี  เอื้อต่อการเรียนรู้  สถานศึกษานำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
และผลการประเมินคุณภาพภายใน  มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นผลส่งเสริม
ให้สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำงาน  ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้   
 

 ๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีการดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
 
        ๒)  จุดที่ควรพัฒนา                     
 ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เรียนในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
ภาษาต่างประเทศ 
 ๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 



 

 

๑๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

  ไม่มี 
 ๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ไม่มี 
 ๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี 
 ๓)  ข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
ภาษาต่างประเทศ 

๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ไม่มี 
๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ไม่มี 
๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี 

 
                ผลการประเมินความโดดเด่น 
                                   

  - 
      ๑.๑๒ ผลงานดีเด่น /รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ของสถานศึกษา 
 

 1. โรงเรียนปลอดการบ้าน 
 2. กิจกรรมรุ่งอรุณแสงธรรม 
     3. นาคากตัญญุตา บรรพชาสามเณร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน 
 

บทสรุป 
  นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่คิดข้ึนใช้เฉพาะ
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ไม่เคยมีมาก่อนในโรงเรียนของรัฐ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่คิดพัฒนาขึ้นมาโดยพิจารณาจากการที่
นักเรียนในปัจจุบันนี้มีภาระงานที่มากเกินไป จนทำให้นักเรียนมีความเครียด      ขาดพัฒนาการที่สมกับวัย สังคม ใน
สมัยก่อนๆ นั้น เมื่อครูสั ่งงานหรือการบ้านแล้ว นักเรียนก็จะทำจนเสร็จ โดยไม่มีกิจกรรมอื่นๆ ต้องรับผิดชอบ 
ประกอบกับเด็กนักเรียนในปัจจุบันนี้มีแหล่งหาความรู้อย่างมาก โดยเฉพาะทางสื่อ Social media จึงทำให้นักเรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การให้การบ้านมาก ๆ เกินความจำเป็นนักเรียนจะมองว่าเป็นขยะ 
ทำอะไรซ้ำโดยเหตุของครูว่า เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ แต่ครูอาจจะไม่รู้ว่า นักเรียนไม่อยากทำอะไรที่ซ้ำๆ เพราะนักเรียน
มีกิจกรรมอื่นๆ ที่อยากทำ แต่ไม่ได้ทำเพราะต้องติดอยู่กับวังวนของการบ้าน วิธีการที่จะทำให้ครูทั้งโรงเรียนเห็นด้วย
กับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ต้องใช้คำว่า “ทำวิกฤติให้เป็นโอกาส” เพราะที่ผ่านมา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบวรนิเวศตกต่ำเรื่อยมาสู่วิกฤติ ผู้บริหารและครูจึงร่วมกันประชุมหาแนวทางการ
เรียนการสอน แบบใหม่ๆ และวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นนักเรียนชาย จนทราบว่า นักเรียนชายไม่ชอบ
ทำงาน ทำการบ้านส่งครู หรือแม้แต่เอกสารแบบฝึกหัด ก็สูญหาย และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก็พบว่า คะแนน
เฉลี่ยลดลงทุกปี การติด ๐ ร มส. มีมากกว่า ร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนทั้งหมด ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ทุกคนจึงลง
ความเห็นกันในเรื่องการไม่ให้การบ้านนักเรียน และก็ช่วยกันคิดวิธีการนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
มาใช้ในโรงเรียน  
  นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จึงได้นำเอา เทคโนโลยี , Social 
media ร่วมกับวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) การประเมินตามสภาพจริง (authentic 
assessment) ควบคู่กับ การประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ (formative assessment) มารวมกันเพื่อพัฒนา
วิธีการสอนแบบปลอดการบ้าน ที่งานหรือแบบฝึกหัดต้องเสร็จภายในห้องเรียน หรือภายในระยะเวลาที่นักเรียนอยู่
โรงเรียน จะไม่กลับเอางานไปทำที่บ้าน ทำให้นักเรียนมีเวลาที่จะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ช่วยเหลืองานบ้าน 
หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ แม้แต่นักเรียนที่ผู้ปกครองส่งเสริมให้มีการเรียนเพิ่ม ก็จะไม่มีความกังวลว่าจะต้องทำ
การบ้าน นอนดึก มีผลต่อสุขภาพและเกิดความเครียด 
  การเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ได้ทำขึ้นในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการ
อบรมให้ความรู้แก่ครู ในเรื่องวิธีการของโรงเรียนปลอดการบ้าน จากนักบริหารโรงเรียนเอกชนที่ใช้แนววิธีการของ
ประเทศฟินแลนด์ ที่เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก อบรมครูในเรื่องของการวัดผลประเมินผล อบรม
ครูในเรื่องของการใช้สื่อ เทคโนโลยี การใช้แอพพลิเคชั่น ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
ให้ ระบบไวไฟ ให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียน และการติดตั้งสมาร์ททีวี เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ทุกห้องเรียน 
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาด covid ๑๙ ทำให้การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ได้เลื ่อนออกไป จากวันที ่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงได้เริ่ม
ดำเนินการสอนด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนมีความพึงพอใจเป็น
อย่างมาก แต่ก็มีครูบางท่านที่ยังติดวิธีการสอนแบบเก่าๆ ที่เผลอสั่งการบ้านนักเรียน โดยเปลี่ยนคำเป็น “โจทย์ท้า
ทาย” หรือ “กิจกรรมท้าทาย”แต่เป็นการสั่งในจำนวนที่มาก ผิดข้อตกลงที่ได้ให้กันไว้ คือ โจทย์ท้าทาย เป็นโจทย์หรือ
งานที่ให้ไว้เฉพาะนักเรียนที่มีความสนใจเพิ่มเติมเป็นพิเศษเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับทุกคน ทุกคนจะได้รับความรู้ตาม
มาตรฐานในห้องเรียน แต่โจทย์ท้าทาย เป็นการฝึกฝนเพิ่มเติม ไม่ใช่การบ้าน ซึ่งประเด็นนี้ ต้องทำความเข้าใจกับ
ครูผู้สอนเพิ่มเติม  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านในภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ในเบื้องต้นจะวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยของวิชาหลัก ๕ วิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 



 

 

๑๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา แต่ด้วยเกิดโรคระบาด โควิด ๑๙ ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง นักเรียน
ไม่ได้เรียนเต็มที่ มีการสอนออนไลน์ ซึ่งมีข้อจำกัดต่อนักเรียนมาก จึงยังไม่วิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยของ ๕ วิชาหลัก 
แต่จะดูการผลการเรียน ๐ ร มส และความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ต่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอนแบบปลอดการบ้านว่าเป็นอย่างไร 
  ผลการวิเคราะห์ ผลการเรียน ๐ ร มส ของนักเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ ผล
การเรียน ๐ ร มส ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลปรากฏว่า ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนได้รับผลการ
เรียน ๐ ร มส  ร้อยละ ๓๘.๕๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนได้รับผลการเรียน ๐ ร มส ร้อยละ ๕๐.๐๐ แสดงให้
เห็นว่า ผลการเรียน ๐ ร มส  ลดลง ทั้งนี้จากการที่นักเรียนไม่ต้องทำการบ้าน ไม่มีภาระงานที่ค้างส่ งครู อีกทั้งสมุด
แบบฝึกหัดไม่มีการสูญหาย จึงมีงานส่งครูมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดการแยกวิเคราะห์ เฉพาะ ที่ได้ เกรด ๐  ได้ ร และ 
ได้ มส จะดำเนินการเมื่อจบปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ต่อนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ
ปลอดการบ้าน โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ ผ่านทาง google form พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = ๓.๗๓)  ครูผู้สอนมี
ระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ ใน
ระดับมาก (�̅� =๓.๙๙) และ ผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด
การบ้าน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�=๓.๔๔)     
  ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน พบว่า ๓ กลุ่มของกิจกรรมที่นักเรียนจะใช้เวลาว่างทำเป็น
ประจำ สม่ำเสมอ คือ ๑) กิจกรรมดูหนัง ดูรายการทีวี และฟังเพลงที่ชอบ  (X̅ =๒.๗๘) ๒) ใช้ Application สังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter (X̅ =๒.๖๒) และ ๓) เล่นเกม/บอร์ดเกม/ การ์ดเกม/ เกมออนไลน์ (X̅ 
=๒.๕๙)  และกิจกรรมที่นักเรียนไม่เคยปฏิบัติในช่วงที่มีเวลาว่าง คือ กิจกรรมทำงาน รับส่งอาหาร หรือมอเตอร์ไซต์
รับจ้าง grab bike (X̅ =๑.๒๒) 
 

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนทั ้งในเรื ่องของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็น ๐ ร มส ที่ลดลง ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก และนักเรียนมี
เวลาว่างเพ่ิมมากข้ึน และนำเวลาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ค้นหากิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งทำให้นักเรียน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศมีความสุขในการเรียนที่โรงเรียนและท่ีบ้าน 

 

๑. ความเป็นมาและความสำคัญ 

ในศตวรรษที่  ๒๑  ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าท้ายความสามารถของมนุษยชาติ  เพราะเป็นยุคที่โลกต้องเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่างก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรอบตัวเราอีกต่อไป แค่เพียง
คลิกที่ปลายนิ้ว  เราก็สามารถก้าวข้ามพรมแดนไปได้ทุกซอกทุกมุมโลก  ซึ่ งแวดวงทางการศึกษาทั่วโลกต่างก้าวพ้น
รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลาง  มาเป็นการเรียนรู้ในแบบกระบวนทัศน์ใหม่  เรียกได้ว่าเป็นการจัด
การศึกษายุคฐานแห่งเทคโนโลยี หรือ Technology Based Paradigm  ในขณะที่ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญ
และมุมมองของการเตรียมเด็กไทยสู่ศตวรรษที่  ๒๑ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
คุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ จะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ  ๓  ประการ 

     ประการแรก คือ มีทักษะที่หลากหลาย เช่น สามารถทำงานร่วมกับคนเยอะๆ ได้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบงาน
ได้ด้วยตนเอง และรู้จักพลิกแพลงกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ 



 

 

๑๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

     ประการที่สอง คือ มองโลกใบนี้เป็นโลกใบเล็กๆ ไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะประเทศไทยเพื่อมองหาโอกาส
ใหม่ๆท่ีมีอยู่อย่างมากมาย 

     ประการสุดท้าย คือ เด็กไทยยุคใหม่ต้องมีทักษะด้านภาษาเพราะหากพูดหรือใช้แต่ภาษาไทยก็เหมือนกับมี 
"กะลา" มาครอบไว้ 

การศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ครูจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน (Pedagogy) โดยครูจะต้องทำให้เด็กรัก
ที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนที่จะทำให้เด็กมีทักษะชีวิต  ทักษะการคิด  และทักษะด้านไอที ซึ่งไอ
ทีในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึง ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหรือใช้ไอแพดเป็นแต่หมายถึงการที่เด็กรู้ว่า  เมื่อเขาอยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เขาจะไปตามหาข้อมูล (data) เหล่านั้นได้ที่ไหน และเมื่อได้ข้อมูลมาเด็กต้องวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความ
น่าเชื่อถือเพียงใด และสามารถแปลงข้อมูลเป็นความรู้ (knowledge) ได้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากการฝึกฝน ครู
จะต้องให้เด็กได้มีโอกาสทดลองด้วยตนเอง ทั้งนี้ ภายใต้ความเชื่อที่ว่าศักยภาพของผู้เรียนและเทคโนโลยีปัจจุบันเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ได้อย่างไร้ขอบเขต สิ่งที่อยากเห็นคือการใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ให้มีการ “ปรับการเรียน เปลี่ยน
การสอน” ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมี
ความมุ่งหมายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น มนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี ความสุข หรือ เก่ง ดี มีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม)  

ประเด็นหลักของ พ.ร.บ. การศึกษานั้นเน้นย้ำไปที่ความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา แต่ผล
สำรวจพบว่า ๔ เรื่องใหญ่ในมุมมองเด็กไทยที่มีผลต่อการเรียนคือ  

๑. เด็กๆ อยากได้ความใส่ใจเป็นรายบุคคลจากคุณครูอย่างจริงจังมากกว่านี้ อยากมีครูคนโปรดที่สนิทเป็น
พิเศษ มีครูที่ให้เวลาเขามาพูดคุยได้เสมอ และอยากได้ความใส่ใจอย่างเท่าเทียมไม่ลำเอียงจากครู 
  ๒. นิสัยและพฤติกรรมการเรียนของเด็กยังต้องพัฒนาด้วย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม การอ่านการค้นคว้า การทำ
การบ้าน ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  

๓. ครอบครัวให้เวลาใส่ใจกับการเรียนของเด็กน้อยไป  
๔. ความสัมพันธ์กับเพ่ือน เช่น ความรู้สึกเป็นที่ยอมรับ การมีเพ่ือนพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆ ไปจนถึงการที่

เด็กๆ สามารถช่วยสอนกันเองได้  

นอกจากนั้นได้มีบทบัญญัติที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาไว้ จึงมีความ
จำเป็นต้องทำการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางการศึกษาทั้งใน
รูปแบบของการศึกษาวิจัย  การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และสิ่งที่
จะพบควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน คือ การบ้าน (homework) หรือภาระงาน (task) ที่ครูนั้นมอบหมายให้
นักเรียนปฏิบัติภายหลังจากจบการเรียนการสอนในห้องเรียน การบ้านจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวน
บทเรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเรียนแต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลา และจำนวนรายวิชาเรียน ส่งผล
ถึงปริมาณการบ้านในแต่ละวัน ที่มีความแตกต่างกัน และใช้เวลาทำแตกต่างกัน  งานวิจัยของ  RM Pressman และ
คณะ (๒๐๒๐) ได้พบว่า การมีการบ้านจำนวนมากจะส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนและผู้ปกครอง เนื่องจาก
นักเรียนรู้สึกกดดันจากผู้ปกครองที่คอยตรวจตราการทำการบ้านของนักเรียน ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไป
ในทิศทางที ่ไม่ดี ทั ้งนี ้รายงานของ National Education Association (NEA) และ  the National PTA (NPTA) 
สนับสนุนให้ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาทีในการทำการบ้านในแต่ละวันในทุกระดับชั้น  

Cooper, Robinson and Patall (๒๐๐๖) หาความสัมพันธ์ของเวลาที่ใช้ในการทำการบ้านกับคะแนนสอบ
มาตรฐาน(ไม่เก่ียวข้องกับคะแนนที่มาจากการบ้าน) ด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ (Multivariate 
Analysis) และการวิเคราะห์สมการแบบโครงสร้าง (Structural Equations Model) แต”่ไม่”พบความสัมพันธ์ใน



 

 

๑๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ทางบวกระหว่างเวลาที่ใช้ในการทำการบ้านกับคะแนนสอบ นั่นคือการบ้านไม่ได้มีผลใดใดกับความฉลาดของเด็ก 
นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรงของการบ้านกับคะแนนสอบ นั่นคือ จำนวนการบ้านเป็นไปตามกฎของ
การลดน้อยถอยลง (Diminishing Return) 

 

ภาพที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการทำการบ้านกับคะแนนสอบมาตรฐานของเด็กเกรด ๔, ๘ และ 
๑๒ 

ภาพที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการทำการบ้านกับคะแนนสอบมาตรฐานของเด็ก เกรด ๔, ๘ 
และ ๑๒ (เทียบได้กับเด็ก ป.๔, ม.๒ และ ม.๖) ซึ่งผลได้ที่ลดน้อยถอยลงนั้นมีความชัดเจนมากในเด็กเล็ก แต่จะมีความ
อดทนมากข้ึนเมื่อเด็กโตขึ้นตามอายุ(เกรด) และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการทำการบ้านกับคะแนนสอบ
มาตรฐานของเด็กเกรด ๔, ๘ และ ๑๒ 
 

 

ภาพที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการทำการบ้านกับคะแนนสอบมาตรฐานของเด็กท่ีใช้เวลาทำ
การบ้านแตกต่างกัน 

จากภาพที่ ๒ เมื่อเปรียบเทียบเด็กที่ไม่มีการบ้านกับเด็กที่มีการบ้านนั้น พบว่ามีระดับผลการสอบที่แตกต่าง
กันน้อยมากๆ นั่นคือ เด็กท่ีใช้เวลาทำการบ้านเฉลี่ยวันละ ๑ ชั่วโมงจะมีคะแนนสอบเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๒๒ คะแนน และเด็ก
ที่ไม่มีการบ้านมีคะแนนสอบเฉลี่ยอยู่ที ่ ๒๑๒ คะแนน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการทำการบ้านกับ
คะแนนสอบมาตรฐานของเด็กที่ใช้เวลาทำการบ้านแตกต่างกัน 

Terrell H.Bell (๒๐๑๘) ได้ศึกษาผลของการมีนโยบายปลอดการบ้าน (no homework policy) ในนักเรียน
ระดับชั ้นประถมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ ่งในประเทศแอฟริกาใต้ พบว่า  นโยบายปลอดการบ้านช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพเชิงบวกแก่นักเรียน โดยเฉพาะทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนมีความน่าสนใจ ทำให้นักเรียนพร้อมที่จะเปิด
ใจเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่นักเรียนสนใจ ในส่วนของผู้ปกครองนั้นพบว่า ทำให้คลายกังวล
เกี ่ยวกับการสอนการบ้านนักเรียน ซึ ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Marte Ronning (๒๐๐๙) ที่ศึกษาผลการ



 

 

๑๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

เปรียบเทียบช่วงคะแนนสูงต่ำของนักเรียนที่มีการบ้าน และไม่มีการบ้าน พบว่า ช่วงคะแนนของกลุ่มที่เรียนด้วยการไม่
มีการบ้านมีช่วงคะแนนสูงต่ำ ที่ไม่แตกต่างกัน และกลุ่มที่เรียนและมีการบ้านมีช่วงคะแนนสูงต่ำที่แตกต่างกันมาก
อย่างมีนัยสำคัญ 
  มิสเตอร์ฟรองซัวส์ ออลลองด์ ประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศส ได้กล่าวถึงนโยบายหนึ่งในการปฏิรูป
การศึกษาของฝรั่งเศสว่า ต้องการยกเลิกการสั่งการบ้าน โดยกล่าวว่า“หากครูมอบหมายให้เด็กทำงานให้เสร็จตั้งแต่ใน
ชั้นเรียน เด็กทุกคนจะมีโอกาสเท่ากันในการทำงาน หากมีการสั่งงานกลับไปทำเป็นการบ้าน เด็กที่มาจากครอบครัว
ร่ำรวยจะเกิดความได้เปรียบ เนื่องจากพ่อแม่อาจจะจ้างครูมาสอนพิเศษให้ช่วยทำการบ้านให้ได้”  

Jonathan และ Aaron (๒๐๐๗) ได้กล่าวถึงรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ว่าเป็นวิธีการ
ที่ครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพ่ือยกระดับห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้เวลามากข้ึนในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนแทนการบรรยายหน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว โดยกระบวนการเรียนและการบ้านทั้งหมดจะ
พลิกกลับ สิ่งที่เคยเป็นกิจกรรมที่ทำที่ห้องเรียนจะถูกทำที่บ้าน และสิ่งที่ถูกทำที่บ้านจะมาทำท่ีโรงเรียน  โดยครูจะมี
หน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรียน รูปแบบการเรียนนี้ได้ถูกพัฒนาและนำมาปรับใช้กับสื่อ 
ICT ที่หลากหลายและมีศักยภาพค่อนข้างสูงในปัจจุบัน 

ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ (๒๕๖๐) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในวิชา
คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนรู้สึกไม่เบื่อวิชาคณิตศาสตร์ ช่วยกระตุ้นให้ครูมีความคิดใหม่ ๆ ที่จะปรับเนื้อหา
คณิตศาสตร์ให้น่าสนใจ และช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดมากข้ึน 

จากการศึกษางานวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศนั้น การนำนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้จัดการ
เรียนการสอน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา การเรียนรู้ตามที่กำหนดแล้ว ยังมีประโยชน์ ให้นักเรียน
เรียนรู้ได้เร็วขึ้น เข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม ส่งเสริม บรรยากาศการเรียนให้สนุกสนาน บทเรียนน่าสนใจ ลดเวลาใน
การสอนและประหยัดค่าใช้จ่าย (พิสณุ ฟองศรี ,๒๕๕๑: ๖๕)  
  โดยนวัตกรรมที่นำมาใช้ทั้งที่ผ่านมาแล้วและที่จะมีในอนาคตมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในด้าน เช่น ด้านหลักสูตร  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านสื่อการสอน  ด้านการวัดประเมินผล ด้า น
การบริหารจัดการ 
 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบ่งได้เป็น  ๓  ขั้นตอน  
 
