


 

คำนำ 

  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  

๒๕๔๕ ท่ีมุงเนนใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ และ

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ท่ีตองมีรายงานผลการประเมินตนเองซึ่งเปน

เอกสารสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา / ประเด็นการ

พิจารณา และเกณฑมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนดไว  รวมท้ังการวิเคราะหจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนา  เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  

รวมท้ังเปนการแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชน

ไดทราบ 

 

 

  

 

                    (นายเขษมชาติ  อารีมิตร) 

                                                              ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



        (ก) 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 โรงเรียนวัดบวรนิเวศท่ีต้ังเลขท่ี ๒๕๐ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   

สังกัด สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ โทรศัพท ๐๒ – ๒๘๒๐๐๒๕   

โทรสาร ๐๒- ๒๘๐๐๕๖๔   E-mail webmaster@bn.ac.th      Website www.bn.ac.th  เป ด

สอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๖  เนื้อท่ี ๑๐ ไร  ๑ งาน  ๕ ตารางวา เขต

พื้นท่ีบริการ เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตดุสิต และเขตราชเทวี มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน  ๓๐๖ คน มีขา

ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๑ คน ประกอบดวย คณะผูบริหาร จำนวน ๑  คน คณะครู

จำนวน ๒๓ คนและบุคลากรทางการศึกษา ๗  คน ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ สรุปผลไดดังนี้ 

มีผลการประเมินตามมาตรฐานของสถานศึกษา ดังนี้ มาตรฐานท่ี ๑ ดานคุณภาพผูเรียน อยูใน

ระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๒ ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับดีเลิศ  มาตรฐานท่ี ๓ ดาน

กระบวนการจัดการเรียนการบนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับดีเลิศ ทำใหผลการประเมินในภาพรวม

ซึ่งคิดตามฐานนิยมอยูในระดับดีเลิศท้ังนี้โรงเรียนวัดบวรนิเวศไดดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามท่ีไดกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๔ ไวแลวอยางชัดเจน โดยมี

เอกสารการ ดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ภายในสถานศึกษา เอกสารการประเมินตนเองของ

ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา รวมท้ังผลการประเมินการดำเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ เปน

หลักฐานประกอบการประเมินโดยผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร จะไดนำผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในปการศึกษาตอไป โดยเฉพาะในมาตรฐานดานคุณภาพ

ของผูเรียนซึ่งอยูในระดับดีเลิศ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนยังอยูในระดับกลาง ทางโรงเรียน

มีโครงการจะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการสูงยิ่งข้ึน เพื่อใหผลการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานในปถัดไปพัฒนายิ่งข้ึน       

mailto:webmaster@bn.ac.th
http://www.bn.ac.th/


 

 

๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

สารบัญ  

 หนา 

คำนำ 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 

ก 

สารบัญ  

สวนท่ี ๑  ขอมูลพื้นฐาน ๕ 

   ๑.๑ ท่ีต้ัง 

  ๑.๒ ประวัติโรงเรียน 

  ๑.๓ ขอมูลบุคลากร 

  ๑.๔ ขอมูลนักเรียน 

  ๑.๕ ขอมูลอาคารสถานท่ี 

  ๑.๖ ขอมูลงบประมาณ 

  ๑.๗ ขอมูลสภาพชุมชน 

  ๑.๘ โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๑.๙ แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

  ๑.๑๒ ผลงานดีเดน /รางวัล / ผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) / นวตักรรม 

          (Innovation) ของสถานศึกษา 

  ๑.๑๓ สถานศึกษาประเมินความพรอมดานปจจัยนำเขา (Input) 
 

๕ 

๕ 

๗ 

๑๐ 

๑๒ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๕ 

๒๒ 

 ๒๔ 

 

๔๙ 

สวนท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำป ๕๒ 

   ๑.  การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

  ๒.  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย และกลยุทธของสถานศึกษา 

  ๓.  โครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

๕๒ 

๕๓ 

๕๔ 

สวนท่ี ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๕๖ 

  ๑.  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  

 ๒.  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๓.  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๕๖ 

๖๒ 

๖๕ 

สวนท่ี ๔  สรุปผล  แนวทางการพัฒนาและความตองการชวยเหลือ ๗๐ 

 ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม  

๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปตอไป 

๔.๓  ความตองการและการชวยเหลือ 
 

๗๐ 

๗๒ 

๗๒ 

ภาคผนวก ๗๓ 



 

 

๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

 

 

๑.  ขอมูลท่ัวไป 

     ๑.๑  ท่ีต้ัง 

        ช่ือโรงเรียน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ท่ีต้ัง เลขท่ี  ๒๕๐  ถนนพระสุเมรุ  แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร    

สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โทรศัพท ๐๒ – ๒๘๒๐๐๒๕  โทรสาร ๐๒ – ๒๘๐๐๕๖๔  E-mail webmaster@bn.ac.th 

Website www.bn.ac.th เปดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

เนื้อท่ี ๑๐ ไร  ๑ งาน  ๕ ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการ เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตดุสิต และเขตราชเทวี 

  

แผนท่ีโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ๑.๒  ประวัติโรงเรียน  

                ประวัติโรงเรียนโดยยอ  

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ อยูในพื้นท่ีของวัดบวรนิเวศวิหาร เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ประเภทชายลวน  

เปดทำการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก เปนองคอุปถัมภโรงเรียน  

 พ.ศ. ๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

พระบรมราชานุญาติ ใหต้ังวิทยาลัยข้ึนในวัดบวรนิเวศวิหาร พระราชทานนามวา “มหามกุฏราชวิทยาลัย” เพื่อใหเปน

ท่ีเลาเรียนศึกษาประปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรในคณะธรรมยุตินิกายโดยพระเจานองยาเธอ กรมหมื่น 

วชิรญาณวโรรส เจาคณะใหมฝายธรรมยุติเปนประธาน ทรงแบงวิทยาลัยเปน ๒ แผนก คือสวนวิทยาลัยใชเปนท่ีเลา

เรียนพระปริยัติธรรมช้ันสูง และจัดต้ังโรงเรียนหนังสือไทยตามพระอารามตาง ๆ เปนสาขาของวิทยาลัยอีก ๕ โรงเรียน 

สวนท่ี ๑  ขอมลูพ้ืนฐาน

 
 

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


 

 

๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

มีวิธีเรียนและวิธีสอนแบบเดียวกัน เพื่อใชเปนท่ีศึกษาของศิษยวัดและประชาชนท่ัวไป โรงเรียนหนังสือไทยวัดบวร

นิเวศ เปนโรงเรียนหนึ่งใน ๕ โรงเรียนไดเปดทำการสอนพรอมกันกับการเปดมหามกุฏราชวิทยาลัยใน วันท่ี ๑ ตุลาคม 

ซึ่งวันท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จครองราชยสมบัติบรรจบครบ ๒๕ ป บริบูรณ มีนักเรียน ๒๐ 

คน โดยมี สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเปนผูจัดการวางรากฐานการศึกษาใหกับโรงเรียน

เปนพระองคแรก และไดแจงความกระทรวงธรรมการแผนกศึกษาธิการเปนทางการเมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ 

รัตนโกสินทรศก ๑๑๒ 

ตราสัญลักษณ พระปรมาภิไธยยอ จ.ป.ร. ครอบจุลมงกฏ ประดิษฐานบนพญานาคสองหัว มีช่ือ

โรงเรียน “บวรนิเวศ” อยูกลางลำตัว 

ความหมาย พระปรมาภิไธยยอ “จ.ป.ร.” หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   

เพราะพระองคไดเสด็จประทับวัดนี้    ขณะทรงผนวชเปนสามเณร   และยงัไดทรง

ทะนุบำรุงวัดนี้ตอมาจนตลอดรัชกาลอีกดวย  สวนพื้น  จ.ป.ร. ใชสีน้ำเงิน เพราะ “สีน้ำ

เงิน” เปนสีของกษัตริย 

“จุลมงกุฎ” หมายถึงวา   ขณะทรงผนวชนั้น   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว  ยังทรงพระเยาวยังมิไดทรงเปนกษัตริย 

“พญานาค” หมายถึง สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เจาอาวาส

ผูประทานอนุญาตใหสรางโรงเรียนข้ึนในท่ีของวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระมหาสมณ

เจาฯ มีพระนามเดิมวา พระองคเจามนุษนาคมานพ 

 “สีเหลือง” ท่ีเปนพื้นช่ือโรงเรียน หมายถึง ศาสนา 

รูปลักษณของตรานี้  จึงเปนสัญลักษณของความเกี่ยวพันกันระหวางกษัตริย  ศาสนา   

และการศึกษา อันเปนเบ้ืองตนของการจัดการศึกษาไทย 

อักษรยอ บ.น. 

สีประจำโรงเรียน เหลือง – ดำ  

อัตลักษณของสถานศึกษา ลูกนาคา จิตอาสา มีสัมมาคารวะ 

เอกลกัษณของสถานศึกษา    โรงเรียนใตรมสังฆบารมี สรางสรรคคนดีดวยคุณธรรม 

 

 

 

 

 



 

 

๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

         ๑.๓ ขอมูลบุคลากร  

             ๑.๓.๑ ขอมูลผูบริหารสถานศึกษา 

                                ๑)  ผูอำนวยการโรงเรียน  นายเขษมชาติ อารีมิตร 

                          วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท  ๐๖๓-๙๙๕-๒๙๕๒  

                          E- mail khasamchrst@gmail.com 

                วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

      ดำรงตำแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จนถึงปจจุบัน 

      เปนเวลา  ๒  ป ๗  เดือน  

 

     ๑.๓.๒ ขอมูลหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหนางานแผนงานของสถานศึกษา 

                          ๑) หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา : นางอนุช   วงศชุมเย็น 

                                       วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิชาเอกส่ิงแวดลอมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

                      ครูกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                                       โทรศัพท ๐๘๑-๗๕๓๑๕๕๘   E-mail  anuch๑๙๖๑@gmail.com    

 

       ๒) หัวหนากลุมงบประมาณและบุคคล  

นางสาวปยะมาศ บุญประกอบ                                             

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิชาเอกการศึกษาวิทยาศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ครูกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                                    โทรศัพท ๐๘๖-๔๐๕-๔๕๙๓  E- mail piyamas@bn.ac.th      

       

     ๓)  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป   

นายนพปฎล พงศสุวรรณ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตร ีสาขา โสตทัศนศึกษา 

โทรศัพท ๐๘๓-๕๔๖-๙๑๕๕  

E- mail krunok@bn.ac.th 

 

       ๔)  หัวหนากลุมงานวิชาการ  

นายสุนทร นิลดำ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตร ีสาขา คณิตศาสตร มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี 

ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

โทรศัพท ๐๘๘-๒๔๕-๕๗๔๑  

E- mail sunthornnildam@gmail.com 

mailto:khasamchrst@gmail.com


 

 

๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

     

  ๑.๓.๓ จำนวนครูและบุคลากร  

         ๑) วิทยฐานะ 

ครูและ

บุคลากร 

คร ู

คศ.

๕ 

ครู 

คศ.๔ 

ครู 

คศ.๓ 

ครู 

คศ.

๒ 

ครู 

คศ.