1. การสร้าง หลังจากได้ศึกษาสภาพปัญหา หลักการและเหตุผลของการสร้าง จึงดำเนินการตามขั้นตอน  
เช่น  เขียนวัตถุประสงค์  วางโครงสร้าง  เขียนขั้นตอนการใช้แบบทดสอบความเหมาะสม  ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
แล้วจึงแก้ไขปรับปรุง 
2. การนำนวัตกรรมไปใช้ จัดทำคู่มือเตรียมบุคลากร และดำเนินการใช้ในสถานการณ์จริง 
3. การประเมินผล ระบุสิ่งที่ต้องการวัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสม
กับลักษณะของข้อมูล 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับ
เด็กชาย จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ให้ความสำคัญของการสร้าง
นวัตกรรมการสอนที่มุ่งเน้นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะของสังคมในปัจจุบัน และเห็นความท้าทายของการนำนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนที่ปลอดการบ้าน และรูปแบบการสอนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมาใช้ โดยเชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น 
ต้องทำให้ผู้เรียนมีความสุข มีประสิทธิภาพ มีเวลาศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเอง และใช้ทรัพยากรที่มีเพ่ือส่งเสริม



 

 

๑๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

การเรียนรู้ ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและหล่อหลอมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ตามแนวคิด 
Constructivism และการเรียนรู้ไม่ได้เกิดภายในห้องเรียนเท่านั้น จึงคิดวิธีการจัดการการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
พัฒนาการของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ภายในชื่อว่า โรงเรียนปลอดการบ้าน ขึ้นมา 

๒. วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
๒. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
๓. เพ่ือพัฒนาผลการเรียน  ๐ ร มส ของนักเรียนที่ด้วยวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน 
ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
๓. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

๑)  ศึกษาสภาพปัญหาก่อนการพัฒนา 
สภาพความจริงของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศในปัจจุบัน เป็นนักเรียนมาจากครอบครัวที่มีปัญหาและมีฐานะ

ยากจนเป็นส่วนมาก ไม่ได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่ทางด้านการเรียนจากครอบครัว การเรียนอยู่ในระดับอ่อน ขาดความ
มุ่งมั่นในการเรียน นักเรียนจะมาเรียนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ทำให้ผลการเรียนที่ผ่านมาอยู่ในสภาพที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน และประกอบกับการขาดครูผู้สอนอันเนื่องมาจาก กฎเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.ที่กำหนดอัตรากำลังครูต่อ
นักเรียน ทำให้ได้ครูที่ขาดประสบการณ์และความมั่นคงทางอาชีพมาสอนเพื่อให้ครบรายวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ครูอัตรา
จ้าง หรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งได้ส่งผลต่อผลการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก จากการศึกษาข้อมูลที่
นักเรยีนได้ผลการเรียน ๐ ร มส ย้อนหลัง ๓ ปี ปรากฏดังตารางที่ ๑ 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ม. ๑ ๔๒.๘๖ ๓๐.๙๕ ๔๐.๖๓ 
ม. ๒ ๕๓.๐๖ ๘๓.๙๓ ๕๘.๕๔ 
ม. ๓ ๕๖.๒๕ ๓๖.๗๓ ๔๑.๐๗ 
ม. ๔ ๖๔.๕๒ ๗๘.๙๕ ๕๕.๐๐ 
ม. ๕ ๕๑.๐๒ ๔๘.๓๙ ๕๒.๖๓ 
ม. ๖ ๕๐.๐๐ ๔๔.๙๐ ๕๘.๐๖ 
เฉลี่ย ๕๑.๙๒ ๕๔.๗๒ ๕๐.๐๐ 

ตารางที ่๑   แสดงสถิตินักเรียนที่ได้ผลการเรียน ๐  ร มส. ย้อนหลัง ๓  ปีการศึกษา 
จากตาราง จะพบว่า นักเรียนที่ได้ผลการเรียน ๐ , ร , มส. ๓ ปีย้อนหลัง โดยเฉลี่ยมีมากกว่า ร้อยละ ๕๐  

๒) การออกแบบนวัตกรรม  
๑. ทำการประชุมระดมความคิดเพื่อปรับเปลี่ยนแนวนโยบายการจัดการเรียนการสอน ควรปรับการสอนให้เข้ากับ
ยุคสมัยและทรัพยากรที่มี เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และแก้ปัญหาความเครียดผู้เรียน และผู้ปกครอง พร้อมกับ
เสริมสร้างทักษะ ที่จำเป็นต่อผู้เรียน  
๒. ตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอน โดยทำการศึกษาจากงานวิจัย ทั้ง
ในและต่างประเทศ ที่สามารถแก้ปัญหาความเครียดของผู้เรียน และผู้ปกครอง ต่อการเรียน โดยคณะทำงานได้ เสนอการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบปลอดการบ้าน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยประกาศว่า โรงเรียนวัด
บวรนิเวศ จะเป็น “โรงเรียนปลอดการบ้าน” (No Homework School)  
๓. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านเทคนิคการสอนแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped  Classroom) โดย
ใช้  google classroom เป็นช่องทางสื่อสาร และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนได้ใน ทุกที่ตลอดเวลา (anywhere, 



 

 

๑๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

anytime) และสร้างคลิปการสอนที่ตรงกับรายวิชาของครูผู้สอน และผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ จบในห้องเรียน 
ผ่านการวัดผล เน้นการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) ควบคู่กับ การประเมินเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ (formative assessment) 
โดยมีแนวทางในการออกแบบดังนี้  

 

แผนภาพที ่๑  แสดงแนวความคิดในการดำเนินการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน       
               โดยใช้ทฤษฎีระบบ System Approach 
 

๓) ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม 
             การดำเนินการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านจาก
การระดมความคิดของครูทุกคน มีความคิดตรงกันว่า จะใช้ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle P, D ,C , A) เป็นเครื่องมือ
ควบคุมการดำเนินงาน โดยเป้าหมายของเวลาที่จะจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน คือเปิดภาคเรียนของ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งข้ันตอนการดำเนินงานพัฒนา แสดงดังตาราง 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
(ตามระบบ PDCA) 

ระยะเวลา 
เริ่ม-สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. การวางแผน (P=Plan) 
๑.๑ ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปลอดการบ้าน 
๑.๒ ประชุมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอและ
ขอความคิดเห็น 
 

ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 
มกราคม ๒๕๖๓ 
มกราคม ๒๕๖๓ 

ผู้บริหารและครูทุก
คน 

๒. การดำเนินการ (D=Do) 
๒.๑ ประชาสัมพันธ์เป็นโรงเรียนปลอดการบ้าน 
๒.๒ อบรมครู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ
ปลอดการบ้านจากผู้เชี่ยวชาญ 
๒.๒ อบรมครู เรื่องการวัดผลประเมิน ตามสภาพจริง
และการวัดผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
๒.๕ จัดหาสื่อ และเทคโนโลยี 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
เมษายน ๒๕๖๓  

งานประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายวิชาการ 
และงานบุคคล 
ฝ่ายวิชาการ 
และงานบุคคล 
งานเทคโนโลยีและ
งานคอมพิวเตอร์ 



 

 

๒๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
(ตามระบบ PDCA) 

ระยะเวลา 
เริ่ม-สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบ 

     ๒.๕.๑ ห้อง Smart classroom  
     ๒.๕.๒ ระบบ Internet และ wifi 
     ๒.๕.๓ Smart TV 
๒.๓ อบรมครูการทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 
๒.๔ อบรมครู เรื่องการทำสื่อการสอนออนไลน์ 
 
๒.๕ ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด
การบ้าน 

 
 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
กรกฎาคม ๒๕๖๓-
เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
ฝ่ายวิชาการ 
และงานบุคคล 
ฝ่ายวิชาการ 
และงานบุคคล 
ครูทุกคน 

๓. การติดตามผล  (C=Check) 
๓.๑ การประเมิน ภาคเรียนที่ ๑ 
     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     - ความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง 
๓.๒ การประเมิน ภาคเรียนที่ ๒ 
     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     - ความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง 

 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
 
เมษายน ๒๕๖๔ 
 

 
ฝ่ายวิชาการและ 
ครูผู้สอน 
 
ฝ่ายวิชาการและ 
ครูผู้สอน 
 

๔. การรายงาน (A=Action) 
๔.๑ รายงานผล ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
๔.๒ รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 
๔.๓ รายงานผลต่อสาธารณะ 

ครั้งที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 
งานแผนงาน 
งานประกันคุณภาพ 
 

ตารางที่ ๒  ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของ
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 
  ๔) ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ  
  นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ในรูปแบบและวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น ได้เริ่ม
ดำเนินการในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด covid-๑๙ มีการเลื่อนระยะเวลาการ
เปิดเทอมของปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปเป็น ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แต่การจัดการเรียน
การสอนแบบปลอดการบ้าน ก็ได้ดำเนินการตามที่ประกาศเป็นจุดเน้นของโรงเรียน    โดยได้ผลที่เกิดจากการ
ดำเนินการดั้งนี้  
๑) นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

แนวทางการดำเนินนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้ง
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนดังนี้  



 

 

๒๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

             
  แผนภาพที่ ๒ แสดงแนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ซึ่งแนวทางการดำเนินกิจกรรมมีแนวทางดังนี้  
 ๑.๑ ผลการการสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูสนับสนุนการเรียนการสอนปลอดการบ้าน  
โดยผลจากการดำเนินงานส่งผลให้ครูได้สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
ดังนี้  

 
ตารางที่  ๓ แสดงจำนวนครูที่สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน  
 จากตารางที่ ๓ พบว่า ครูในทุกกลุ่มสาระฯ จะมีแผนการสอนที่เป็นแบบปลอดการบ้าน มี Google Classroom 

มีการพัฒนาสื่อเพ่ือพัฒนาทักษะของนักเรียนภายในคาบเรียนทุกคน และครูทุกคนได้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการสอบ
เพ่ือพัฒนาคะแนน แต่ยังมีช่องทางใน YouTube channel ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครูที่สร้างสรรค์ นวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนปลอดการบ้าน (คน) 

แผนการสอน 
แนวทางปลอด
การบ้าน 

Google 
classroom 

YouTube 
channel 

สื่อพัฒนา
ทักษะใน
คาบ  

มีการสอบ
เพื่อพัฒนา
คะแนน 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๘ ๘ ๓ ๘ ๘ 

คณิตศาสตร์ ๓ ๓ ๑ ๓ ๓ 

ภาษาไทย ๓ ๓ ๑ ๓ ๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๓ ๔ ๓ ๔ ๔ 

การงานอาชีพ ๑ ๑ - ๑ ๑ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ 

ศิลปศึกษา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ ๔ - ๔ ๔ 



 

 

๒๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
๑.๒ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน  

  ตารางที่ ๔ แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน  
จะเห็นว่าผู้เรียน ๑๐๐% เข้าถึงและเข้าร่วมการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย จากการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านจากครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  
 

๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีผลการเรียน ๐ ร มส ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศที่ใช้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนแบบปลอดการบ้านในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา 
เปรียบเทียบกับ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ผลดังตาราง 

     ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๖๖๓ 
ม. ๑ ๔๒.๘๖ ๓๐.๙๕ ๔๐.๖๓ ๔๕.๐๗ 
ม. ๒ ๕๓.๐๖ ๘๓.๙๓ ๕๘.๕๔ ๔๐.๖๘ 
ม. ๓ ๕๖.๒๕ ๓๖.๗๓ ๔๑.๐๗ ๓๑.๔๘ 
ม. ๔ ๖๔.๕๒ ๗๘.๙๕ ๕๕.๐๐ ๓๓.๓๓ 
ม. ๕ ๕๑.๐๒ ๔๘.๓๙ ๕๒.๖๓ ๒๒.๒๒ 
ม. ๖ ๕๐.๐๐ ๔๔.๙๐ ๕๘.๐๖ ๕๕.๑๗ 

      เฉลี่ย ๕๑.๙๒ ๕๔.๗๒ ๕๐.๐๐ ๓๘.๕๑ 
ตารางที่ ๕ ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลการมีผลการเรียน ๐ ร มส ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศท่ีใช้

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระดับชั้น เข้าร่วม google 
classroom 

เข้าชม 
YouTube 

เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ได้รับสืบเสาะเตรียมพร้อม 
และฝึกฝนในคาบ 

ม.๑ ๑๐๐% ๘๙% ๑๐๐% ๑๐๐% 

ม.๒ ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 

ม.๓ ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 

ม.๔ ๑๐๐% ๙๖% ๑๐๐% ๑๐๐% 

ม.๕ ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 

ม.๖ ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 



 

 

๒๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๓. การวิเคราะห์แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ต่อนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครองต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบปลอดการบ้าน มี ๒  ดังนี้ 
           สว่นที่ ๑  แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพ้ืนฐานเพ่ือแสดงจำนวนร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
           สว่นที่ ๒ ของแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน เพื่อแสดงค่าเฉลี่ยของ ระดับความสำคัญของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้รายงานได้ทำการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละด้าน แล้วทำการแบ่งอันตรภาคชั้นของ
คะแนน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) และค่าพิสัย (Rang) 
โดยเกณฑ์ระดับความพึงพอใจจะใช้สูตรคำนวณช่วงความกว้างของชั้น (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๔๓: ๑๐๓-๑๓๖) ใน
การวัดค่าตัวแปรได้กำหนดเกณฑ์การวัดไว้ ๕ ระดับ ตามแบบของ ลิเคอร์ (Linker, ๒๐๐๓)  เพ่ือให้การแปล
ความหมายสามารถ ทำได้อย่างละเอียดขึ้น และสามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 

 

                 ตารางที่ ๖  แสดงค่าระดับความสำคัญ และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
 
๓.๑. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
      ข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนจำนวน ๗๖ คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม  
       จากการสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้เรียนได้ผลดังนี้  
 

ระดับชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
จำนวน (คน) ๗ ๑๖ ๒๒ ๑๑ ๖ ๑๔ 

ร้อยละ ๙.๘ ๒๑.๖ ๒๙.๗ ๑๔.๙ ๘.๑ ๑๘.๙ 
ตารางที่ ๗  ตารางแสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่ตอบแบบสอบถาม 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ระดับ ม.๓ จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ 

๒๙.๗ รองลงมาเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.๒ จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖  
 
 
 



 

 

๒๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๔. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด
การบ้าน  

 
ข้อที่ 

 
รายการสอบถาม 

 
ค่าเฉลี่ย (X̅) 

 
SD 

ระดับความ      
พึงพอใจ 

๑. ฉันเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนแบบปลอด
การบ้าน  

๔.๑๑ ๐.๙๙ มาก 

๒. ฉันมีเวลาว่างมากขึ้นเมื่อปลอดการบ้าน ๔.๐๓ ๑.๑๔ มาก 

๓. ฉันค้นพบกิจกรรมที่สนใจ และได้ทำกิจกรรมนั้น
อย่างเต็มที่   

๔.๐๔ ๑.๐๒ มาก 

๔. ฉันมีเวลาสำหรับพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น   ๔.๑๘ ๑.๐๓ มาก 

๕. ฉันรู้สึกมีแรงจูงใจต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากขึ้น  ๓.๘๔ ๐.๙๙ มาก 

๖. ฉันได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมกับครอบครัวเพ่ิม
มากขึ้น 

๓.๙๒ ๑.๑๔ มาก 

๗. ฉันค้นพบตนเองว่าชอบทำกิจกรรมใด และมี
ความสนใจในด้านไหน  

๔.๐๐ ๑.๐๘ มาก 

๘. ฉันมีความสุขจากการเรียนรู้มากข้ึน  ๔.๐๐ ๐.๙๗ มาก 

๙. ฉันรู้สึกไม่กดดันในการทำการแบบฝึกหัดในแต่ละ
วัน  

๓.๕๘ ๑.๒๓ มาก 

๑๐. ฉันรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการทบทวนบทเรียน
ลดลง เนื่องจากไม่มีการบ้าน 

๓.๐๓ ๑.๔๓ ปานกลาง 

๑๑. ฉันรู้สึกไม่มั่นใจในการเรียน เมื่อปลอดการบ้าน ๓.๓๒ ๑.๓๗ ปานกลาง 

๑๒. ฉันรู้สึกว่าเวลาที่มากขึ้นส่งผลให้ใช้เวลาว่างไม่
เกิดประโยชน์  

๓.๒๘ ๑.๔๖ ปานกลาง 

๑๓. ฉันรู้สึกมีภาระงานที่บ้านเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
การบ้านที่ลดลง 

๓.๒๘ ๑.๓๔ ปานกลาง 

๑๔. ฉันรู้สึกสบายใจเมื่อได้ศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนใน
คาบมาก่อนล่วงหน้า  

๓.๕๑ ๑.๑๕ มาก 

๑๕. ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้ทำข้อคำถาม/กิจกรรม/
แบบฝึกหัด เสร็จสิ้นภายในคาบเรียนโดยมีครู
คอยช่วยอธิบายจนเข้าใจ 

๓.๙๗ ๑.๒๗ มาก 

 ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓  มาก 

ตาราง ๘ แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน                            
แบบปลอดการบ้าน 

จากตาราง พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๗๓) และประเด็น ฉันมีเวลาว่างมากขึ้นเมื่อปลอดการบ้าน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(X̅  = ๔.๑๘) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ฉันเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนแบบปลอดการบ้าน (X̅ = ๔.๑๑) อยู่



 

 

๒๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ในระดับมาก ส่วนประเด็น ฉันรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการทบทวนบทเรียนลดลง เนื่องจากไม่มีการบ้าน มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด (X̅  = ๓.๐๓) อยู่ในระดับปานกลาง  

 
๓.๒  ผลวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน 

๑. ข้อมูลทั่วไปของครูที่ตอบแบบสอบถาม                 
ข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศจำนวน ๒๓ คน ที่ปฏิบัติหน้าที่

สอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
องค์ประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 

๑. กลุ่มปฏิบัติงาน ข้าราชการครู ๑๑ ๔๗.๘ 
ครูพิเศษ ๑๑ ๔๗.๘ 
พนักงานราชการ ๑ ๔.๔ 

๒. ตำแหน่งของข้าราชการครู คศ.๑ ๑ ๙.๑ 
คศ.๒ ๓ ๒๗.๓ 
คศ.๓ ๗ ๖๓.๖ 
คศ.๔ ๐ ๐ 

๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ๓ ๑๓ 
คณิตศาสตร์ ๓ ๑๓ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ๒๑.๗ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๒ ๘.๗ 

ภาษาต่างประเทศ ๔ ๑๗.๔ 
ศิลปศึกษา ๒ ๘.๗ 
สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ ๑๓ 
การงานอาชีพ ๑ ๔.๓ 

๔. อายุ ต่ำกว่า ๓๐ ปี ๑๑ ๔๗.๘ 
๓๐-๔๕ ป ี ๔ ๑๗.๔ 
๔๖-๖๐ ป ี ๘ ๓๔.๘ 

๕. การศึกษา ระดับปริญญาตรี ๑๗ ๗๓.๙ 
ระดับปริญญาโท ๖ ๒๖.๑ 
ระดับปริญญาเอก ๐ ๐ 

๖. ระดับชั้นที่สอน 
 
 
 
 
 

ม.๑ ๘ ๓๔.๗ 
ม.๒ ๗ ๓๐.๕ 
ม.๓ ๘ ๓๔.๗ 
ม.๔ ๖ ๒๖.๑ 
ม.๕ ๗ ๓๐.๕ 
ม.๖ ๘ ๓๔.๗ 

๗. จำนวนรายวิชาที่สอน ๒ รายวิชา ๔ ๑๗.๔ 
๓ รายวิชา ๕ ๒๑.๗ 



 

 

๒๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

องค์ประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 
๔ รายวิชา ๘ ๓๔.๗ 
๕ รายวิชา ๒ ๘.๗ 
มากกว่า ๕ ๔ ๑๗.๔ 

ตารางที่ ๙ แสดงจำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเบื้องต้นของครู 
 
จากตารางที่ ๙  พบว่า ครูที่ตอบแบบสอบถามจำนวน  ๒๓ คน โดยจำแนกตามตัวแปรที่ศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ข้าราชการครู ครูพิเศษหรือครูอัตราจ้าง และพนักงานราชการ ตำแหน่งของครู มีทั้ง คศ.๑, 
คศ.๒ และ คศ.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีช่วงอายุ ตั้งแต่ ต่ำกว่า ๓๐ ปีถึง ๖๐ ปี ระดับ
การศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ระดับชั้นที่สอน มีทุกระดับชั้น จำนวนรายวิชาที่สอน มีการสอนตั้งแต่ ๒ รายวิชา 
ถึงมากกว่า ๕ รายวิชา  

๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปลอดการบ้าน 

จากการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปลอดการบ้านได้ผลดังนี้ 

 
ข้อที่ 

 
รายการสอบถาม 

 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) 

 
SD. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ฉันมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนการสอนแบบปลอดการบ้านเป็นอย่างดี 

๔.๕๗ ๐.๕๑ มากที่สุด 

๒. ฉันสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน แบบปลอด
การบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒๖ ๐.๖๒ มากที่สุด 

๓. ฉันมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย   ๓.๙๖ ๐.๔๗ มาก 

๔. ฉันมีวิธีการวัด และประเมินผลนักเรียนอย่าง
หลากหลาย   

๔.๐๙ ๐.๖๗ มาก 

๕. ฉันคิดว่าการปลอดการบ้าน ทำให้ภาระงาน
ลดลง ลดการตรวจการบ้านนักเรียน 

๔.๑๗ ๐.๗๘ มาก 

๖. ฉันคิดว่าการปลอดการบ้าน  ทำให้ครูมีเวลา
เพ่ิมข้ึนสำหรับพัฒนาตนเอง 

๓.๙๖ ๐.๙๘ มาก 

๗. ฉันคิดว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน  

๔.๑๗ ๐.๘๙ มาก 

๘. ฉันคิดว่าการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน (flipped classroom) สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน  

๔.๑๗ ๐.๗๘ มาก 

๙. ฉันรู้สึกกดดันเกี่ยวกับการผลิตสื่อ สำหรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด
การบ้าน 

๓.๓๔ ๑.๓๔ ปานกลาง 



 

 

๒๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
ข้อที่ 

 
รายการสอบถาม 

 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) 

 
SD. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑๐. ฉันคิดว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด
การบ้าน สนับสนุนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

๓.๘๗ ๐.๖๙ มาก 

๑๑. ฉันพร้อมให้คำปรึกษา และสนับสนุนกิจกรรม
ที่นักเรียนสนใจ 

๔.๗๘ ๐.๔๒ มากที่สุด 

๑๒. ฉันกังวลใจเกี่ยวกับการเก็บคะแนนนักเรียน
ระหว่างเรียน เมื่อสอนแบบปลอดการบ้าน 

๓.๓๙ ๑.๓๑ ปานกลาง 

๑๓. ฉันคิดว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด
การบ้านเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบัน  

๔.๐๐ ๐.๗๔ มาก 

๑๔. ฉันพบอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
แบบปลอดการบ้าน 

๓.๒๑ ๑.๒๔ ปานกลาง 

๑๕. ฉันคิดว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด
การบ้าน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะตาม
ฐานสมรรถนะได้เป็นอย่างดี  

๓.๙๑ ๐.๖๐ มาก 

 ค่าเฉลี่ย ๓.๙๙  มาก 

ตารางที่ ๑๐ แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปลอดการบ้าน 

จากตาราง พบว่า ครูผู้สอนมีระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านใน
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก (X̅ =๓.๙๙) และประเด็น ฉันพร้อมให้คำปรึกษา และสนับสนุนกิจกรรมที่
นักเรียนสนใจ มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด (X̅ =๔.๗๘) รองลงมา ฉันมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านเป็นอย่างดี  มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด (X̅ =๔.๕๗) คือ ส่วน
ประเดน็ ฉันพบอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน มีระดับความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง (X̅ 
=๔.๗๘)  

๓. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากการตอบแบบสอบถามของผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วัดบวรนิเวศจำนวน ๒๖ คน  
       ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองท่ีตอบแบบสอบถาม 

องค์ประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 
๑. กลุ่มของผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๑ ๑๐ ๓๘.๕ 

ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๒ ๕ ๑๙.๒ 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๓ ๒ ๗.๗ 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๔ ๐ ๐ 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๕ ๑ ๓.๘ 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๖ ๘ ๓๐.๘ 



 

 

๒๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

องค์ประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 
๒. ห้องเรียนของลูก ห้อง ๑ ๑๕ ๕๗.๗ 

ห้อง ๒ ๑๑ ๔๒.๓ 
๓. ความสัมพันธ์กับนักเรียน บิดา ๖ ๒๓.๑ 

มารดา ๑๕ ๕๗.๗ 
อ่ืนๆ ปู่-ย่า, ตา-ยาย, ญาติ ๕ ๑๙.๒ 

๔. อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี  ๑ ๓.๘ 
๒๐-๒๙ ป ี ๑ ๓.๘ 
๓๐-๓๙ ป ี ๘ ๓๐.๘ 
๔๐-๔๙ ป ี ๑๑ ๔๒.๓ 
๕๐-๕๙ ป ี ๕ ๑๙.๒ 
มากกว่า ๕๙ ปี ๐ ๐ 

๕. การศึกษา ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ๑๔ ๕๓.๘ 
ระดับปริญญาตรี ๑๑ ๔๒.๓ 
ระดับปริญญาโท ๑ ๓.๘ 

 มากกว่าปริญญาโท ๐ ๐ 
๖. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๑ ๘๐.๘ 

๒๐,๐๐๐-๓๕,๐๐๐ บาท ๓ ๑๑.๕ 
๓๕,๐๐๑-๕๐,๐๐๐ บาท ๒ ๗.๗ 

ตารางที่ ๑๑ แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนแบบปลอดการบ้าน 

จากตารางที่ ๑๑ พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามจำนวน ๒๖ คน โดยจำแนกตามตัวแปรที่ศึกษาได้
ดังต่อไปนี้  กลุ่มของผู้ปกครอง ได้แก่ ผู้ปกครองทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียน มีความสัมพันธ์เป็น บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา 
ยาย และญาติ  อายุอยู่ในช่วง ๒๐ ปี ถึง ๕๙ ปี การศึกษาระดับ ต่ำกว่าปริญญา ถึงปริญญาโท มีรายได้ต่อเดือนต่ำ
กว่า ๒๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบปลอดการบ้าน  

จากการสำรวจข้อมูลของทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง สามารถหาค่าเฉลี่ยรวม และหาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานได้ผลดังนี้  

 
ข้อที่ 

 
รายการสอบถาม 

 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) 

 
SD. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ผู้ปกครองมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน 

๓.๙๒ ๐.๘๔ มาก 

๒. ผู้ปกครองคลายกังวลต่อการทำการบ้านของบุตรหลาน ๓.๙๖ ๑.๑๒ มาก 

๓. ผู้ปกครองไม่มีความกดดันที่ต้องดูแลหรือสอน
การบ้านของบุตรหลาน 

๓.๘๘ ๑.๒๒ มาก 

๔. ผู้ปกครองกังวลต่อการใช้เวลาว่างของนักเรียนที่ไม่
เป็นประโยชน์   

๒.๖๒ ๑.๖๒ ปานกลาง 



 

 

๓๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
ข้อที่ 

 
รายการสอบถาม 

 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) 

 
SD. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

๕. ผู้ปกครองไม่มีความขัดแย้งกันในครอบครัวที่
เกี่ยวเนื่องกับการบ้านของบุตรหลาน 

๓.๘๔ ๑.๒๒ ปานกลาง 

๖. ผู้ปกครองคิดว่าเมื่อการบ้านลดลง จะสามารถ
สนับสนุนให้บุตรหลานได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรม
ตามความสนใจ  

๓.๘๗ ๑.๑๖ มาก 

๗. ผู้ปกครองมีความกังวลต่อผลการเรียนของบุตร
หลาน เมื่อไม่มีการบ้าน 

๒.๗๗ ๑.๐๐ ปานกลาง 

๘. ผู้ปกครองคิดว่า เมื่อการบ้านลดลง จะสามารถ
ส่งเสริมให้บุตรหลานพัฒนาทักษะอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 

๓.๗๒ ๐.๙๖ มาก 

๙. เมื่อมีไม่มีการบ้าน ครอบครัวของฉันได้ใช้เวลาทำ
กิจกรรมร่วมกันมากขึ้น  

๓.๗๖ ๐.๙๖ มาก 

๑๐. ผู้ปกครองกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้
สำหรับการศึกษาล่วงหน้า   

๓.๑๒ ๑.๐๘ ปานกลาง 

๑๑. ผู้ปกครองคิดว่าการไม่มีการบ้านจะทำให้บุตรหลาน
สามารถช่วยงานต่าง ๆ ของครอบครัวได้มากขึ้น  

๓.๓๒ ๐.๙๐ ปานกลาง 

๑๒. ผู้ปกครองรู้สึกกังวลว่าเมื่อนักเรียนไม่มีการบ้านจะ
ส่งผลต่อการรับผิดชอบของนักเรียน 

๓.๑๐ ๐.๙๔ ปานกลาง 

๑๓. ผู้ปกครองคิดว่าการไม่มีการบ้านจะทำให้บุตรหลาน
สามารถช่วยหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ 

๒.๖๔ ๑.๐๑ ปานกลาง 

๑๔. ผู้ปกครองรู้สึกกังวลว่าการเรียนการสอนแบบปลอด
การบ้านจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๓.๐๘ ๑.๑๑ ปานกลาง 

๑๕. ผู้ปกครองคิดว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด
การบ้าน เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนใน
ยุคปัจจุบันนี้ 

๓.๙๖ ๑.๐๑ มาก 

 ค่าเฉลี่ย ๓.๔๔  มาก 
ตารางที่ ๑๒ แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน        
 
            แบบปลอดการบ้าน 
        จากตารางที่ ๑๒ พบว่า ผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด
การบ้าน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (X̅ =๓.๔๔) ประเด็น ผู้ปกครองคลายกังวลต่อการทำการบ้านของ
บุตรหลาน และ ผู้ปกครองคิดว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนใน
ยุคปัจจุบันนี้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X̅ =๓.๙๖) รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน (X̅ =๓.๙๒) ส่วนประเด็น ผู้ปกครองกังวลต่อการใช้เวลาว่างของนักเรียนที่ไม่
เป็นประโยชน์ (X̅ =๒.๖๒)  มีระดับความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด   
 
 
 



 

 

๓๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๓.๒) วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เวลาว่างขอนักเรียน 
ข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนที่กำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖ ภาค

เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วัดบวรนิเวศจำนวน ๑๘๕ คน  
  ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองท่ีตอบแบบสอบถาม 

องค์ประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 
๑. กลุ่มของนักเรียน นักเรียนชั้น ม.๑ ๕๑ ๒๗.๖ 

นักเรียนชั้น ม.๒ ๓๖ ๑๙.๕ 
นักเรียนชั้น ม.๓ ๒๐ ๑๐.๘ 
นักเรียนชั้น ม.๔ ๒๕ ๑๓.๕ 
นักเรียนชั้น ม.๕ ๓๘ ๒๐.๕ 
นักเรียนชั้น ม.๖ ๑๕ ๘.๑ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(GPA 

ต่ำกว่า ๒.๐๐ ๑๓ ๗ 
๒.๐๐ – ๒.๗๔ ๘๔ ๔๗.๔ 
มากกว่า ๒.๗๕ ๙๓ ๕๐.๓ 

๓. รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ
เดือน (บาท) 

ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐  ๗๒ ๓๘.๙ 
๑๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐  ๙๘ ๕๓ 
มากกว่า ๓๐,๐๐๐ ๒๑ ๑๑.๔ 

๔. การพักอาศัยของนักเรียน อยู่กับบิดา – มารดา ๑๔๙ ๘๐.๕ 
อยู่กับญาติ ๒๒ ๑๑.๙ 
อยู่กับบุคคลอื่น ๑๓ ๗ 
อยู่ลำพัง ๑ ๐.๕ 

ตารางที่ ๑๓ แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 
 จากตารางที่ ๑๓ พบว่า นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำนวน ๑๘๕ คน เป็นนักเรียนระดับชั้น     ม.๑-๖ ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ำกว่า ๒.๐๐ – มากกว่า ๒.๗๕ โดยมี
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวอยู่ที่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท – มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท และนักเรียนพักอยู่อาศัยกับบิดา
มาดา ญาติพ่ีน้อง บุคคลอื่น และอยู่คนเดียวลำพัง 

๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน  
  จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน สามารถหาค่าเฉลี่ยรวม และหาค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานได้ผลดังนี้  

 
ข้อที่ 

 
รายการสอบถาม 

 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) 

 
SD. 