๑ 

ครู

ผูชวย 

ครู 

อัตรา

จาง 

ครู

ตางชาติ 

ลูกจาง 

ประจำ 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง

ช่ัวคราว 
รวม 

ปการศึกษา 

๒๕๖๔ 
- - ๖ ๒ ๑ ๒ ๑๒ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓๑ 

 

รอยละของจำนวนครูและบุคลากรโรงเรยีนวัดบวรนิเวศแยกตามวิทยฐานะ 
 

 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

  ๒) วุฒิการศึกษา (ขอมูล ณ วันท่ี ๙  เมษายน  ๒๕๖๕) 
 

ครูและบุคลากร 

จำนวนตามระดับการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผูอำนวยการ - - - ๑ - ๑ - - - ๑ 

รองผูอำนวยการ - - - - - - - - - - 

ภาษาไทย ๑ ๑ ๒ - - - - - - ๒ 

คณิตศาสตร ๓ - ๓ - - - - - - ๓ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๕ ๕ ๑๐ ๑ ๒ ๓ - - - ๑๓ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
๒ - ๒ - - - - - - ๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ - ๓ - - - - - - ๓ 

ศิลปะ ๑ ๑ ๒ - - - - - - - 

การงานอาชีพ - ๑ ๑ - - - - - - ๑ 

ภาษาตางประเทศ ๑ ๒ ๓ - ๑ ๑ - - - ๓ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒ ๑๐ ๒๑ - ๓ ๓ - - - - 

รวม ๖ ๒ ๘ - ๑ ๑ - - - ๙ 

 

จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบวรนิเวศแยกตามวุฒิการศึกษา 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

  ๓) กลุมสาระการเรียนรู  ภาระงานสอน และจำนวนช่ัวโมงของการเขารวมกิจกรรม PLC 
 

กลุมสาระการเรียนรู จำนวน (คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ย

ของครู ๑ คน 

ในแตละกลุมสาระฯ  

(ชม. / สัปดาห) 

จำนวนช่ัวโมงเฉลี่ย 

การเขารวม 

กิจกรรม PLC ของครู 

๑. ภาษาไทย ๒ ๑๗ ชม. / สัปดาห ๘๐ 

๒. คณิตศาสตร ๓ ๒๕ ชม. / สัปดาห ๘๐ 

๓. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๓ ๒๓ ชม. / สัปดาห ๘๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ ๑๗ ชม. / สัปดาห ๘๐ 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒๑ ชม. / สัปดาห ๘๐ 

๖. ศิลปะ ๒ ๑๙ ชม. / สัปดาห ๘๐ 

๗. การงานอาชีพ ๑ ๑๘ ชม. / สัปดาห ๘๐ 

๘. ภาษาตางประเทศ ๔ ๑๕ ชม. / สัปดาห ๘๐ 

๙. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๒๔ ๓ ชม./ สัปดาห ๘๐ 

รวม ๕๔ ๑๕๘ ชม./สัปดาห ๗๒๐ 
               

             

            ๑.๔ ขอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษา  ๒๕๖๔)   

                   ๑) จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน  
 

ระดับช้ัน เพศ รวม 

 

จำนวน

หองเรียน 

จำนวนนักเรียน 

เฉลี่ยตอหอง ชาย หญิง 

ม. ๑  ๕๒  ๕๒ ๒ ๒๖ 

ม. ๒ ๖๔  ๖๔ ๒ ๓๒ 

ม. ๓  ๕๔  ๕๔ ๒ ๒๗ 

รวม ๑๗๐  ๑๗๐ ๖ ๘๕ 

ม. ๔ ๔๕  ๔๕ ๓ ๑๕ 

ม. ๕ ๔๙  ๔๙ ๒ ๒๔ 

ม. ๖ ๔๒  ๔๒ ๒ ๒๑ 

รวม ๑๓๖  ๑๓๖ ๗ ๖๘ 

รวมจำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 

๓๐๖  ๓๐๖   

  



 

 

๑๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

       ๒) จำแนกตามปการศึกษา ๓ ปยอนหลัง  

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ม.๑ ๔๒ ๗๑ ๕๒ 

ม.๒ ๔๕ ๕๙ ๖๔ 

ม.๓ ๔๘ ๕๔ ๕๔ 

ม.๔ ๓๕ ๕๑ ๔๕ 

ม.๕ ๒๗ ๔๕ ๔๙ 

ม.๖ ๓๐ ๒๙ ๔๒ 

รวม ๒๒๗ ๓๐๙ ๓๐๖ 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนตามปการศึกษา ๓ ปยอนหลัง 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

 ๑.๕ ขอมูลอาคารสถานท่ี   

     อาคารเรียน จำนวน......๔.....หลัง   อาคารประกอบ จำนวน......๓........หลัง     สุขา.....๓.....หลัง 

 สระวายน้ำ..........-.........สระ สนามเด็กเลน.........-...........สนาม  สนามฟุตซอล...........๑......สนาม สนามบาสเก็ตบอล

.....๑......สนาม  สนามเทนนิส..........-.............สนาม   อื่น ๆ 

           ๑.๖  ขอมูลงบประมาณ ( สามารถนำเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ) 

    ปงบประมาณ ๒๕๖๕   หรือ  ปการศึกษา ๒๕๖๔   (รับ-จาย) 
 

รายรับ จำนวน/บาท รายจาย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๑,๙๐๖,๐๐๑.๐๐ งบดำเนนิการ/เงินเดือน-คาจาง ๓,๔๒๗,๑๐๘.๐๐ 

เงนินอกงบประมาณ ๓,๗๒๑,๔๒๓.๑๑ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑,๙๒๗,๖๑๗.๐๒ 

เงินอื่น ๆ (ระบุ) ๓๖๗,๓๓๓.๓๙ งบอื่น ๆ (ระบุ) ๑,๑๒๑.๑๔ 

รวม ๕,๙๙๔,๗๕๗.๕๐ รวม ๕,๓๕๕,๘๔๖.๑๖ 

       สรุป  งบดำเนินการ/เงนิเดือน เงินคาจาง    คิดเปนรอยละ.......๕๗.๑๗..........ของรายรับ 

           สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ.........๓๒.๑๖........ของรายรับ 
 

 

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายรับ 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

แผนภูมิแสดงงบประมาณรายรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑.๗  ขอมูลสภาพชุมชน 

 ๑)  ลักษณะชุมชนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เปนบานเรือน และบางสวนเปนชุมชนแออัด มีประชากรประมาณ 

๑๖,๕๙๕ คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบเปนสถานท่ีราชการ วดั ธนาคาร  อาคารพาณิชย แหลงธุรกิจ สถานท่ีทองเท่ียว 

ศึกษาภัณฑ ศาสนาสถาน ท่ีพัก รานสะดวกซือ้ หองสมุดประชาชน ฯลฯ  

 ๒)  ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ ม.๓ และ ม.๖อาชีพหลัก คือคาขาย ธุรกิจสวนตัว รับจาง สวน

ใหญนับถือศาสนา  ศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัวตอป ๑๒๐,๐๐๐  บาท  และ

แนวโนมความตองการของผูปกครอง คือตองการทุนการศึกษาเพื่อแบงเบาภาระครอบครัว                    

 ๓)  โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน 

  โอกาส  โรงเรียนวัดบวรนิเวศมีการคมนาคมท่ีสะดวก มีรถโดยสารประจำทางผานหลายสาย อยูใกล

กับแหลงเรียนรูท่ีสำคัญ เชน นิทรรศรัตนโกสินทร พิพิธภัณฑบางลำพู พิพิธภัณฑเหรียญ หองสมุดประชาชน  ลาน

พลับพลามหาเจษฎาบดินทร และอนุสาวรียประชาธิปไตย  

 ขอจำกัด  โรงเรียนวัดบวรนิเวศอยูในบริเวณพื้นท่ีของวัดบวรนิเวศวิหาร จึงมีพื้นท่ีจำกัดในการทำ

กิจกรรมตาง ๆ เชน การฝกซอมดนตรี กิจกรรมท่ีใชการกระจายเสียง กิจกรรมภาคสนาม นอกจากนั้นยังเปนโรงเรียน

ชายลวน ทำใหไมสามารถรับนักเรียนเพิ่มเติมไดตามจำนวนท่ีตองการ มีผลตอเงินสนับสนุนรายหัวไมเพียงพอตอการ

พัฒนาโรงเรยีน 

 

 
 



 

 

๑๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

          ๑.๘  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

          ๑.๙  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน   

           - พิพิธบางลำพ ู

  - วัดบวรนิเวศวิหาร 

  - พิพิธภัณฑเหรียญกษาปณานุรักษ 

 

 

 

 

 

 

 

       

    ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  

           ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   

           - ระดับสถานศึกษา 

              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท้ังหมดโดยเฉล่ีย  ๓.๑๕  
 

           - ระดับช้ันเรียน  
 

ระดับช้ันเรียน  

จำนวน 

นักเรียน

(คน) 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ที่ได 

ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ 

นักเรียน 

ที่ได 

ระดับ ๓ 

   ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๕๒  ๘๑ ๒๙ ๔๖ ๗๒ ๑๑๗ ๑๕๐ ๒๘๕ ๕๕๒ ๗๐.๗๗ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๖๔  ๔๕ ๘๑ ๙๕ ๑๙๕ ๑๖๖ ๒๘๓ ๘๓ ๖๔๔ ๖๗.๙๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๕๔  ๕๕ ๓๓ ๔๕ ๘๔ ๑๐๘ ๑๕๐ ๓๓๓ ๕๙๑ ๗๓.๑๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔๕  ๕๔ ๑๘ ๕๖ ๘๖ ๘๖ ๑๐๘ ๓๑๒ ๕๐๖ ๗๐.๒๘ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๔๙  ๕๖ ๔๓ ๔๔ ๖๙ ๑๑๐ ๑๐๕ ๓๐๘ ๕๒๓ ๗๐.๑๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔๒  ๒๖ ๒๘ ๕๐ ๘๖ ๑๔๒ ๑๐๐ ๑๘๐ ๔๒๒ ๖๘.๙๔ 

รวมจำนวนนักเรียนม.๑ 

– ๖ 
๓๐๖ 

 
๓๑๗ ๒๓๒ ๓๓๖ ๕๘๓ ๗๒๙ ๘๙๖ ๑,๕๐๑ ๓,๒๓๘ ๗๐.๑๘ 

 

                              



 

 

๑๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

  - ระดับกลุมสาระการเรียนรู 

                                  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับ  ช้ัน ม.๑ - ม.๖  

                

          
กลุมสาระการเรียนรู 

 

จำนวน 

นักเรียน

(คน) 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
จำนวน 

นักเรียน 

ที่ได 

ระดับ ๓ 

ข้ึนไป 

รอยละ 

นักเรียน 

ที่ได 

ระดับ ๓ 

   ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๐๖  ๕๗ ๒๑ ๕๙ ๑๓๒ ๑๑๐ ๙๓ ๑๔๐ ๓๔๓ ๕๖.๐๕ 

คณิตศาสตร ๓๐๖  ๘๑ ๖๒ ๑๐๔ ๘๐ ๑๐๐ ๙๘ ๘๗ ๒๘๕ ๔๖.๕๗ 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
๓๐๖  ๕๓ ๒๙ ๓๘ ๖๒ ๑๐๔ ๑๑๘ ๒๐๘ ๔๓๐ ๗๐.๒๖ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๓๐๖  ๔๖ ๓๒ ๓๖ ๖๖ ๑๓๐ ๑๑๔ ๑๘๘ ๔๓๒ ๗๐.๕๙ 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
๓๐๖  ๑๒ ๔ ๑๓ ๓๕ ๑๐๒ ๑๒๒ ๓๒๔ ๕๔๘ ๘๙.๕๔ 

ศิลปะ ๓๐๖  ๒๖ ๐ ๒ ๑๖ ๔๖ ๗๖ ๔๑๖ ๕๓๘ ๙๒.๔๔ 

การงานอาชีพ ๓๐๖  ๖ ๒ ๖ ๒๓ ๗๒ ๘๐ ๑๖๐ ๓๑๒ ๘๙.๔๐ 

ภาษาตางประเทศ ๓๐๖  ๗๔ ๔๖ ๖๔ ๗๘ ๙๔ ๗๘ ๑๗๘ ๓๕๐ ๕๗.๑๙ 

 

                 ๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET)   

                   ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ 

ระดับชั้น ม.๓ ม.๖ 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๕๕.๔๗ - - ๓๙.๐๘ ๔๔.๔๖ ๓๗.๘๐ 

คณิตศาสตร ๒๕.๑๔ - - ๑๘.๗๕ ๒๐.๘๓ ๒๖.๒๕ 

วิทยาศาสตร ๒๘.๘๕ - -- ๒๕.๗๘ ๓๒.๐๔ -๓๔.๔๐ 

สังคมศึกษาฯ - - - - - ๒๘.๒๕ 

ภาษาอังกฤษ ๓๑.๗๑ - - ๒๖.๕๘ ๒๘.๓๓ ๒๒.๐๒ 

หมายเหตุเนื่องจากสถานการณโรคติดตอโควิด -๑๙ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จึงไมไดเขารวมการ

ทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เขารวมการทดสอบไมครบตามจำนวน  



 

 

๑๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปที่  ๖ จำแนกตามวิชา 

 
 

               ๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน - - - - 

คะแนนเฉล่ีย ระดับสพม.กท๑ - - - - 

คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด - - - - 

คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด - - - - 

คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ - - - - 

 

 หมายเหตุเนื่องจากสถานการณโรคติดตอโควดิ -๑๙ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จึงไมไดเขารวมการ

ทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 ๓)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖  

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๓๗.๘๐ ๒๖.๒๕ ๓๔.๔๐ ๒๘.๒๕ ๒๒.๐๒ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับ 

สพม.กท๑ 

๕๔.๖๗ ๓๒.๘๓ ๒๗.๐๔ ๔๒.๐๔ ๓๙.๕๓ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด ๕๔.๖๗ ๓๒.๘๓ ๓๓.๓๗ ๔๒.๐๔ ๓๙.๕๓ 

คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.

ท้ังหมด 

๔๗.๗๔ ๒๑.๘๓ 

 

๓๓.๓๗ ๓๗.๔๕ ๒๕.๘๓ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๒๕.๕๖ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

         
 

 

 

 

 

 



 

 

๑๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

  ๑.๑๐.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   ปการศึกษา ๒๕๖๔   

 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จำนวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๕๒ ๓๐ ๒๐ ๒ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๖๔ ๑๒ ๓๕ ๕ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๕๔ ๒๑ ๒๖ ๗ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔๕ ๒๔ ๑๖ ๕ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๔๙ ๒๒ ๒๓ ๔ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔๒ ๒๓ ๑๕ ๔ ๐ 

รวม ๓๐๖ ๑๓๒ ๑๓๕ ๒๗ ๐ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๔๓.๑๔ ๑๐๒.๒๗ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

     ๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  ๕ ดาน   ปการศึกษา  ๒๕๖๔  

 

ดาน 

จำนวน

นักเรียน 

ทั้งหมด 

จำนวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร ๓๐๖ ๑๘๕ ๑๑๐ ๑๑ ๐ 

๒) ดานความสามารถในการคิด ๓๐๖ ๙๕ ๑๙๖ ๑๕ ๐ 

๓) ดานความสามารถในการแกปญหา ๓๐๖ ๙๘ ๑๙๐ ๑๘ ๐ 

๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต ๓๐๖ ๑๙๐ ๑๐๐ ๑๖ ๐ 

๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ๓๐๖ ๑๘๑ ๑๑๗ ๘ ๐ 

รวม ๑๕๓๐ ๗๔๙ ๗๑๓ ๖๘ ๐ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๔๘.๙๕ ๔๖.๖๐ ๔.๔๔ ๐.๐๐ 
               

          

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  ๕ ดาน   ปการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

๒๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

                    ๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   ปการศึกษา ๒๕๖๔   
 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน 

ทัง้หมด 

จำนวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยีย่ม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๕๒ ๓๐ ๑๗ ๕  

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๖๔ ๓๔ ๒๙ ๑  

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๕๔ ๓๖ ๑๓ ๕  

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔๕ ๒๕ ๑๔ ๖  

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๔๙ ๓๔ ๑๕ ๐  

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔๒ ๒๓ ๑๘ ๑  

รวม ๓๐๖ ๑๘๒ ๑๐๖ ๑๘  

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๕๙.๔๘ ๓๔.๖๔ ๕.๘๘  
 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

                ๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๖๔   
 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จำนวน (รอยละของนักเรียน) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๕๒ ๑๐๐  

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๖๔ ๑๐๐  

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๕๔ ๑๐๐  

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔๕ ๑๐๐  

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๔๙ ๑๐๐  

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔๒ ๑๐๐  

รวม ๓๐๖ ๑๐๐  

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐  

    

        ๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

                    ๑.๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘)  ของสถานศึกษา 

            สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  จาก สมศ.   

เมื่อวันท่ี ๓๐  มกราคม  ถึง ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   ดังตารางตอไปนี ้
  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี ๑     ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๓๖ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒     ผูเรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 

ตัวบงชีท่ี้ ๓     ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๔๔ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๔     ผูเรียนคิดเปน  ทำเปน ๑๐.๐๐ ๙.๔๑ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๕     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๘.๓๘ พอใช 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ท่ี ๙     ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจและ  

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ 

                 สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ท่ี ๑๑   ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี  ๗    ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศกึษา  ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 



 

 

๒๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ท่ี  ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

                  และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญ    

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน     

ตัวบงชี้ท่ี  ๘   พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด   ๕.๐๐ ๔.๘๔ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐   
                       

               

  ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม    

               ๑)  จุดเดน    

        ๑.  ดานผลการจัดการศึกษา 

  ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล วรรณศิลปและ

กีฬา  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการอนุรักษชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประเพณีและ

ศิลปะวัฒนธรรมไทย มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรูดวยประสบการณตรง ท้ังในและ

นอกสถานศึกษา ผูเรียนคิดเปน ทำเปน ผูเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ คือ คนดีศรีบวร สถานศึกษามีผลการ

ดำเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ คือ โรงเรียนสรางสรรคคนดีบารมีสังฆราชา มีโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา บรรลุเปาหมายตามแผนการดำเนนิงาน ไดแก โครงการประสานสัมพันธบานโรงเรียนชุมชน 

        ๒.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

  ผูอำนวยการสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนำโดยกระจายอำนาจการบริหารและมีความ

มุงมั่นพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีศักยภาพ มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีดี  

เอื้อตอการเรียนรู สถานศึกษานำขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมิน

คุณภาพภายใน มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมุงไปสูสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนผลสงเสริมใหสถานศึกษามีการ

พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

        ๓.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการทำงาน ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ใชส่ือประกอบการจัดการเรียนรู   

       ๔.  ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี

พัฒนาการอยางตอเนื่อง 

 

 



 

 

๒๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

       ๒)  จุดท่ีควรพัฒนา  

        ๑.  ดานผลการจัดการศึกษา 

  สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ

ภาษาตางประเทศ 

        ๒.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

   ไมมี 

        ๓.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

   ไมมี 

       ๔.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

   ไมมี 

       ๓)  ขอเสนอแนะ 

  ๑.  ดานผลการจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ

ภาษาตางประเทศ 

๒.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

  ไมมี 

๓.  ดานการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  ไมมี 

๔.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

  ไมมี 

            ๑.๑๒ ผลงานดีเดน / รางวัล / ผลการปฏิบติัท่ีเปนเลิศ (Best Practice) / นวัตกรรม(Innovation)  

ของสถานศึกษา 

 ๑. โรงเรียนปลอดการบาน 

 ๒. กิจกรรมรุงอรุณแสงธรรม 

     ๓. นาคากตัญุตา บรรพชาสามเณร 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน 

 

บทสรุป 

 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีคิดข้ึนใชเฉพาะ

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ไมเคยมีมากอนในโรงเรียนของรัฐ 

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน จึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีคิดพัฒนาข้ึนมาโดยพิจารณาจากการท่ี

นักเรียนในปจจุบันนี้มีภาระงานท่ีมากเกินไป จนทำใหนักเรียนมีความเครียด ขาดพัฒนาการท่ีสมกับวัย สังคม ใน

สมัยกอนๆ นั้น เมื่อครูส่ังงานหรือการบานแลว นักเรียนก็จะทำจนเสร็จ โดยไมมีกิจกรรมอื่นๆ ตองรับผิดชอบ 

ประกอบกับเด็กนักเรียนในปจจุบันนี้มีแหลงหาความรูอยางมาก โดยเฉพาะทางส่ือ Social media จึงทำใหนักเรียนใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ มีการคนควาหาความรูไดดวยตนเอง การใหการบานมาก ๆ เกินความจำเปนนักเรียนจะมองวาเปน

ขยะ ทำอะไรซ้ำโดยเหตุของครูวา เพื่อใหเกิดการเรียนรู แตครูอาจจะไมรูวา นักเรียนไมอยากทำอะไรท่ีซ้ำๆ เพราะ

นักเรียนมีกิจกรรมอื่นๆ ท่ีอยากทำ แตไมไดทำเพราะตองติดอยูกับวังวนของการบาน วิธีการท่ีจะทำใหครูท้ังโรงเรียน

เห็นดวยกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ตองใชคำวา “ทำวิกฤติใหเปนโอกาส” เพราะท่ี

ผานมาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบวรนิเวศตกต่ำเรื่อยมาสูวิกฤติ ผูบริหารและครูจึงรวมกันประชุมหาแนว

ทางการเรียนการสอน แบบใหมๆ และวิเคราะหพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเปนนักเรียนชาย จนทราบวา นักเรียนชายไม

ชอบทำงาน ทำการบานสงครู หรือแมแตเอกสารแบบฝกหัด ก็สูญหาย และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก็พบวา 

คะแนนเฉล่ียลดลงทุกป การติด ๐ ร มส. มีมากกวา รอยละ ๕๐ ของนักเรียนท้ังหมด ดวยสถานการณดังกลาว ทุกคน

จึงลงความเห็นกันในเรื่องการไมใหการบานนักเรียน และก็ชวยกันคิดวิธีการนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปลอด

การบานมาใชในโรงเรียน  

 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จึงไดนำเอา เทคโนโลยี , 

Social media รวมกับวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom) การประเมินตามสภาพจริง 

(authentic assessment) ควบคูกับ การประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู (formative assessment) มารวมกัน

เพื่อพัฒนาวิธีการสอนแบบปลอดการบาน ท่ีงานหรือแบบฝกหัดตองเสร็จภายในหองเรียน หรือภายในระยะเวลาท่ี

นักเรียนอยูโรงเรียน จะไมกลับเอางานไปทำท่ีบาน ทำใหนักเรียนมีเวลาท่ีจะสรางความสัมพันธในครอบครัว ชวยเหลือ

งานบาน หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ท่ีสนใจ แมแตนักเรียนท่ีผูปกครองสงเสริมใหมีการเรียนเพิ่ม ก็จะไมมีความกังวลวา

จะตองทำการบาน นอนดึก มีผลตอสุขภาพและเกิดความเครียด 

 การเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ไดทำข้ึนในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีการ

อบรมใหความรูแกครู ในเรื่องวิธีการของโรงเรียนปลอดการบาน จากนักบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีใชแนววิธีการของ

ประเทศฟนแลนด ท่ีเปนประเทศท่ีมีระบบการศึกษาท่ีดีท่ีสุดในโลก อบรมครูในเรื่องของการวัดผลประเมินผล อบรม

ครูในเรื่องของการใชส่ือ เทคโนโลยี การใชแอพพลิเคช่ัน ตางๆ ท่ีใชในการเรียนการสอน การพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต

ให ระบบไวไฟ ใหคลอบคลุมทุกพื้นท่ีในโรงเรียน และการติดต้ังสมารททีวี เพื่อใชในการเรียนการสอน ทุกหองเรียน 

กอนเปดภาคเรยีนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓  แตดวยสถานการณโรคระบาด covid ๑๙ ทำใหการเปดภาคเรียนท่ี ๑ ป

การศึกษา ๒๕๖๓ ไดเล่ือนออกไป จากวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงไดเริ่ม



 

 

๒๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ดำเนินการสอนดวยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ซึ่งเปนส่ิงท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจเปน

อยางมาก แตก็มีครูบางทานท่ียังติดวิธีการสอนแบบเกาๆ ท่ีเผลอส่ังการบานนักเรียน โดยเปล่ียนคำเปน “โจทยทา

ทาย” หรือ “กิจกรรมทาทาย”แตเปนการส่ังในจำนวนท่ีมาก ผิดขอตกลงท่ีไดใหกันไว คือ โจทยทาทาย เปนโจทยหรือ

งานท่ีใหไวเฉพาะนักเรียนท่ีมีความสนใจเพิ่มเติมเปนพิเศษเทานั้น ไมใชสำหรับทุกคน ทุกคนจะไดรับความรูตาม

มาตรฐานในหองเรียน แตโจทยทาทาย เปนการฝกฝนเพิ่มเติม ไมใชการบาน ซึ่งประเด็นนี้ ตองทำความเขาใจกับ

ครูผูสอนเพิ่มเติม  การวิเคราะหผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบานในภาคเรียนท่ี ๑ ป

การศึกษา ๒๕๖๓ ในเบ้ืองตนจะวิเคราะหคาคะแนนเฉล่ียของวิชาหลัก ๕ วิชาคือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา แตดวยเกิดโรคระบาด โควิด ๑๙ ทำใหการจัดการเรียนการสอนไมตอเนื่อง 

นักเรียนไมไดเรียนเต็มท่ี มีการสอนออนไลน ซึ่งมีขอจำกัดตอนักเรียนมาก จึงยังไมวิเคราะหคาคะแนนเฉล่ียของ ๕ 

วิชาหลัก แตจะดูการผลการเรียน ๐ ร มส และความพึงพอใจของนักเรียน ครูผูสอน และผูปกครอง ตอนวัตกรรมการ

เรียนการสอนแบบปลอดการบานวาเปนอยางไร 

 ผลการวิเคราะห ผลการเรียน ๐ ร มส ของนักเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ ผล

การเรียน ๐ ร มส ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ผลปรากฏวา ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนไดรับผลการ

เรียน ๐ ร มส  รอยละ ๓๘.๕๑ ในปการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนไดรับผลการเรียน ๐ ร มส รอยละ ๕๐.๐๐ แสดงให

เห็นวา ผลการเรียน ๐ ร มส  ลดลง ท้ังนี้จากการท่ีนักเรียนไมตองทำการบาน ไมมีภาระงานท่ีคางสงครู อีกท้ังสมุด

แบบฝกหัดไมมีการสูญหาย จึงมีงานสงครูมากข้ึน ซึ่งรายละเอียดการแยกวิเคราะห เฉพาะ ท่ีได เกรด ๐  ได ร และ 

ได มส จะดำเนินการเมื่อจบปการศึกษา ๒๕๖๓ ตอไป 

 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน ครูผูสอน และผูปกครอง ตอนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ

ปลอดการบาน โดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา ๕ ระดับ ผานทาง google form พบวา นักเรียนมีความ

พึงพอใจตอนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน โดยมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก (  = ๓.๗๓)  ครูผูสอน

มีระดับความพึงพอใจตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบานในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ ใน

ระดับมาก (  =๓.๙๙) และ ผูปกครองมีระดับความพึงพอใจตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด

การบาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =๓.๔๔)     

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชเวลาวางของนักเรียน พบวา ๓ กลุมของกิจกรรมท่ีนักเรียนจะใชเวลาวางทำ