ระดับ
พฤติกรรม 

๑. อ่านหนังสือ นิยาย วรรณกรรม หรือการ์ตูน ๒.๑๐ ๐.๕๘ บางครั้ง 

๒. ดูหนัง/ดูรายการทีวีที่ชื่นชอบ/ฟังเพลง ๒.๗๘ ๐.๔๘ ประจำ 

๓. ทำงานบ้าน ซักเสื้อผ้า ทำความสะอาดบ้าน  ๒.๒๖ ๐.๖๑ บางครั้ง 



 

 

๓๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
ข้อที่ 

 
รายการสอบถาม 

 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) 

 
SD. 

ระดับ
พฤติกรรม 

๔. เดินดู และซื้อของ ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งการค้า
ยอดนิยม 

๑.๙๓ ๐.๕๘ บางครั้ง 

๕. สนทนาการเมือง/ สนทนาข่าวบันเทิง/สนทนาเรื่องทั่วๆ 
ไป 

๑.๙๖ ๐.๗๐ บางครั้ง 

๖. เลี้ยงสัตว์/ ทำฟาร์มสัตว์ ๑.๕๔ ๐.๗๐ ไม่เคย 

๗. ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ/ ไปฟิตเนต ๒.๑๓ ๐.๗๔ บางครั้ง 

๘. ปลูกต้นไม้/ ทำสวนต้นไม้ ๑.๕๔ ๐.๖๒ ไม่เคย 

๙. เล่นกีฬาที่ชื่นชอบ/ ฟุตบอล/สเก็ตบอร์ด  ๒.๓๖ ๐.๗๔ ประจำ 

๑๐. เล่นเกม/บอร์ดเกม/ การ์ดเกม/ เกมออนไลน์ ๒.๕๙ ๐.๖๑ ประจำ 

๑๑. วาดภาพ หรือสร้างสรรค์งานศิลปะ หรือถ่ายภาพ ๒.๐๘ ๐.๖๗ บางครั้ง 

๑๒. เล่นดนตรีไทย/สากล หรือร้องเพลง ๒.๐๙ ๐.๗๔ บางครั้ง 

๑๓. ทำอาหาร/ทำขนมไทย/ทำเบเกอรี่ ๑.๖๔ ๐.๖๗ ไม่เคย 

๑๔. ใช้ Application สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, 
Instragram, Twister 

๒.๖๒ ๐.๖๒ ประจำ 

๑๕. เขียนกลอน/ เขียนบันทึกประจำวัน/ เขียนนิยาย เรื่อง
สั้น 

๑.๓๘ ๐.๖๔ ไม่เคย 

๑๖. ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ภูเขาทอง วัด ๑.๙๕ ๐.๖๒ บางครั้ง 

๑๗. สร้างสรรค์สื่อ Online เช่น YouTube  หรือ Twiter ๑.๙๐ ๐.๗๘ บางครั้ง 

๑๘. สังสรรค์กับเพ่ือน ๆ ๒.๒๕ ๐.๗๑ บางครั้ง 

๑๙.  ทำกิจกรรมชมรม/ กิจกรรมจิตอาสา/ กิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

๒.๐๓ ๐.๖๔ บางครั้ง 

๒๐. เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนล่วงหน้า หรือ
ทบทวนความรู้ที่เรียนมา 

๑.๘๒ ๐.๖๓ บางครั้ง 

๒๑. ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจากหนังสือ/อินเตอร์เน็ต  ๒.๑๙ ๐.๖๓ บางครั้ง 



 

 

๓๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
ข้อที่ 

 
รายการสอบถาม 

 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) 

 
SD. 

ระดับ
พฤติกรรม 

๒๒. เรียนพิเศษ/อบรมกิจกรรมทางวิชาการทางช่องทางต่างๆ ๑.๕๗ ๐.๖๔ ไม่เคย 

๒๓. ทำงาน part time นอกเวลาเรียน ๑.๔๒ ๐.๖๗ ไม่เคย 

๒๔. ขายของออนไลน์, YouTuber  หรือหารายได้จากสื่อ
ออนไลน์ 

๑.๓๕ ๐.๖๔ ไม่เคย 

๒๕. ทำงาน รับส่งอาหาร หรือมอเตอร์ไซต์รับจ้าง grab bike   ๑.๒๒ ๐.๕๑ ไม่เคย 

๒๖. ช่วยผู้ปกครองทำธุรกิจในครัวเรือน/ ช่วยพ่อแม่ขายของ ๑.๗๗ ๐.๗๕ บางครั้ง 

ตารางที่ ๑๔ แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน 
 จากตารางที่ ๑๔ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมดูหนัง/ดูรายการทีวีที่ชื่นชอบ/ฟังเพลง
เป็นประจำ (X̅ =๒.๗๘) รองลงมาเป็นกิจกรรมใช้ Application สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter 
เป็นประจำ (X̅ =๒.๖๒) และเล่นเกม/บอร์ดเกม/ การ์ดเกม/ เกมออนไลน์  (X̅ =๒.๕๙)  ส่วนประเด็น กิจกรรมที่
นักเรียนไม่เคยปฏิบัติ คือ กิจกรรมทำงาน รับส่งอาหาร หรือมอเตอร์ไซต์รับจ้าง grab bike (X̅ =๑.๒๒)     

     ๔) สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีข้ึน   
1. ผลการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
ผู้บริหารได้ทำการเตรียมพร้อม สนับสนุน ให้ครูได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนแบบปลอดการบ้าน ผ่าน
แผนการสอน ที่สอดคล้องกับการสอนแบบปลอดการบ้าน และการสร้างสรรค์ plateform เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
และสื่อสารกับผู้เรียนผ่าน goolgle education (google classroom) และสร้างสรรค์สื่อการสอนให้นักเรียนได้ฝึกทำ
ในคาบเรียน ครบทุกคน ๑๐๐%  และผู้เรียน ได้เข้าร่วม google classroom และเข้าชมสื่อที่ครูได้เตรียมไว้ และเข่า
ร่วมกิจกรรมในห้องเรียน รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๐๐%  
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน  ของโรงเรียนวัดบวร
นิเวศ นักเรียนที่เข้าร่วมการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีระดับความพึงพอใจ  ๓.๗๓ 
อยู่ในระดับ มากครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีระดับความพึงพอใจ ๓.๙๙ 
อยู่ในระดับ มาก ผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบปลอดการบ้าน มีระดับความพึงพอใจ ๓ .๔๔ ใน
ระดับ มาก   
3. ผลการพัฒนาผลการเรียน  ๐ ร มส ของนักเรียนที่ด้วยวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน 
ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศส่งผลให้ลดจำนวนนักเรียนที่ติด ๐ ร มส จาก ๕๐% ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เหลือ ๓๘.๕๑% 
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

จากการสร้างสรรค์วัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ และนำ
นวัตกรรมนี้ไปดำเนินการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย จะเห็นว่า  ครู มีความพึงพอใจ ที่ได้จัดการเรียน
การสอนผ่านการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และเปลี่ยนจากผู้สอน (teacher) เป็นผู้จัดการเรียนรู้ และ
ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน (facilitator) โดยใช้สื่อเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน รวมถึง
สามารถมองเห็นข้อปกพร่องของผู้เรียน และแก้ไขได้ทันภายในคาบ ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ในระดับมาก ส่งผลให้ 
ผู้เรียน และผู้ปกครองมีความสุขต่อการเรียน โดยผู้เรียนรู้สึกว่ามีเวลาว่างมากขึ้น และไม่ได้รู้สึกว่าการขาดการบ้านจะ
ทำให้ ความสามารถในการเรียนรู้ลดลง เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่ง่ ายต่อการสื่อสาร และครูได้มีโอกาส 
แก้ไขพัฒนาผู้เรียนในคาบผ่านการทำกิจกรรม  และเนื่องจากผู้ปกครองไม่สามารถตรวจสอบ และสอนการบ้าน



 

 

๓๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

นักเรียนได้ ส่งผลให้นวัตกรรมปลอดการบ้านช่วยคลายกังวลต่อการทำการบ้านของบุตรหลาน รวมถึงเข้าใจการ
ดำเนินงานของการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม และไม่มีความกังวลต่อการใช้เวลาว่างของ
นักเรียนในความปกครอง สอดคล้องกับงานวิจัย ของ พิสณุ ฟองศรี (๒๕๕๑: ๖๕) ว่านวัตกรรมนั้นจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนา การเรียนรู้ตามที่กำหนดแล้ว ยังมีประโยชน์ ให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม 
และงานวิจัยของ Terrell H.Bell (๒๐๑๘) ได้รายงานนโยบายปลอดการบ้านช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงบวกแก่นักเรียน 
โดยเฉพาะทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนมีความน่าสนใจ เพิ่มทัศนคติเชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้ 
และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่นักเรียนสนใจ ในส่วนของผู้ปกครองนั้นพบว่า ทำให้คลายกังวลเกี่ยวกับการสอน
การบ้านนักเรยีน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา และความรู้ของผู้ปกครอง 

๕)  การขยายผลและเผยแพร่นวัตกรรม   
1. นำเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓        ต่อ ดร.
คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับความสนใจ
และขอทราบผลการดำเนินงานในภาคเรียนต่อไป 
2. เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ในเว็ปไซด์ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ (https://bn.ac.th/home/)  
3. เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ผ่านกลุ่มไลน์ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มต่างๆ  
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของภาคเรียนที่ ๑           ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เสนอต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ เพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยศึกษานิเทศก์ ของ สพม.๑ 

 
 ๖) ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๑. พัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้แบบปลอดการบ้าน ผ่านเทคนิคการสอนแบบต่างๆ เช่น flipped 
classroom หรือ constructivist ให้มีความล้ำลึก เหมาะสมกับผู้เรียนมากข้ึน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และพัฒนา
สมรรถนะ  
๒. ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แบบปลอดการบ้าน ให้สอดคล้องและสนับสนุนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
๓. เสนอให้มีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา แบบออนไลน์ โดยสอบที่ไหนก็ได้ เพ่ือให้นักเรียนสอบได้เมื่อมีความ
พร้อม และสามารถพัฒนาคะแนนได้ ตามความสามารถของผู้เรียนโดยนักเรียนสามารถทราบคะแนนสอบได้ทันที 