เปนประจำ สม่ำเสมอ คือ ๑) กิจกรรมดูหนัง ดูรายการทีวี และฟงเพลงท่ีชอบ (  =๒.๗๘) ๒) ใช Application สังคม

ออนไลน เชน Facebook, Instagram, Twitter (  =๒.๖๒) และ ๓) เลนเกม/บอรดเกม/ การดเกม/ เกมออนไลน (  

=๒.๕๙)  และกิจกรรมท่ีนักเรียนไมเคยปฏิบัติในชวงท่ีมีเวลาวาง คือ กิจกรรมทำงาน รับสงอาหาร หรือมอเตอรไซต

รับจาง grab bike (  =๑.๒๒) 

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน สงผลตอการเรียนของนักเรียนท้ังในเรื่องของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเปน ๐ ร มส ท่ีลดลง ความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ อยูในระดับมาก และนักเรียนมี

เวลาวางเพิ่มมากข้ึน และนำเวลาไปใชในกิจกรรมตางๆ ไดอยางเต็มท่ี คนหากิจกรรมท่ีตนเองช่ืนชอบ ซึ่งทำให

นักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศมีความสุขในการเรียนท่ีโรงเรียนและท่ีบาน 

 



 

 

๒๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑. ความเปนมาและความสำคัญ 

ในศตวรรษท่ี  ๒๑  ถือเปนชวงเวลาท่ีทาทายความสามารถของมนุษยชาติ  เพราะเปนยุคท่ีโลกตองเผชิญกับ

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และขอมูลขาวสารทุกอยางก็ไมไดจำกัดอยูเพียงรอบตัวเราอีกตอไป แคเพยีง

คลิกท่ีปลายนิ้ว  เราก็สามารถกาวขามพรมแดนไปไดทุกซอกทุกมุมโลก  ซึ่งแวดวงทางการศึกษาท่ัวโลกตางกาวพน

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชครูเปนศูนยกลาง  มาเปนการเรียนรูในแบบกระบวนทัศนใหม  เรียกไดวาเปนการจัด

การศึกษายุคฐานแหงเทคโนโลยี หรือ Technology Based Paradigm  ในขณะท่ีประเทศไทยไดเล็งเห็นความสำคัญ

และมุมมองของการเตรยีมเด็กไทยสูศตวรรษท่ี  ๒๑ ในประเด็นดังตอไปนี ้

คุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ จะตองมีคุณลักษณะท่ีสำคัญ  ๓  ประการ 

     ประการแรก คือ มีทักษะท่ีหลากหลาย เชน สามารถทำงานรวมกับคนเยอะๆ ไดอยางรวดเร็ว รับผิดชอบงาน

ไดดวยตนเอง และรูจักพลิกแพลงกระบวนการแกไขปญหาได 

     ประการท่ีสอง คือ มองโลกใบนี้เปนโลกใบเล็กๆ ไมไดจำกัดขอบเขตอยูเฉพาะประเทศไทยเพื่อมองหาโอกาส

ใหมๆท่ีมีอยูอยางมากมาย 

     ประการสุดทาย คือ เด็กไทยยุคใหมตองมีทักษะดานภาษาเพราะหากพูดหรือใชแตภาษาไทยก็เหมือนกับมี 

"กะลา" มาครอบไว 

การศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ครูจะตองปรับแนวทางการเรียนการสอน (Pedagogy) โดยครูจะตองทำใหเด็ก

รักท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต และมีเปาหมายในการสอนท่ีจะทำใหเด็กมีทักษะชีวิต  ทักษะการคิด  และทักษะดานไอที ซึ่ง

ไอทีในท่ีนี้ไมไดหมายถึง ใชคอมพิวเตอรเปนหรือใชไอแพดเปนแตหมายถึงการท่ีเด็กรูวา  เมื่อเขาอยากรูเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งเขาจะไปตามหาขอมูล (data) เหลานั้นไดท่ีไหน และเมื่อไดขอมูลมาเด็กตองวิเคราะหไดวาขอมูลเหลานั้นมีความ

นาเช่ือถือเพียงใด และสามารถแปลงขอมูลเปนความรู (knowledge) ได  ซึ่งส่ิงเหลานี้ตองเกิดจากการฝกฝน ครู

จะตองใหเด็กไดมีโอกาสทดลองดวยตนเอง ท้ังนี้ ภายใตความเช่ือท่ีวาศักยภาพของผูเรียนและเทคโนโลยีปจจุบันเอื้อ

ตอการเรียนรูไดอยางไรขอบเขต ส่ิงท่ีอยากเห็นคือการใช ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู ใหมีการ “ปรับการเรียน เปล่ียน

การสอน” ใหเห็นเปนรูปธรรมอยางจริงจังตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติมมี

ความมุงหมายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน มนุษยท่ี

สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและมีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอื่นอยางมี ความสุข หรือ เกง ดี มีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไข

เพิ่มเติม)  

ประเด็นหลักของ พ.ร.บ. การศึกษานั้นเนนย้ำไปท่ีความสมบูรณพรอมท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญา แตผล

สำรวจพบวา ๔ เรื่องใหญในมุมมองเด็กไทยท่ีมีผลตอการเรียนคือ  

๑. เด็กๆ อยากไดความใสใจเปนรายบุคคลจากคุณครูอยางจริงจังมากกวานี้ อยากมีครูคนโปรดท่ีสนิทเปน

พิเศษ มีครูท่ีใหเวลาเขามาพูดคุยไดเสมอ และอยากไดความใสใจอยางเทาเทียมไมลำเอียงจากครู 

  ๒. นิสัยและพฤติกรรมการเรียนของเด็กยังตองพฒันาดวย ไมวาจะเปนพฤติกรรม การอานการคนควา การทำ

การบาน ไปจนถึงการมีสวนรวมในช้ันเรียน  



 

 

๒๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๓. ครอบครัวใหเวลาใสใจกับการเรียนของเด็กนอยไป  

๔. ความสัมพันธกับเพื่อน เชน ความรูสึกเปนท่ียอมรับ การมีเพื่อนพูดคุยปรึกษาปญหาตางๆ ไปจนถึงการท่ี

เด็กๆ สามารถชวยสอนกันเองได  

นอกจากนั้นไดมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาไว จึงมีความ

จำเปนตองทำการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมๆ ท่ีจะเขามาชวยแกไขปญหาทางการศึกษาท้ังใน

รูปแบบของการศึกษาวิจัย  การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันนี้มีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และส่ิงท่ี

จะพบควบคูกับการจัดการเรียนการสอน คือ การบาน (homework) หรือภาระงาน (task) ท่ีครูนั้นมอบหมายให

นักเรียนปฏิบัติภายหลังจากจบการเรียนการสอนในหองเรียน การบานจึงเปนส่ิงท่ีจะชวยใหนักเรียนไดทบทวน

บทเรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งเปนสวนสำคัญตอการเรียนแตดวยขอจำกัดเรื่องเวลา และจำนวนรายวิชาเรียน สงผล

ถึงปริมาณการบานในแตละวนั ท่ีมีความแตกตางกัน และใชเวลาทำแตกตางกัน  งานวิจัยของ  RM Pressman และ

คณะ (๒๐๒๐) ไดพบวา การมีการบานจำนวนมากจะสงผลตอความเครียดของนักเรียนและผูปกครอง เนื่องจาก

นักเรียนรูสึกกดดันจากผูปกครองท่ีคอยตรวจตราการทำการบานของนกัเรียน ซึ่งสงผลใหความสัมพันธในครอบครัวไป

ในทิศทางท่ีไมดี ท้ังนี้รายงานของ National Education Association (NEA) และ  the National PTA (NPTA) 

สนับสนุนใหใชเวลาประมาณ ๑๐ นาทีในการทำการบานในแตละวันในทุกระดับช้ัน  

Cooper, Robinson and Patall (๒๐๐๖) หาความสัมพันธของเวลาท่ีใชในการทำการบานกับคะแนนสอบ

มาตรฐาน(ไมเกี่ยวของกับคะแนนท่ีมาจากการบาน) ดวยการหาคาสหสัมพันธการวิเคราะหตัวแปรพหุ (Multivariate 

Analysis) และการวิเคราะหสมการแบบโครงสราง (Structural Equations Model) แต”ไม”พบความสัมพันธใน

ทางบวกระหวางเวลาท่ีใชในการทำการบานกับคะแนนสอบ นั่นคือการบานไมไดมีผลใดใดกับความฉลาดของเด็ก 

นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธท่ีไมเปนเสนตรงของการบานกับคะแนนสอบ นั่นคือ จำนวนการบานเปนไปตามกฎของ

การลดนอยถอยลง (Diminishing Return) 

 

ภาพท่ี ๑ ความสัมพันธระหวางเวลาท่ีใชในการทำการบานกับคะแนนสอบมาตรฐานของเด็กเกรด ๔, ๘ และ 

๑๒ 

ภาพท่ี ๑ แสดงความสัมพันธระหวางเวลาท่ีใชในการทำการบานกับคะแนนสอบมาตรฐานของเด็ก เกรด ๔, ๘ 

และ ๑๒ (เทียบไดกับเด็ก ป.๔, ม.๒ และ ม.๖) ซึ่งผลไดท่ีลดนอยถอยลงนั้นมีความชัดเจนมากในเด็กเล็ก แตจะมีความ

อดทนมากข้ึนเมื่อเด็กโตข้ึนตามอาย(ุเกรด) และแสดงความสัมพันธระหวางเวลาท่ีใชในการทำการบานกับคะแนนสอบ



 

 

๒๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

มาตรฐานของเด็กเกรด ๔, ๘ และ ๑๒ 

 

 

ภาพท่ี ๒ ความสัมพันธระหวางเวลาท่ีใชในการทำการบานกับคะแนนสอบมาตรฐานของเด็กท่ีใชเวลาทำ

การบานแตกตางกัน 

จากภาพท่ี ๒ เมื่อเปรียบเทียบเด็กท่ีไมมีการบานกับเด็กท่ีมีการบานนั้น พบวามีระดับผลการสอบท่ีแตกตาง

กันนอยมากๆ นั่นคือ เด็กท่ีใชเวลาทำการบานเฉล่ียวันละ ๑ ช่ัวโมงจะมีคะแนนสอบเฉล่ียอยูท่ี ๒๒๒ คะแนน และเด็ก

ท่ีไมมีการบานมีคะแนนสอบเฉล่ียอยูท่ี ๒๑๒ คะแนน แสดงความสัมพันธระหวางเวลาท่ีใชในการทำการบานกับ

คะแนนสอบมาตรฐานของเด็กท่ีใชเวลาทำการบานแตกตางกัน 

Terrell H.Bell (๒๐๑๘) ไดศึกษาผลของการมีนโยบายปลอดการบาน (no homework policy) ในนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาของโรงเรียนแหงหนึ่งในประเทศแอฟริกาใต พบวา นโยบายปลอดการบานชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพเชิงบวกแกนักเรียน โดยเฉพาะทำใหบรรยากาศในช้ันเรียนมีความนาสนใจ ทำใหนักเรียนพรอมท่ีจะเปด

ใจเรียนรู และสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนในส่ิงท่ีนักเรียนสนใจ ในสวนของผูปกครองนั้นพบวา ทำใหคลายกังวล

เกี่ยวกับการสอนการบานนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Marte Ronning (๒๐๐๙) ท่ีศึกษาผลการ

เปรียบเทียบชวงคะแนนสูงต่ำของนักเรยีนท่ีมีการบาน และไมมีการบาน พบวา ชวงคะแนนของกลุมท่ีเรียนดวยการไม

มีการบานมีชวงคะแนนสูงต่ำ ท่ีไมแตกตางกัน และกลุมท่ีเรียนและมีการบานมีชวงคะแนนสูงต่ำท่ีแตกตางกันมาก

อยางมีนัยสำคัญ 

  มิสเตอรฟรองซัวส ออลลองด ประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศส ไดกลาวถึงนโยบายหนึ่งในการปฏิรูป

การศึกษาของฝรั่งเศสวา ตองการยกเลิกการส่ังการบาน โดยกลาววา“หากครูมอบหมายใหเด็กทำงานใหเสร็จต้ังแตใน

ช้ันเรียน เด็กทุกคนจะมีโอกาสเทากันในการทำงาน หากมีการส่ังงานกลับไปทำเปนการบาน เด็กท่ีมาจากครอบครัว

ร่ำรวยจะเกิดความไดเปรียบ เนื่องจากพอแมอาจจะจางครมูาสอนพิเศษใหชวยทำการบานใหได”  

Jonathan และ Aaron (๒๐๐๗) ไดกลาวถึงรูปแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom) วาเปนวิธีการ

ท่ีครอบคลุมการใชเทคโนโลยอีินเตอรเน็ตเพื่อยกระดับหองเรยีนตาง ๆ เพือ่ใหสามารถใชเวลามากข้ึนในการมี

ปฏิสัมพันธกบันักเรยีนแทนการบรรยายหนาช้ันเรยีนเพียงอยางเดียว โดยกระบวนการเรียนและการบานท้ังหมดจะ

พลิกกลับ ส่ิงท่ีเคยเปนกิจกรรมท่ีทำท่ีหองเรยีนจะถูกทำท่ีบาน และส่ิงท่ีถูกทำท่ีบานจะมาทำท่ีโรงเรียน  โดยครูจะมี

หนาท่ีอำนวยความสะดวกในการจัดประสบการณการเรียน รูปแบบการเรียนนี้ไดถูกพัฒนาและนำมาปรับใชกับส่ือ 



 

 

๓๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ICT ท่ีหลากหลายและมีศักยภาพคอนขางสูงในปจจุบัน 

ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ (๒๕๖๐) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานในวิชา

คณิตศาสตร พบวา นักเรียนรูสึกไมเบ่ือวิชาคณิตศาสตร ชวยกระตุนใหครูมีความคิดใหม ๆ ท่ีจะปรับเนื้อหา

คณิตศาสตรใหนาสนใจ และชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดมากข้ึน 

จากการศึกษางานวิจัยทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศนั้น การนำนวัตกรรมทางการศึกษาไปใชจัดการ

เรียนการสอน นอกจากจะชวยใหผูเรียนไดรับการพัฒนา การเรียนรูตามท่ีกำหนดแลว ยังมีประโยชน ใหนักเรียน

เรียนรูไดเร็วข้ึน เขาใจบทเรียนเปนรูปธรรม สงเสริม บรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน บทเรียนนาสนใจ ลดเวลาใน

การสอนและประหยัดคาใชจาย (พิสณุ ฟองศรี ,๒๕๕๑: ๖๕)  

  โดยนวัตกรรมท่ีนำมาใชท้ังท่ีผานมาแลวและท่ีจะมีในอนาคตมีหลายประเภทข้ึนอยูกับการประยุกตใช

นวัตกรรมในดาน เชน ดานหลักสูตร  ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานส่ือการสอน  ดานการวัดประเมินผล ดาน

การบริหารจัดการ 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบงไดเปน  ๓  ข้ันตอน  

1. การสราง หลังจากไดศึกษาสภาพปญหา หลักการและเหตุผลของการสราง จึงดำเนินการตามข้ันตอน  

เชน  เขียนวัตถุประสงค  วางโครงสราง  เขียนข้ันตอนการใชแบบทดสอบความเหมาะสม  ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

แลวจึงแกไขปรับปรุง 

2. การนำนวัตกรรมไปใช จัดทำคูมือเตรียมบุคลากร และดำเนินการใชในสถานการณจริง 

3. การประเมินผล ระบุส่ิงท่ีตองการวัดใหตรงกบัวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว โดยใชเครื่องมือวัดใหเหมาะสม

กับลักษณะของขอมูล 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับ

เด็กชาย จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ไดใหความสำคัญของการสราง

นวัตกรรมการสอนท่ีมุงเนนใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไข

เพิ่มเติม ท่ีตองการเนนย้ำวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

และเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะของสังคมในปจจุบัน และเห็นความทาทายของการนำนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนท่ีปลอดการบาน และรูปแบบการสอนตางๆ ท้ังในและตางประเทศมาใช โดยเช่ือวาการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ

นั้น ตองทำใหผูเรียนมีความสุข มีประสิทธิภาพ มีเวลาศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตัวเอง และใชทรัพยากรท่ีมีเพื่อ

สงเสริมการเรียนรู ของผูเรียน โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญและหลอหลอมใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเองได ตาม

แนวคิด Constructivism และการเรียนรูไมไดเกิดภายในหองเรียนเทานั้น จึงคิดวิธีการจัดการการเรียนการสอนท่ี

ตอบสนองพัฒนาการของนักเรยีนในศตวรรษท่ี ๒๑ ภายในช่ือวา โรงเรียนปลอดการบาน ข้ึนมา 

๒. วัตถุประสงค   

๑. เพื่อสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๒. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๒. เพื่อพัฒนาผลการเรียน  ๐ ร มส ของนักเรียนท่ีดวยวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของ



 

 

๓๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

๓. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

๑)  ศึกษาสภาพปญหากอนการพัฒนา 

สภาพความจริงของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศในปจจุบัน เปนนักเรียนมาจากครอบครัวท่ีมีปญหาและมีฐานะ

ยากจนเปนสวนมาก ไมไดรับการดูแลหรือเอาใจใสทางดานการเรียนจากครอบครัว การเรียนอยูในระดับออน ขาดความ

มุงมั่นในการเรียน นักเรียนจะมาเรียนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกำหนด ทำใหผลการเรียนท่ีผานมาอยูในสภาพท่ีไม

เปนไปตามมาตรฐาน และประกอบกับการขาดครูผูสอนอนัเนื่องมาจาก กฎเกณฑของ ก.ค.ศ.ท่ีกำหนดอัตรากำลังครูตอ

นักเรียน ทำใหไดครูท่ีขาดประสบการณและความมั่นคงทางอาชีพมาสอนเพื่อใหครบรายวิชาท่ีเปดสอน ไดแก ครูอัตรา

จาง หรือนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งไดสงผลตอผลการเรียนของนักเรียนเปนอยางมาก จากการศึกษาขอมูลท่ี

นักเรยีนไดผลการเรียน ๐ ร มส ยอนหลัง ๓ ป ปรากฏดังตารางท่ี ๑ 

 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน (รอยละ) 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ปการศึกษา 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 

ตารางท่ี ๑   แสดงสถิตินกัเรียนท่ีไดผลการเรียน ๐  ร มส. ยอนหลัง ๓  ปการศึกษา 

จากตาราง จะพบวา นักเรียนท่ีไดผลการเรียน ๐ , ร , มส. ๓ ปยอนหลัง โดยเฉล่ียมีมากกวา รอยละ ๕๐  

๒) การออกแบบนวัตกรรม  

๑. ทำการประชุมระดมความคิดเพื่อปรับเปล่ียนแนวนโยบายการจัดการเรียนการสอน ควรปรบัการสอนใหเขากับยุคสมัย

และทรัพยากรท่ีมี เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง และแกปญหาความเครียดผูเรียน และผูปกครอง พรอมกับเสริมสราง

ทักษะ ท่ีจำเปนตอผูเรียน  

๒. ต้ังคณะทำงาน เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียน การสอน โดยทำการศึกษาจากงานวจัิย ท้ังในและ

ตางประเทศ ท่ีสามารถแกปญหาความเครียดของผูเรียน และผูปกครอง ตอการเรียน โดยคณะทำงานได เสนอการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบปลอดการบาน ผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย  โดยประกาศวา โรงเรียนวัด

บวรนิเวศ จะเปน “โรงเรียนปลอดการบาน” (No Homework School)  

๓. ออกแบบการจัดการเรียนรู โดยผานเทคนิคการสอนแบบ “หองเรียนกลับดาน (Flipped  Classroom) โดยใช  

google classroom เปนชองทางส่ือสาร และเปนแหลงเรียนรูสำหรับผูเรียนไดในทุกท่ีตลอดเวลา (anywhere, 



 

 

๓๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

anytime) และสรางคลิปการสอนท่ีตรงกับรายวิชาของครูผูสอน และผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี จบในหองเรียน 

ผานการวัดผล เนนการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) ควบคูกับ การประเมินเพื่อการพฒันาการ

เรียนรู (formative assessment) 

โดยมีแนวทางในการออกแบบดังนี้  

 

แผนภาพท่ี ๑  แสดงแนวความคิดในการดำเนินการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน       

               โดยใชทฤษฎีระบบ System Approach 

๓) ข้ันตอนการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม 

             การดำเนินการพัฒนาเพื่อใหเกิดคุณภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบานจาก

การระดมความคิดของครูทุกคน มีความคิดตรงกันวา จะใช วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle P, D ,C , A) เปนเครื่องมือ

ควบคุมการดำเนินงาน โดยเปาหมายของเวลาท่ีจะจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน คือเปดภาคเรียนของ ป

การศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งข้ันตอนการดำเนินงานพัฒนา แสดงดังตาราง 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 

(ตามระบบ PDCA) 

ระยะเวลา 

เร่ิม-สิ้นสุด 

ผูรับผิดชอบ 

๑. การวางแผน (P=Plan) 

๑.๑ ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ

ปลอดการบาน 

๑.๒ ประชุมผูปกครองและผูเกี่ยวของเพื่อเสนอและ

ขอความคิดเห็น 

 

ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

มกราคม ๒๕๖๔ 

มกราคม ๒๕๖๔ 

ผูบริหารและครูทุก

คน 



 

 

๓๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 

(ตามระบบ PDCA) 

ระยะเวลา 

เร่ิม-สิ้นสุด 

ผูรับผิดชอบ 

๒. การดำเนินการ (D=Do) 

๒.๑ ประชาสัมพันธเปนโรงเรียนปลอดการบาน 

๒.๒ อบรมครู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ

ปลอดการบานจากผูเช่ียวชาญ 

๒.๒ อบรมครู เรือ่งการวัดผลประเมิน ตามสภาพจริง

และการวัดผลเพือ่พัฒนาการเรียนรู 

๒.๕ จัดหาส่ือ และเทคโนโลยี 

     ๒.๕.๑ หอง Smart classroom  

     ๒.๕.๒ ระบบ Internet และ wifi 

     ๒.๕.๓ Smart TV 

๒.๓ อบรมครูการทำแผนการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน 

๒.๔ อบรมครู เรื่องการทำส่ือการสอนออนไลน 

 

๒.๕ ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด

การบาน 

กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

 

มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

เมษายน ๒๕๖๔  

 

 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

กรกฎาคม ๒๕๖๔-

เมษายน ๒๕๖๕ 

งานประชาสัมพันธ 

ฝายวิชาการ 

และงานบุคคล 

ฝายวิชาการ 

และงานบุคคล 

งานเทคโนโลยีและ

งานคอมพิวเตอร 

 

 

ฝายวิชาการ 

และงานบุคคล 

ฝายวิชาการ 

และงานบุคคล 

ครูทุกคน 

๓. การติดตามผล  (C=Check) 

๓.๑ การประเมิน ภาคเรียนท่ี ๑ 

     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     - ความพงึพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครอง 

๓.๒ การประเมิน ภาคเรียนท่ี ๒ 

     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     - ความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผูปกครอง 

 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

 

เมษายน ๒๕๖๕ 

 

 

ฝายวิชาการและ 

ครูผูสอน 

 

ฝายวิชาการและ 

ครูผูสอน 

 

๔. การรายงาน (A=Action) 

๔.๑ รายงานผล ตอสำนักงานเขตพื้นท่ี 

๔.๒ รายงานผลตอผูเกี่ยวของ 

๔.๓ รายงานผลตอสาธารณะ 

ครั้งท่ี ๑ 

มกราคม ๒๕๖๕ 

ครั้งท่ี ๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

งานแผนงาน 

งานประกนัคุณภาพ 

 

ตารางท่ี ๒  ข้ันตอนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของ

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 

 



 

 

๓๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

  ๔) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ  

  นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ในรูปแบบและวิธีการท่ีกลาวมาขางตน ไดเริ่ม

ดำเนินการในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งอยูในสถานการณโรคระบาด covid-๑๙ มีการเล่ือนระยะเวลาการ

เปดเทอมของปการศึกษา ๒๕๖๓ จากวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปเปน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แตการจัดการเรียน

การสอนแบบปลอดการบาน ก็ไดดำเนินการตามท่ีประกาศเปนจุดเนนของโรงเรียน    โดยไดผลท่ีเกิดจากการ

ดำเนินการด้ังนี้  

๑) นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

แนวทางการดำเนินนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ดำเนินการเตรียมความพรอมท้ัง

ผูบริหาร ครู และนักเรียนดังนี้  

 

             

  แผนภาพท่ี ๒ แสดงแนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน 



 

 

๓๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ซึ่งแนวทางการดำเนินกิจกรรมมีแนวทางดังนี้  

๑.๑ ผลการการสรางสรรคนวัตกรรมของครูสนับสนุนการเรียนการสอนปลอดการบาน  

โดยผลจากการดำเนินงานสงผลใหครูไดสรางสรรคนวัตกรรมสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน

ดังนี้  

 

ตารางท่ี  ๓ แสดงจำนวนครูท่ีสรางสรรคนวัตกรรมสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน  

 จากตารางท่ี ๓ พบวา ครูในทุกกลุมสาระฯ จะมีแผนการสอนท่ีเปนแบบปลอดการบาน มี Google Classroom 

มีการพัฒนาส่ือเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนภายในคาบเรียนทุกคน และครูทุกคนไดไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีการสอบ

เพื่อพัฒนาคะแนน แตยังมีชองทางใน YouTube channel ไมครบถวน ซึ่งเปนส่ิงท่ีตองดำเนินการตอไป 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู จำนวนครูที่สรางสรรค นวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนปลอดการบาน (คน) 