 
 ๗) จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของนวัตกรรม 
๑. เป็นนวัตกรรมใหม่ไม่มีหน่วยงานใดทำมาก่อน จึงเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน 
๒. เป็นนวัตกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียน คร ูและผู้ปกครอง 
๓. การใช้เทคโนโลยี ICT เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการสอน ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอบแบบ anywhere 
anytime  
๔. นักเรียนสามารถเรียนรู้ และครูได้ดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลา ด้วยการติดต่อทาง E-mail หรือใน google 
classroom 
๕. สามารถพัฒนาเป็นการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ในได้ในอนาคต เพราะผู้เรียนมีเวลาใน     การบูรณาการความรู้ 
และพัฒนาทักษะเฉพาะตน 

 
 

https://bn.ac.th/home/


 

 

๓๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

1.  งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ                                             1. งานส านักงานงบประมาณและบุคคล  1. งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
2.  งานพัฒนาการเรียนรู้  2. งานการเงินและงบประมาณ  2. งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

3.  งานส่งเสริมการเรียนรู้  3. งานส่งเสริมการจัดการศึกษา  3. งานส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 

4.  งานบริการเพ่ือการเรียนรู้  4. งานบริหารงานบุคคล  4. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
5.  งานอื่น ๆ ที่มอบหมาย  5. งานอ่ืน ๆ ที่มอบหมาย  5. งานอ่ืน ๆ ที่มอบหมาย 

 
 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
2. งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
3. งานส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 
4. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
5. งานอื่น ๆ ที่มอบหมาย 

 

 
 
                             

 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปขีองสถานศึกษา 2563 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

มูลนิธิโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 



 

 

๓๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
   วิสัยทัศน์ 
     โรงเรียนวัดบวรนิเวศมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขในการเรียนรู้ มีภาวะผู้น า มีจิตอาสา และเป็นคนดี
ของสังคม 
 
   พันธกิจ 
    1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ และจิตอาสา 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการศึกษา 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาอาคาร สถานที่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการศึกษา 
 8. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   เป้าหมาย 
    1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ตามมาตรฐาน 
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างมีระบบ 
 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจอย่างมีความสุข 
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ และมีจิตอาสา 
 5. ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีศักยภาพตามมาตรฐาน และสามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 8. โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือความเป็นเลิศ 
 9. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 10. โรงเรียนมีการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 11. โรงเรียนให้ความร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก   
 
    กลยุทธ์ 
     1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 2. ด้านคุณภาพครูและบุคลากร 
 3. ด้านคุณภาพการบริการจัดการ 
 4. ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้          
 
 
 
 
 



 

 

๓๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่ 
 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ตามความสนใจ ตอบสนองความถนัด และศักยภาพความ          
ต้องการของนักเรียน 
 1.3 พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันดีงาม  
 1.4 พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ และศักยภาพด้านศิลปะ             
ดนตรี กีฬา ภาวะผู้นำ และมีจิตอาสา 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 2 : คุณภาพครูและบุคลากร 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่ 
 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีศักยภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามวิชาชีพ 
 2.4 ส่งเสริมครู และบุลากรให้มีขวัญและกำลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 3 : คุณภาพการบริหารจัดการ 

3.1 เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพทาง         
การศึกษา 
3.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือความเป็นเลิศ 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่ 
 4.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.2 สนับสนุนให้จัดกระบวนเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการคิดและปฏิบัติจริง 

4.3 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้น่าอยู่และเอ้ือต่อการ 
     เรียนรู้ 
4.4 ส่งเสริมการนำนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยมาเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ทั้งภายในและภายนอก 
 

  
 

 
 

     



 

 

๓๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

โครงการหลักของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

การจัดทำกลยุทธ์ของโรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และศึกษาบริบทต่าง  เพื่อให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความจริงและความต้องการที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการ ศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  มีโครงการหลักจำนวน 26 โครงการ คือ 

1. กลยุทธ์ ด้านคุณภาพผู้เรียน มี 14 โครงการ 
 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย 
 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 
 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 
 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสุขศึกษา และพลศึกษา 
 7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านศิลปะ และดนตรี 
 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการงานอาชีพ 
 9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน  
 10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 11. โครงการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
 12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ และจิตอาสา 
 13. โครงการส่งเสริมการออมของนักเรียน 
 14.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ  

2. กลยุทธ์ ด้านคุณภาพครูและบุคลากร  มี 3 โครงการ 
 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

3. กลยุทธ์ ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ  มี 6 โครงการ 
 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา 
 3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการบริหารทางการศึกษา 
 5. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับหน่วยงานอื่น อย่างยั่งยืน 
 6. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนกับหน่วยงานอื่น อย่างยั่งยืน 

4. กลยุทธ์ ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  มี 3 โครงการ 
 1. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และการบริการ 
 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

 
 
 
 



 

 

๓๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดีมาก      

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
      สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย  ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไป

ตามมาตรฐาน  ตัวชี้วัดของหลักสูตร ซึ่งมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ห้องสมุด E – 
Library ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียรู้ต่าง ๆ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้าน ICT จัดอบรมวิธีการ
สอนแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การสอนแบบ Active Learning เพื่อให้ครูสามารถนำเทคนิควิธีการสอนไปใช้ให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน   เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด  ศูนย์การ
เรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งนี้เพ่ือมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน เป็น
ประจำทุกสัปดาห์ในทุกระดับชั้น โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  ให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างเป็น
ระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด การทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และโครงงานอาชีพ  

สถานศึกษาเน้นการแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่อง อ่านไม่ออก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  โดยใช้กิจกรรม
สวดโอ้เอ้วิหารราย จนสามารถเข้าประกวดและชนะเลิศการแข่งขัน สถานศึกษาได้จัดหลักสูตรสาระท้องถิ่น เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก จากนั้นยังมีการสอนเสริมความรู้ใน 5 รายวิชาหลัก เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ เช่น การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ “คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขัน
วัดความสามารถทางวิชาการ 5 วิชาหลัก การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น ส่งเสริมให้ทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้เข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการจัดสอนเสริมให้นักเรียนเพ่ือเตรียมพร้อมในการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งการจัดค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-
NET) เพิ่มขึ้น 3 ปีซ้อน ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 นอกจากนั้นได้มีการ
ให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังแก่ผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของระดับชั้น และผู้เรียนที่สามารถทำคะแนน O-
NET สูงสุดในแต่ละรายวิชา 

 นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนา ส่งเสริม และปฏิบัติด้านคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อสนองวัตถุประสงค์โครงการนาคา
กตัญญุตา  บรรพชาสามเณร และ กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ตลอดจนให้ผู้เรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการสืบสานโบราณราชประเพณี ประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น กิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ถวายเป็นพระ
ราชกุศลในเทศกาลเข้าพรรษา-ออกพรรษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  กิจกรรมหล่อเทียน-   แห่เทียนจำนำพรรษา  
กิจกรรมยกระดับจิตใจของนักเรียนและครูด้วยการทำกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรและฟังพระธรรมเทศนาประจำเดือน 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการรุ่งอรุณแสงธรรม   และส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่นการจัดกิจกรรม 
“บวรลีคส์” กิจกรรมฟุตบอล ม.๑ สัมพันธ์  และกีฬาคณะ เป็นต้น 

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 



 

 

๔๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๒.  ผลการดำเนินงาน 
     ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละ
ระดับชั้น สามารถสื่อสาร จับใจความสำคัญได้ตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล  ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ 
ประการ (ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี)  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้า
แสดงออก  และแสดงความคิดเป็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยี
ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถคิด วิเคราะห์ จำแนกแยกแยะตามหลักเหตุ-ผล ว่าสิ่งไหนให้คุณ ให้โทษ จัดลำดับ
ความสำคัญ ความจำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของสิ่งเสพติดต่างๆ หลีกเลี่ยงและรู้จักปฏิเสธ เรียนรู้วิธีการป้องการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาดตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม “อย.น้อย” รักการออกกำลังกาย  สามารถเล่นกีฬาได้หลากหลาย
ประเภท  ยอมรับกฎ  กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา  ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจ
เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย   

 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ ยอมรับฟังความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
นักเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งจากโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก จากการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย เจริญเติบโตสมวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตที่ดี    มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ       สามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด รู้จักป้องกันตนเองให้
พ้นจากโรคภัย อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ห่างไกลยาเสพติด เกม
ออนไลน์ การพนัน เป็นต้น มีความม่ันคงทางอารมณ์กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์
จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.  จุดเด่น 
     ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังคงอยู่ในระดับพอใช้  มีคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) พัฒนาสูงขึ้นกว่าเดิม จนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลการพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ   (O-NET)    เพิ่มข้ึน  3  ปีซ้อน       ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เขต 1    ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 วิชาหลักได้มีการสอนเสริมและจัดติว O-NET อย่างต่อเนื่อง 

 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย    มี
น้ำใจ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีสัมมาคารวะ   อ่อนน้อมถ่อมตน    เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้  
เคารพกฎกติกามารยาทสังคม จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ลูกนาคา 
จิตอาสา มีสัมมาคารวะ”  

๔.  จุดควรพัฒนา 
     ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ๖  ต้องเร่งพัฒนา  ส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  และสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เขียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  และควร
สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน นอกจากนั้นสถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนเมือที่มีความเจริญ อาจมีค่านิยมให้
มีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งความเจริญทางด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้เรียนหลงเข้าไปในสังคมโลก
โซเซียลจนลืมการเรียน และมีพฤติกรรมเลียนแบบในทางท่ีไม่เหมาะสม 

๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

     -      



 

 

๔๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ดีมาก 

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
     โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ  และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โดยโรงเรียนมีการกำกับ
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาเป็นระยะตามภาคเรียน  และปีการศึกษา โดยมีแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเป็นแนวทาง โดยนำผลการดำเนินงาน
มาพิจารณาทบทวนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป)                             

๒.  ผลการดำเนินงาน 
              โรงเรียนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และมีการรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ  ซึ ่งสนองต่อกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ของ สพม.๑  กลยุทธ์ของ สพฐ. และมาตรฐาน สมศ.ดัง
รายละเอียดดังนี้ 

 ๒.๑ สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และส่งเสริมการยกระดับวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็น
ระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕60 ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  

 ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

     ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารในระบบ PDCA โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 ๒.๗  สถานศึกษามีการจัดสรรให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยสามารถผลิตสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 

 

 



 

 

๔๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๓.  จุดเด่น 

      โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ 
PDCA มาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา  

 ทั้งนี้โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
ความคิด (Brain Storming)  การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Leering มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดำเนินงานเป็นระยะ และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  การนำผลการดำเนินงานมาพิจารณาทบทวนปรับปรุง
พัฒนาต่อไป  
 