แผนการสอน 

แนวทางปลอด

การบาน 

Google 

classroom 

YouTube 

channel 

สื่อพัฒนา

ทักษะใน

คาบ  

มีการสอบ

เพื่อพัฒนา

คะแนน 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ๘ ๘ ๓ ๘ ๘ 

คณิตศาสตร ๓ ๓ ๑ ๓ ๓ 

ภาษาไทย ๓ ๓ ๑ ๓ ๓ 

ภาษาตางประเทศ 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 



 

 

๓๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑.๒ รอยละของนักเรียนท่ีเขารวมนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน  

  ตารางท่ี ๔ แสดงรอยละของนักเรียนท่ีเขารวมนวตักรรมการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน  

จะเห็นวาผูเรียน ๑๐๐% เขาถึงและเขารวมการเรียนการสอนแบบปลอดการบานผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย จากการ

สรางสรรคนวตักรรมท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปลอดการบานจากครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  

๒. ผลการวิเคราะหขอมูลการมีผลการเรียน ๐ ร มส ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศท่ีใชนวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอนแบบปลอดการบานในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรยีนท่ีมีผลการเรียน ๐ ร มส คนหาขอมูลยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 

เปรียบเทียบกับ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔  ผลดังตาราง 

     ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน ๐ ร มส (รอยละ) 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๖๖๔ 

ม. ๑ ๓๐.๙๕ ๔๐.๖๓ ๔๕.๐๗ ๕๖.๕๒ 

ม. ๒ ๘๓.๙๓ ๕๘.๕๔ ๔๐.๖๘ ๔๕.๖๓ 

ม. ๓ ๓๖.๗๓ ๔๑.๐๗ ๓๑.๔๘ ๓๗.๒๘ 

ม. ๔ ๗๘.๙๕ ๕๕.๐๐ ๓๓.๓๓ ๕๖.๔๖ 

ม. ๕ ๔๘.๓๙ ๕๒.๖๓ ๒๒.๒๒ ๔๓.๓๒ 

ม. ๖ ๔๔.๙๐ ๕๘.๐๖ ๕๕.๑๗ ๓๐.๒๑ 

      เฉลี่ย ๕๔.๗๒ ๕๐.๐๐ ๓๘.๕๑  

ตารางท่ี ๕ ตารางแสดงการวเิคราะหขอมูลการมีผลการเรียน ๐ ร มส ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนเิวศท่ีใช

นวตักรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบานในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับช้ัน เขารวม google 

classroom 

เขาชม 

YouTube 

เขารวมกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

ไดรับสืบเสาะเตรียมพรอม 

และฝกฝนในคาบ 

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% 



 

 

๓๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๓. การวิเคราะหแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครูผูสอน และผูปกครอง ตอนวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครผููสอน และผูปกครองตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

แบบปลอดการบาน มี ๒  ดังนี้ 

           สวนท่ี ๑  แบบสอบถามวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพื้นฐานเพื่อแสดงจำนวนรอยละ ของขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

           สวนท่ี ๒ ของแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน เพื่อแสดงคาเฉล่ียของ ระดับความสำคัญของ

ผูตอบแบบสอบถาม โดยผูรายงานไดทำการหาคาเฉล่ียของคะแนนในแตละดาน แลวทำการแบงอันตรภาคช้ันของ

คะแนน โดยใชคาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) และคาพิสัย (Rang) 

โดยเกณฑระดับความพึงพอใจจะใชสูตรคำนวณชวงความกวางของช้ัน (บุญชม ศรสีะอาด, ๒๕๔๓: ๑๐๓-๑๓๖) ใน

การวัดคาตัวแปรไดกำหนดเกณฑการวัดไว ๕ ระดับ ตามแบบของ ลิเคอร (Linker, ๒๐๐๓)  เพื่อใหการแปล

ความหมายสามารถ ทำไดอยางละเอียดข้ึน และสามารถแปลความหมายไดดังนี้ 

 

                 ตารางท่ี ๖  แสดงคาระดับความสำคัญ และการแปลความหมายของคาเฉล่ีย 

๓.๑. ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนกัเรียน 

      ขอมูลเชิงปริมาณไดมาจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนจำนวน ๗๖ คน ท่ีกำลังศึกษาอยูในช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑. ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม  

       จากการสำรวจขอมูลท่ัวไปของผูเรียนไดผลดังนี้  

ระดับช้ัน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

จำนวน (คน) ๗ ๑๖ ๒๒ ๑๑ ๖ ๑๔ 

รอยละ ๙.๘ ๒๑.๖ ๒๙.๗ ๑๔.๙ ๘.๑ ๑๘.๙ 

ตารางท่ี ๗  ตารางแสดงขอมูลรอยละของนักเรียนแตละระดับช้ันท่ีตอบแบบสอบถาม 

จากตารางแสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดอยูระดับ ม.๓ จำนวน ๒๒ คน คิดเปนรอยละ 

๒๙.๗ รองลงมาเปนนักเรียนระดับช้ัน ม.๒ จำนวน ๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๖  



 

 

๓๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๔. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด

การบาน  

 

ขอท่ี 

 

รายการสอบถาม 

 

คาเฉลี่ย ( ) 

 

SD 

ระดับความ      

พึงพอใจ 

๑. ฉันเขาใจวัตถุประสงคของการเรียนแบบปลอด

การบาน  

๔.๑๑ ๐.๙๙ มาก 

๒. ฉันมีเวลาวางมากข้ึนเมื่อปลอดการบาน ๔.๐๓ ๑.๑๔ มาก 

๓. ฉันคนพบกิจกรรมท่ีสนใจ และไดทำกจิกรรมนั้น

อยางเต็มท่ี   

๔.๐๔ ๑.๐๒ มาก 

๔. ฉันมีเวลาสำหรับพักผอนเพิ่มมากข้ึน   ๔.๑๘ ๑.๐๓ มาก 

๕. ฉันรูสึกมีแรงจูงใจตอการเรียนรูส่ิงใหมๆ มากข้ึน  ๓.๘๔ ๐.๙๙ มาก 

๖. ฉันไดใชเวลาวางทำกิจกรรมกับครอบครัวเพิ่ม

มากข้ึน 

๓.๙๒ ๑.๑๔ มาก 

๗. ฉันคนพบตนเองวาชอบทำกิจกรรมใด และมี

ความสนใจในดานไหน  

๔.๐๐ ๑.๐๘ มาก 

๘. ฉันมีความสุขจากการเรียนรูมากข้ึน  ๔.๐๐ ๐.๙๗ มาก 

๙. ฉันรูสึกไมกดดันในการทำการแบบฝกหัดในแตละ

วัน  

๓.๕๘ ๑.๒๓ มาก 

๑๐. ฉันรูสึกวาประสิทธิภาพในการทบทวนบทเรียน

ลดลง เนื่องจากไมมีการบาน 

๓.๐๓ ๑.๔๓ ปานกลาง 

๑๑. ฉันรูสึกไมมั่นใจในการเรียน เมื่อปลอดการบาน ๓.๓๒ ๑.๓๗ ปานกลาง 

๑๒. ฉันรูสึกวาเวลาท่ีมากข้ึนสงผลใหใชเวลาวางไม

เกิดประโยชน  

๓.๒๘ ๑.๔๖ ปานกลาง 

๑๓. ฉันรูสึกมีภาระงานท่ีบานเพิ่มข้ึน เนื่องจาก

การบานท่ีลดลง 

๓.๒๘ ๑.๓๔ ปานกลาง 

๑๔. ฉันรูสึกสบายใจเมื่อไดศึกษาเนื้อหาท่ีจะเรียนใน

คาบมากอนลวงหนา  

๓.๕๑ ๑.๑๕ มาก 

๑๕. ฉันรูสึกสบายใจท่ีไดทำขอคำถาม/กจิกรรม/

แบบฝกหัด เสร็จส้ินภายในคาบเรียนโดยมีครู

คอยชวยอธิบายจนเขาใจ 

๓.๙๗ ๑.๒๗ มาก 

 คาเฉลี่ย ๓.๗๓  มาก 

ตาราง ๘ แสดงขอมูลคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน                          



 

 

๓๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

แบบปลอดการบาน 

จากตาราง พบวา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน 

โดยมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก (  = ๓.๗๓) และประเด็น ฉันมีเวลาวางมากข้ึนเมื่อปลอดการบาน  มีคาเฉล่ียสูงสุด 

(   = ๔.๑๘) อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ฉันเขาใจวัตถุประสงคของการเรียนแบบปลอดการบาน (  = ๔.๑๑) อยู

ในระดับมาก สวนประเด็น ฉันรูสึกวาประสิทธิภาพในการทบทวนบทเรียนลดลง เนื่องจากไมมีการบาน มีคาเฉล่ียนอย

ท่ีสุด (   = ๓.๐๓) อยูในระดับปานกลาง  

๓.๒  ผลวิเคราะหระดับความพึงพอใจของครูผูสอนตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน 

๑. ขอมูลท่ัวไปของครูท่ีตอบแบบสอบถาม                 

ขอมูลเชิงปริมาณไดมาจากการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศจำนวน ๒๓ คน ท่ีปฏิบัติหนาท่ี

สอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

องคประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จำนวน (คน) รอยละ 

๑. กลุมปฏิบัติงาน ขาราชการครู ๑๑ ๔๗.๘ 

ครูพิเศษ ๑๑ ๔๗.๘ 

พนักงานราชการ ๑ ๔.๔ 

๒. ตำแหนงของขาราชการครู คศ.๑ ๑ ๙.๑ 

คศ.๒ ๓ ๒๗.๓ 

คศ.๓ ๗ ๖๓.๖ 

คศ.๔ ๐ ๐ 

๓. กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย  ๓ ๑๓ 

คณิตศาสตร ๓ ๑๓ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๕ ๒๑.๗ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

๒ ๘.๗ 

ภาษาตางประเทศ ๔ ๑๗.๔ 

ศิลปศึกษา ๒ ๘.๗ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ ๑๓ 

การงานอาชีพ ๑ ๔.๓ 

๔. อาย ุ ต่ำกวา ๓๐ ป ๑๑ ๔๗.๘ 

๓๐-๔๕ ป ๔ ๑๗.๔ 

๔๖-๖๐ ป ๘ ๓๔.๘ 

๕. การศึกษา ระดับปริญญาตร ี ๑๗ ๗๓.๙ 



 

 

๔๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

องคประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จำนวน (คน) รอยละ 

ระดับปริญญาโท ๖ ๒๖.๑ 

ระดับปรญิญาเอก ๐ ๐ 

๖. ระดับช้ันท่ีสอน 

 

 

 

 

 

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. จำนวนรายวิชาท่ีสอน ๒ รายวิชา ๔ ๑๗.๔ 

๓ รายวิชา ๕ ๒๑.๗ 

๔ รายวิชา ๘ ๓๔.๗ 

๕ รายวิชา ๒ ๘.๗ 

มากกวา ๕ ๔ ๑๗.๔ 

ตารางท่ี ๙ แสดงจำนวนและคารอยละของขอมูลเบ้ืองตนของครู 

จากตารางท่ี ๙  พบวา ครท่ีูตอบแบบสอบถามจำนวน  ๒๓ คน โดยจำแนกตามตัวแปรท่ีศึกษาไดดังตอไปนี้ 

คือ กลุมผูปฏิบัติงาน ไดแกขาราชการครู ครูพิเศษหรือครูอัตราจาง และพนักงานราชการ ตำแหนงของครู มีท้ัง คศ.๑, 

คศ.๒ และ คศ.๓ กลุมสาระการเรียนรู มีท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู มีชวงอายุ ต้ังแต ต่ำกวา ๓๐ ปถึง ๖๐ ป ระดับ

การศึกษา ไดแก ระดับปริญญาตรี ระดับช้ันท่ีสอน มีทุกระดับช้ัน จำนวนรายวิชาท่ีสอน มีการสอนต้ังแต ๒ รายวิชา 

ถึงมากกวา ๕ รายวิชา  

๒. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของครูผูสอนตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ

ปลอดการบาน 

จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของครูผูสอนตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ

ปลอดการบานไดผลดังนี ้

 

 

ขอท่ี 

 

รายการสอบถาม 

 

คาเฉลี่ย ( ) 

 

SD. 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

๑. ฉันมีความเขาใจวัตถุประสงคของการจัดการ

เรียนการสอนแบบปลอดการบานเปนอยางดี 

๔.๕๗ ๐.๕๑ มากท่ีสุด 

๒. ฉันสามารถบริหารจัดการช้ันเรียน แบบปลอด

การบานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๒๖ ๐.๖๒ มากท่ีสุด 



 

 

๔๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

ขอท่ี 

 

รายการสอบถาม 

 

คาเฉลี่ย ( ) 

 

SD. 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

๓. ฉันมีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย   ๓.๙๖ ๐.๔๗ มาก 

๔. ฉันมีวิธีการวัด และประเมินผลนักเรียนอยาง

หลากหลาย   

๔.๐๙ ๐.๖๗ มาก 

๕. ฉันคิดวาการปลอดการบาน ทำใหภาระงาน

ลดลง ลดการตรวจการบานนักเรียน 

๔.๑๗ ๐.๗๘ มาก 

๖. ฉันคิดวาการปลอดการบาน  ทำใหครูมีเวลา

เพิ่มข้ึนสำหรับพัฒนาตนเอง 

๓.๙๖ ๐.๙๘ มาก 

๗. ฉันคิดวาการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active learning สอดคลองกับการจัดการ

เรียนการสอนแบบปลอดการบาน  

๔.๑๗ ๐.๘๙ มาก 

๘. ฉันคิดวาการเรียนการสอนแบบหองเรยีนกลับ

ดาน (flipped classroom) สอดคลองกับการ

จัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน  

๔.๑๗ ๐.๗๘ มาก 

๙. ฉันรูสึกกดดันเกี่ยวกับการผลิตส่ือ สำหรับใช

ในการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด

การบาน 

๓.๓๔ ๑.๓๔ ปานกลาง 

๑๐. ฉันคิดวาการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด

การบาน สนับสนุนทักษะการเรียนรูตลอดชีวติ

ของผูเรียนไดเปนอยางดี 

๓.๘๗ ๐.๖๙ มาก 

๑๑. ฉันพรอมใหคำปรึกษา และสนับสนุนกิจกรรม

ท่ีนักเรียนสนใจ 

๔.๗๘ ๐.๔๒ มากท่ีสุด 

๑๒. ฉันกังวลใจเกีย่วกับการเก็บคะแนนนักเรียน

ระหวางเรียน เมื่อสอนแบบปลอดการบาน 

๓.๓๙ ๑.๓๑ ปานกลาง 

๑๓. ฉันคิดวาการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด

การบานเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

ในยุคปจจุบัน  

๔.๐๐ ๐.๗๔ มาก 

๑๔. ฉันพบอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน

แบบปลอดการบาน 

๓.๒๑ ๑.๒๔ ปานกลาง 

๑๕. ฉันคิดวาการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด

การบาน สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะตาม

ฐานสมรรถนะไดเปนอยางดี  

๓.๙๑ ๐.๖๐ มาก 



 

 

๔๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

ขอท่ี 

 

รายการสอบถาม 

 

คาเฉลี่ย ( ) 

 

SD. 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

 คาเฉลี่ย ๓.๙๙  มาก 

ตารางท่ี ๑๐ แสดงขอมูลคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ

ปลอดการบาน 

จากตาราง พบวา ครูผูสอนมีระดับความพึงพอใจตอนวตักรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบานใน

ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก (  =๓.๙๙) และประเด็น ฉันพรอมใหคำปรึกษา และสนับสนุนกิจกรรมท่ี

นักเรียนสนใจ มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด (  =๔.๗๘) รองลงมา ฉันมีความเขาใจวัตถุประสงคของการ

จัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบานเปนอยางดี  มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด (  =๔.๕๗) คือ สวน

ประเด็น ฉันพบอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน มีระดับความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง (  

=๔.๗๘)  

๓. วิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูปกครอง 

ขอมูลเชิงปริมาณไดมาจากการตอบแบบสอบถามของผูปกครองของนกัเรียนท่ีกำลังเรียนในช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี ๑-๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ วัดบวรนิเวศจำนวน ๒๖ คน  

       ๑. ขอมูลท่ัวไปของผูปกครองท่ีตอบแบบสอบถาม 

องคประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จำนวน (คน) รอยละ 

๑. กลุมของผูปกครอง ผูปกครองนักเรียนช้ัน ม.๑ ๑๐ ๓๘.๕ 

ผูปกครองนักเรียนช้ัน ม.๒ ๕ ๑๙.๒ 

ผูปกครองนักเรียนช้ัน ม.๓ ๒ ๗.๗ 

ผูปกครองนักเรียนช้ัน ม.๔ ๐ ๐ 

ผูปกครองนักเรียนช้ัน ม.๕ ๑ ๓.๘ 

ผูปกครองนักเรียนช้ัน ม.๖ ๘ ๓๐.๘ 

๒. หองเรียนของลูก หอง ๑ ๑๕ ๕๗.๗ 

หอง ๒ ๑๑ ๔๒.๓ 

๓. ความสัมพันธกับนกัเรียน บิดา ๖ ๒๓.๑ 

มารดา ๑๕ ๕๗.๗ 

อื่นๆ ปู-ยา, ตา-ยาย, ญาติ ๕ ๑๙.๒ 

๔. อาย ุ ต่ำกวา ๒๐ ป  ๑ ๓.๘ 

๒๐-๒๙ ป ๑ ๓.๘ 

๓๐-๓๙ ป ๘ ๓๐.๘ 



 

 

๔๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

องคประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จำนวน (คน) รอยละ 

๔๐-๔๙ ป ๑๑ ๔๒.๓ 

๕๐-๕๙ ป ๕ ๑๙.๒ 

มากกวา ๕๙ ป ๐ ๐ 

๕. การศึกษา ต่ำกวาระดับปริญญาตร ี ๑๔ ๕๓.๘ 

ระดับปริญญาตร ี ๑๑ ๔๒.๓ 

ระดับปริญญาโท ๑ ๓.๘ 

 มากกวาปริญญาโท ๐ ๐ 

๖. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ำกวา ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๑ ๘๐.๘ 

๒๐,๐๐๐-๓๕,๐๐๐ บาท ๓ ๑๑.๕ 

๓๕,๐๐๑-๕๐,๐๐๐ บาท ๒ ๗.๗ 

ตารางท่ี ๑๑ แสดงขอมูลคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการ

สอนแบบปลอดการบาน 

จากตารางท่ี ๑๑ พบวา ผูปกครองท่ีตอบแบบสอบถามจำนวน ๒๖ คน โดยจำแนกตามตัวแปรท่ีศึกษาได

ดังตอไปนี้  กลุมของผูปกครอง ไดแก ผูปกครองทุกระดับช้ัน ทุกหองเรียน มีความสัมพันธเปน บิดา มารดา ปู ยา ตา 

ยาย และญาติ  อายุอยูในชวง ๒๐ ป ถึง ๕๙ ป การศึกษาระดับ ต่ำกวาปริญญา ถึงปริญญาโท มีรายไดตอเดือนต่ำ

กวา ๒๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความความพึงพอใจของผูปกครองตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

แบบปลอดการบาน  

จากการสำรวจขอมูลของท้ังนักเรียน ครู และผูปกครอง สามารถหาคาเฉล่ียรวม และหาคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานไดผลดังนี้  

 

ขอท่ี 

 

รายการสอบถาม 

 

คาเฉลี่ย ( ) 

 

SD. 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

๑. ผูปกครองมีความเขาใจวัตถุประสงคของการจัดการ

เรียนการสอนแบบปลอดการบาน 

๓.๙๒ ๐.๘๔ มาก 

๒. ผูปกครองคลายกังวลตอการทำการบานของบุตรหลาน ๓.๙๖ ๑.๑๒ มาก 

๓. ผูปกครองไมมีความกดดันท่ีตองดูแลหรือสอน

การบานของบุตรหลาน 

๓.๘๘ ๑.๒๒ มาก 

๔. ผูปกครองกังวลตอการใชเวลาวางของนักเรียนท่ีไม

เปนประโยชน   

๒.๖๒ ๑.๖๒ ปานกลาง 

๕. ผูปกครองไมมีความขัดแยงกันในครอบครัวท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการบานของบุตรหลาน 

๓.๘๔ ๑.๒๒ ปานกลาง 



 

 

๔๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

ขอท่ี 

 

รายการสอบถาม 

 

คาเฉลี่ย ( ) 

 

SD. 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

๖. ผูปกครองคิดวาเมื่อการบานลดลง จะสามารถ

สนับสนุนใหบุตรหลานไดใชเวลาวางทำกิจกรรม

ตามความสนใจ  

๓.๘๗ ๑.๑๖ มาก 

๗. ผูปกครองมีความกังวลตอผลการเรียนของบุตร

หลาน เมื่อไมมีการบาน 

๒.๗๗ ๑.๐๐ ปานกลาง 

๘. ผูปกครองคิดวา เมื่อการบานลดลง จะสามารถ

สงเสริมใหบุตรหลานพัฒนาทักษะอื่นๆ เพิ่มมากข้ึน 

๓.๗๒ ๐.๙๖ มาก 

๙. เมื่อมีไมมีการบาน ครอบครัวของฉันไดใชเวลาทำ

กิจกรรมรวมกันมากข้ึน  

๓.๗๖ ๐.๙๖ มาก 

๑๐. ผูปกครองกังวลเกี่ยวกับคาใชจายอินเตอรเน็ตท่ีใช

สำหรับการศึกษาลวงหนา   

๓.๑๒ ๑.๐๘ ปานกลาง 

๑๑. ผูปกครองคิดวาการไมมีการบานจะทำใหบุตรหลาน

สามารถชวยงานตาง ๆ ของครอบครัวไดมากข้ึน  

๓.๓๒ ๐.๙๐ ปานกลาง 

๑๒. ผูปกครองรูสึกกังวลวาเมื่อนักเรียนไมมีการบานจะ

สงผลตอการรับผิดชอบของนักเรียน 

๓.๑๐ ๐.๙๔ ปานกลาง 

๑๓. ผูปกครองคิดวาการไมมีการบานจะทำใหบุตรหลาน

สามารถชวยหารายไดชวยเหลือครอบครัวได 

๒.๖๔ ๑.๐๑ ปานกลาง 

๑๔. ผูปกครองรูสึกกังวลวาการเรียนการสอนแบบปลอด

การบานจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๓.๐๘ ๑.๑๑ ปานกลาง 

๑๕. ผูปกครองคิดวาการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด

การบาน เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนใน

ยุคปจจุบันนี ้

๓.๙๖ ๑.๐๑ มาก 

 คาเฉลี่ย ๓.๔๔  มาก 

ตารางท่ี ๑๒ แสดงขอมูลคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจท่ีมีตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน 

        จากตารางท่ี ๑๒ พบวา ผูปกครองมีระดับความพึงพอใจตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด

การบาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (  =๓.๔๔) ประเด็น ผูปกครองคลายกังวลตอการทำการบานของ

บุตรหลาน และ ผูปกครองคิดวาการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนใน

ยุคปจจุบันนี้ มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (  =๓.๙๖) รองลงมาคือ ผูปกครองมีความเขาใจวัตถุประสงคของการ

จัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน (  =๓.๙๒) สวนประเด็น ผูปกครองกังวลตอการใชเวลาวางของนักเรียนท่ีไม

เปนประโยชน (  =๒.๖๒)  มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด   

 



 

 

๔๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๓.๒) วิเคราะหพฤติกรรมการใชเวลาวางขอนักเรียน 

ขอมูลเชิงปริมาณไดมาจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนท่ีกำลังเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑-๖ ภาค

เรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ วัดบวรนิเวศจำนวน ๑๘๕ คน  

 ๑. ขอมูลท่ัวไปของผูปกครองท่ีตอบแบบสอบถาม 

องคประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จำนวน (คน) รอยละ 

๑. กลุมของนักเรียน นักเรียนช้ัน ม.๑ ๕๑ ๒๗.๖ 

นักเรียนช้ัน ม.๒ ๓๖ ๑๙.๕ 

นักเรียนช้ัน ม.๓ ๒๐ ๑๐.๘ 

นักเรียนช้ัน ม.๔ ๒๕ ๑๓.๕ 

นักเรียนช้ัน ม.๕ ๓๘ ๒๐.๕ 

นักเรียนช้ัน ม.๖ ๑๕ ๘.๑ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

(GPA 

ต่ำกวา ๒.๐๐ ๑๓ ๗ 

๒.๐๐ – ๒.๗๔ ๘๔ ๔๗.๔ 

มากกวา ๒.๗๕ ๙๓ ๕๐.๓ 

๓. รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ

เดือน (บาท) 

ต่ำกวา ๑๕,๐๐๐  ๗๒ ๓๘.๙ 

๑๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐  ๙๘ ๕๓ 

มากกวา ๓๐,๐๐๐ ๒๑ ๑๑.๔ 

๔. การพักอาศัยของนักเรียน อยูกับบิดา – มารดา ๑๔๙ ๘๐.๕ 

อยูกับญาติ ๒๒ ๑๑.๙ 

อยูกับบุคคลอื่น ๑๓ ๗ 

อยูลำพัง ๑ ๐.๕ 

ตารางท่ี ๑๓ แสดงขอมูลพื้นฐานของนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใชเวลาวาง 

 จากตารางท่ี ๑๓ พบวา นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามจำนวน ๑๘๕ คน เปนนักเรียนระดับช้ัน     ม.๑-๖ ท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย (GPA) ของภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ำกวา ๒.๐๐ – มากกวา ๒.๗๕ โดยมี

รายไดเฉล่ียของครอบครัวอยูท่ีต่ำกวา ๑๕,๐๐๐ บาท – มากกวา ๓๐,๐๐๐ บาท และนักเรียนพักอยูอาศัยกับบิดา

มาดา ญาติพี่นอง บุคคลอื่น และอยูคนเดียวลำพัง 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๒. ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชเวลาวางของนกัเรียน  

  จากการสำรวจพฤติกรรมการใชเวลาวางของนักเรียน สามารถหาคาเฉล่ียรวม และหาคา

เบ่ียงเบนมาตรฐานไดผลดังนี้  

 

ขอท่ี 

 

รายการสอบถาม 

 

คาเฉลี่ย ( ) 

 

SD. 