๔.  จุดควรพัฒนา 
      ๑. การเก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารให้เป็นระบบ เพ่ือให้สามารถนำมาใช้ได้ทันเวลา 
 ๒. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วน 
              ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๔. โรงเรียนมีข้อจำกัดในเรื่องพ้ืนที่ ทำให้นักเรียนไม่สามารถออกกำลังกาย หรือพัฒนาทักษะด้านกีฬาได้ 
              อย่างเต็มที่  
 

๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ถ้ามี)            

     -    

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม     

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 

     โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำหน่ว ย
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียน  โครงการการพัฒนานักเรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียน ตามโครงการการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  
เช่น โครงการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน การจัดป้ายนิเทศ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ ของสื่อการสอนที่ใช้  



 

 

๔๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 จากการดำเนินงาน  โครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ดังนี้ 
 
๒.  ผลการดำเนินงาน 
      

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

๑. พัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษาและกิจกรรม 
    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  
    ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
    ของผู้เรียน ผู้ปกครอง  ใช้ใน 
    การจัดการเรียนการสอน และ  
    การบริหาร คิดเป็นร้อยละ 80 

๒. ครูผู้สอนใช้หลักสูตร 
    สถานศึกษาจัดทำแผนการ 
    จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
    สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 80  
 

1. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ สามารถนำหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน และผู้ปกครอง   คิดเป็น
ร้อยละ 100  

 
2. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
โดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดทำเพื ่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูทุก
คนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

2. พัฒนานักเรียนด้าน 
    คุณธรรม และค่านิยม 
    อันพึงประสงค์ 

ครูจัดการเรยีนรู้      บูรณาการกับ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 80 
 

ทุกกล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้  จ ัดทำเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ส ่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
เช่น  กิจกรรมนาคากตัญญุตา บรรพชาสามเณร กิจกรรม
หล่อเทียน-แห่เทียนจำนำพรรษา  กิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหาร
รายถวายเป็นพระราชกุศล  กิจกรรมรุ่งอรุณแสงธรรม 
กิจกรรมบำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะ     กิจกรรมวันไหว้ครู 
มีผลการดำเนินงานโดยภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 98.12      

                                                                                                                                                                                                        

3. การส่งเสริมการเรียนรู้
และ   

    พัฒนาตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

๑. ครูและนักเรียนใช้ ICT ในการ  
    จัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ  
    80 
 
๒. นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการ 
    เก็บออมตามแนวทางทฤษฎี 
    เศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็น 
    ร้อยละ 80 

๓. พัฒนาและแก้ไขความบกพร่อง 
    ด้านการอ่านของผู้เรียน  

1. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัด 
    คอมพิวเตอร์สื่อการเรียนการสอนด้าน ICT ใหค้รูและ 
    นักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ  
    96.45 
2. โรงเรียนส่งเสริมระบบการออมเงิน โดยจัดตั้งธนาคาร 
    โรงเรียนตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็น 
    ร้อยละ 90.05 
  
3. พัฒนาและแกไ้ขปัญหาความบกพร่องด้านการอ่าน 
    ของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ  
    97.31 



 

 

๔๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

๓.  จุดเด่น 

     ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
               เรียนของผู้เรียนดีขึ้น 
 ๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรยีนเรยีนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัตจิริงด้วยวิธีการและแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน 
                สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 ๕. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาและแกไ้ขความบกพร่องด้านการอ่านของนักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับโอกาสและแก้ไข 
                ปัญหาด้านการอ่าน สามารถอ่านได้ อ่านคล่อง 
 
 
 

    คิดเป็นร้อยละ 80 

๔. ครูจดักิจกรรมทัศนศึกษา ค่าย 
    วิชาการ และส่งเสริมสัปดาห์ 
    ห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 80 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ทัศนศึกษา  ค่ายวิชาการ 
    และส่งเสริมสัปดาห์ห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 96.43 

4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์  
    O-NET 

1. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม 
    กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  
    O-NET 
2. ผลการทดสอบระดับชาต ิ
   เป็นไปตามเกณฑ ์

1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับ 
    ผลสัมฤทธ์ิ O-NET 
 
2. ผลการทดสอบระดับชาตเิป็นไปตามเกณฑ์ มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ เทียบกับระดับเขตพื้นท่ี/ระดับ
สังกัดและประเทศ 
                                                                                                                                                                                                    

5. พัฒนาความสามารถด้าน 
    การคิด 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการ 
    ประเมินอ่าน คิดวิเคระห์ จาก 
    แบบทดสอบกิจกรรมสร้างนิสัย 
    รักการอ่าน 
 
 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินอ่าน  
    คิดวิเคระห์ จากแบบทดสอบกิจกรรมสร้างนิสัยรัก 
    การอ่าน 
 

 2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ   
    เขียนผังความคิด จัดทำโครงาน    
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ 
    โครงงานอาชีพ 

2. นักเรียนร้อยละ 91.15 สามารถ เขียนผังความคดิ  
    จัดทำโครงานวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ  

    โครงงานอาชีพ 

6. พัฒนาบุคลากรทาง 

    การศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมการ
อบรมสมัมนา  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85 ได้ร ับการ
อบมรมสัมนาทั้งที ่โรงเรียนจัดให้ และสมัครเข้าร่วมใน
ระบบ online ด้วยตนเองอย่างต่อเนื ่อง และนำผลการ
อบรมสัมมนามาพัฒนาตนเองในด้านการสอน และงาน
ในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง   

                                                                                                                                                                              



 

 

๔๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๔.  จุดควรพัฒนา 

     ๑.  ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและผู้ปกครองทันทีเพ่ือให้นักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 ๒.  ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น    ม.๑  –  ม.๖      ให้มีพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยี  
               โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ตในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม  

๓.  ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตาม  
               หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์         หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้                               
               สื่อเทคโนโลยีใหม้ากขึ้น  และพัฒนาสื่อ  แหล่งเรียนรู้  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและ 
               พร้อมใช้งานเสมอ 
 
๕.  นวัตกรรม  

    -      

มาตรฐานที่  4   ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ :  ดีมาก     

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
            โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ PDCA เป็น
แนวทางการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและการจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียน
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่  
      ๑)    กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
      ๒)    จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
      ๓)    จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีชว่ยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลเป็น
สารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
      ๔)    จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
      ๕)    ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
      ๖)    ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
      ๗)    จัดทำรายงานประจำปีที่เสนอผลประเมินคุณภาพภายใน  
      ๘)    โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษานำเสนอ
ผลการดำเนินงานรายงานประจำปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงาน
ประจำปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามจุดที่ควรพัฒนา 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทำ
โครงการประกันคุณภาพภายใน 
 ของสถานศึกษามีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน 
เพื ่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้องมีความเข้าใจการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดทำเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้  ครูประเมิน
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการ
ดำเนินงานปรับปรุงการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   



 

 

๔๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

      ทั้งนี้โรงเรียนจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน และ
ผู้ปกครอง  
 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖3 
 

มาตรฐาน 
ที ่

ชื่อมาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

๑. คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก ดีมาก 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก ดีเยียม 
4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีมาก ดีมาก 

สรุปผลใน
ภาพรวม 

 ดีมาก ดีมาก 

 
  

 
 

       ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม 

              ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ผู ้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื ่อการสื ่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอยู่เสมอมาโดยตลอด ตลอดจนแก้ไขปัญหาความบกพร่องด้านการ
อ่านเป็นรายบุคคลมีการทดสอบความรู้อย่างต่อเนื่อง  
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม  มีวินัย เคารพกฎ
กติกามารยาทของสังคม  ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลืองานวัดบวรนิเวศวิหาร และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ ระบบ PDCA  
มาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา มีการจัดครูผู้สอนครบตามจำนวนชั้น และตรงตามวิชาที่สอน 
 ทั้งนี้โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเป็นแนวทาง  ที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาให้ผู ้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานเป็นระยะ และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา การนำ
ผลการดำเนินงานมาพิจารณาทบทวนปรับปรุง พัฒนาต่อไป  
 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 



 

 

๔๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๑. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการเรียนการสอน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  แก้ไข
ปัญหาความบกพร่องด้านการอ่าน  ลดปัญหาการติด 0 ร มส มผ 
  ๒. คร ูจ ัดก ิจกรรมให ้น ักเร ียนแสวงหาความร ู ้จากส ื ่อเทคโนโลยีด ้วยตนเองอย ่างต ่อเน ื ่อง                                           
ทำให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงาน และการนำเสนอผลงานของนักเรียน 
  ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เน้นการมีจิตอาสา 
มีสัมมาคาราวะ 
  ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  5. ครูมีการนิเทศการสอนโดยครูแต่ละกลุ่มสาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู ้ด ้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที ่เก ี ่ยวข้องที ่ช ัดเจน                               
เป ็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดำเน ินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเร ียนเน้น                                      
การมีส่วนร่วม ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

จุดควรพัฒนา 
 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้น  ม.๑ – 
ม.๓ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย มีการลอกเลียนแบบวัฒนธรรม ชาติตะวันตก 
จำเป็นต้องส่งเสริมการมีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ใช้สื่อเทคโนโลยีในทางท่ีเหมาะสม 

 ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๑. การเก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารให้เป็นระบบ และสามารถนำมาใช้ได้ทันเวลา 
  ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง                         
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๑.  เน้นให้ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

  ๒.  เน้นให้ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
  ๓.  เน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มาก
ขึ้น และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ๑ .  การเก ็ บ ร วบรวมข ้ อม ู ล ให ้ เ ป ็ น ไปตามปฏ ิ ท ิ น การปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน  เพ ื ่ อ จะ ได ้ ด ำ เน ิ น ง าน                                           
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูใน
การพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน 

 
      ๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป   



 

 

๔๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

                ๑.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 ๒.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล                      
การนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 3.  การบริหารงานโดยใช้การกระจายอำนาจ มีการวางระบบการปรับปรุงการทำงานแบบ PDCA คือมีการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเหมาะสม และรองรับความเสี่ยงทุก
ระบบ 
 
      ๔.๓  ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
 ๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้เพียงพอของความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมี
ความต้องการและจำเป็น 
 
 5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการนิเทศการสอนในระหว่างกลุ่มสาระ จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาการ มีการจัดทำ PCL ระหว่างเวลา 14.30 – 16.30 น. ของทุกสัปดาห์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

๕๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

รางวัลเหรียญทอง นวัตกรรม โรงเรียนปลอดการบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

 



 

 

๕๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

 



 

 

๕๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

 

 

 



 

 

๕๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

 

 
 

 



 

 

๕๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

๕๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรมที่สำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 
 
 



 

 

๖๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

๖๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

๖๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

๖๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

๖๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
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