ระดับ

พฤติกรรม 

๑. อานหนงัสือ นิยาย วรรณกรรม หรือการตูน ๒.๑๐ ๐.๕๘ บางครั้ง 

๒. ดูหนัง/ดูรายการทีวีท่ีช่ืนชอบ/ฟงเพลง ๒.๗๘ ๐.๔๘ ประจำ 

๓. ทำงานบาน ซักเส้ือผา ทำความสะอาดบาน  ๒.๒๖ ๐.๖๑ บางครั้ง 

๔. เดินดู และซื้อของ หางสรรพสินคา หรอืแหลงการคา

ยอดนิยม 

๑.๙๓ ๐.๕๘ บางครั้ง 

๕. สนทนาการเมือง/ สนทนาขาวบันเทิง/สนทนาเรื่องท่ัวไป ๑.๙๖ ๐.๗๐ บางครัง้ 

๖. เล้ียงสัตว/ ทำฟารมสัตว ๑.๕๔ ๐.๗๐ ไมเคย 

๗. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/ ไปฟตเนต ๒.๑๓ ๐.๗๔ บางครั้ง 

๘. ปลูกตนไม/ ทำสวนตนไม ๑.๕๔ ๐.๖๒ ไมเคย 

๙. เลนกีฬาท่ีช่ืนชอบ/ ฟุตบอล/สเก็ตบอรด  ๒.๓๖ ๐.๗๔ ประจำ 

๑๐. เลนเกม/บอรดเกม/ การดเกม/ เกมออนไลน ๒.๕๙ ๐.๖๑ ประจำ 

๑๑. วาดภาพ หรือสรางสรรคงานศิลปะ หรือถายภาพ ๒.๐๘ ๐.๖๗ บางครั้ง 

๑๒. เลนดนตรไีทย/สากล หรือรองเพลง ๒.๐๙ ๐.๗๔ บางครั้ง 

๑๓. ทำอาหาร/ทำขนมไทย/ทำเบเกอรี่ ๑.๖๔ ๐.๖๗ ไมเคย 

๑๔. ใช Application สังคมออนไลน เชน Facebook, 

Instragram, Twister 

๒.๖๒ ๐.๖๒ ประจำ 

๑๕. เขียนกลอน/ เขียนบันทึกประจำวัน/ เขียนนิยาย เรื่อง

ส้ัน 

๑.๓๘ ๐.๖๔ ไมเคย 



 

 

๔๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

ขอท่ี 

 

รายการสอบถาม 

 

คาเฉลี่ย ( ) 

 

SD. 

ระดับ

พฤติกรรม 

๑๖. ทองเท่ียวสถานท่ีสำคัญตางๆ เชน ภูเขาทอง วัด ๑.๙๕ ๐.๖๒ บางครั้ง 

๑๗. สรางสรรคส่ือ Online เชน YouTube  หรือ Twiter ๑.๙๐ ๐.๗๘ บางครั้ง 

๑๘. สังสรรคกับเพื่อน ๆ ๒.๒๕ ๐.๗๑ บางครั้ง 

๑๙.  ทำกิจกรรมชมรม/ กิจกรรมจิตอาสา/ กิจกรรมเพื่อ

สาธารณประโยชน 

๒.๐๓ ๐.๖๔ บางครั้ง 

๒๐. เตรียมความพรอมสำหรับการเรียนลวงหนา หรือ

ทบทวนความรูท่ีเรียนมา 

๑.๘๒ ๐.๖๓ บางครัง้ 

๒๑. คนควาความรูเพิ่มเติมจากหนังสือ/อินเตอรเน็ต  ๒.๑๙ ๐.๖๓ บางครั้ง 

๒๒. เรียนพิเศษ/อบรมกิจกรรมทางวิชาการทางชองทางตางๆ ๑.๕๗ ๐.๖๔ ไมเคย 

๒๓. ทำงาน part time นอกเวลาเรียน ๑.๔๒ ๐.๖๗ ไมเคย 

๒๔. ขายของออนไลน, YouTuber  หรือหารายไดจากส่ือ

ออนไลน 

๑.๓๕ ๐.๖๔ ไมเคย 

๒๕. ทำงาน รับสงอาหาร หรือมอเตอรไซตรับจาง grab bike   ๑.๒๒ ๐.๕๑ ไมเคย 

๒๖. ชวยผูปกครองทำธุรกิจในครัวเรือน/ ชวยพอแมขายของ ๑.๗๗ ๐.๗๕ บางครั้ง 

ตารางท่ี ๑๔ แสดงขอมูลคาเฉล่ียระดับพฤติกรรมการใชเวลาวางของนักเรียน 

 จากตารางท่ี ๑๔ พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการใชเวลาวางทำกิจกรรมดูหนัง/ดูรายการทีวีท่ีช่ืนชอบ/ฟง

เพลงเปนประจำ (  =๒.๗๘) รองลงมาเปนกิจกรรมใช Application สังคมออนไลน เชน Facebook, Instagram, 

Twitter เปนประจำ (  =๒.๖๒) และเลนเกม/บอรดเกม/ การดเกม/ เกมออนไลน  (  =๒.๕๙)  สวนประเด็น 

กจิกรรมท่ีนักเรียนไมเคยปฏิบัติ คือ กิจกรรมทำงาน รับสงอาหาร หรือมอเตอรไซตรับจาง grab bike (  =๑.๒๒)     

     ๔) สรุปสิ่งท่ีเรียนรูและการปรับปรุงใหดีข้ึน   

๑. ผลการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ   ผูบริหารไดทำการ

เตรียมพรอม สนับสนุน ใหครูไดพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนแบบปลอดการบาน ผานแผนการสอน ท่ี

สอดคลองกับการสอนแบบปลอดการบาน และการสรางสรรค plateform เพื่อสนับสนุนการเรียนรูและส่ือสารกับ

ผูเรียนผาน goolgle education (google classroom) และสรางสรรคส่ือการสอนใหนักเรียนไดฝกทำในคาบเรียน 



 

 

๔๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ครบทุกคน ๑๐๐%  และผูเรียน ไดเขารวม google classroom และเขาชมส่ือท่ีครูไดเตรียมไว และเขารวมกิจกรรม

ในหองเรียน รวมถึงไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๐๐%  

๒. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

นักเรียนท่ีเขารวมการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีระดับความพึงพอใจ  ๓.๗๓ อยูใน

ระดับ มากครูท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปลอดการบาน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีระดับความพึงพอใจ ๓.๙๙ อยู

ในระดับ มาก ผูปกครองของนักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนรูแบบปลอดการบาน มีระดับความพึงพอใจ ๓.๔๔ ในระดับ 

มาก   

๓. ผลการพัฒนาผลการเรียน  ๐ ร มส ของนักเรียนท่ีดวยวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของ

โรงเรียนวัดบวรนิเวศสงผลใหลดจำนวนนักเรียนท่ีติด ๐ ร มส จาก ๕๐% ในปการศึกษา ๒๕๖๒ เหลือ ๓๘.๕๑% ใน

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔  

จากการสรางสรรควัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ และนำ

นวัตกรรมนี้ไปดำเนินการเรยีนการสอนผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย จะเห็นวา  ครู มีความพึงพอใจ ท่ีไดจัดการเรียน

การสอนผานการพัฒนารูปแบบการเรียนรูอยางหลากหลาย และเปล่ียนจากผูสอน (teacher) เปนผูจัดการเรียนรู 

และใหคำปรึกษาแกผูเรียน (facilitator) โดยใชส่ือเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน 

รวมถึงสามารถมองเห็นขอปกพรองของผูเรียน และแกไขไดทันภายในคาบ ผูเรียนมีความพึงพอใจ ในระดับมาก สงผล

ให ผูเรียน และผูปกครองมีความสุขตอการเรียน โดยผูเรียนรูสึกวามีเวลาวางมากข้ึน และไมไดรูสึกวาการขาดการบาน

จะทำให ความสามารถในการเรียนรูลดลง เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนท่ีงายตอการส่ือสาร และครูไดมีโอกาส 

แกไขพัฒนาผูเรียนในคาบผานการทำกิจกรรม  และเนื่องจากผูปกครองไมสามารถตรวจสอบ และสอนการบาน

นักเรียนได สงผลใหนวัตกรรมปลอดการบานชวยคลายกังวลตอการทำการบานของบุตรหลาน รวมถึงเขาใจการ

ดำเนินงานของการจัดการเรียนรู และสนับสนุนไดตามความเหมาะสม และไมมีความกังวลตอการใชเวลาวางของ

นักเรียนในความปกครอง สอดคลองกับงานวิจัย ของ พิสณุ ฟองศรี (๒๕๕๑: ๖๕) วานวัตกรรมนั้นจะชวยใหผูเรียน

ไดรับการพัฒนา การเรียนรูตามท่ีกำหนดแลว ยังมีประโยชน ใหนักเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน เขาใจบทเรียนเปนรูปธรรม 

และงานวิจัยของ Terrell H.Bell (๒๐๑๘) ไดรายงานนโยบายปลอดการบานชวยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงบวกแก

นักเรียน โดยเฉพาะทำใหบรรยากาศในช้ันเรียนมีความนาสนใจ เพิ่มทัศนคติเชิงบวก สงผลใหนักเรียนพรอมท่ีจะเปด

ใจเรียนรู และสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนในส่ิงท่ีนักเรียนสนใจ ในสวนของผูปกครองนั้นพบวา ทำใหคลายกังวล

เกี่ยวกับการสอนการบานนักเรียน เนื่องจากขอจำกัดดานเวลา และความรูของผูปกครอง 

๕)  การขยายผลและเผยแพรนวัตกรรม   

๑. นำเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของภาคเรยีนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔        ตอ ดร.คุณหญิง

กลัยา โสภณพานชิ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี ๔  ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งไดรบัความสนใจและ

ขอทราบผลการดำเนินงานในภาคเรียนตอไป 

๒. เผยแพรผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในเว็ปไซด

ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ (https://bn.ac.th/home/)  

๓. เผยแพรผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ผานกลุม

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


 

 

๔๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ไลน ผูบริหารสถานศึกษา กลุมตางๆ  

๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบาน ของภาคเรียนท่ี ๑           ปการศึกษา 

๒๕๖๔ เสนอตอสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ เพื่อขอรบัฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

หนวยศึกษานิเทศก ของ สพม.๑ 
 

๖) ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอยางตอเนือ่ง 

๑. พัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรูแบบปลอดการบาน ผานเทคนิคการสอนแบบตางๆ เชน flipped 

classroom หรือ constructivist ใหมีความล้ำลึก เหมาะสมกับผูเรียนมากข้ึน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และพัฒนา

สมรรถนะ  

๒. ปรับปรุงการจัดการเรียนรูแบบปลอดการบาน ใหสอดคลองและสนับสนุนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

๓. เสนอใหมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา แบบออนไลน โดยสอบท่ีไหนก็ได เพื่อใหนักเรียนสอบไดเมื่อมีความ

พรอม และสามารถพัฒนาคะแนนได ตามความสามารถของผูเรียนโดยนักเรียนสามารถทราบคะแนนสอบไดทันที 
 

๗) จุดเดน หรือลักษณะพิเศษของนวัตกรรม 

๑. เปนนวัตกรรมใหมไมมีหนวยงานใดทำมากอน จึงเปนท่ีสนใจของส่ือมวลชน 

๒. เปนนวัตกรรมท่ีสรางความพึงพอใจใหกับนักเรียน คร ูและผูปกครอง 

๓. การใชเทคโนโลยี ICT เขามามีบทบาทในการสงเสริมการสอน ทำใหสามารถจัดการเรียนการสอบแบบ anywhere 

anytime  

๔. นักเรียนสามารถเรียนรู และครูไดดูแลนักเรียนไดตลอดเวลา ดวยการติดตอทาง E-mail หรือใน google 

classroom 

๕. สามารถพฒันาเปนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ ในไดในอนาคต เพราะผูเรียนมีเวลาใน     การบูรณาการความรู 

และพัฒนาทักษะเฉพาะตน 

             ๑.๑๓ สถานศึกษาประเมินความพรอมดานปจจัยนำเขา (Input) เพื่อวิเคราะหประสทิธิภาพ และ

โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

                 รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพรอม 

๑. ดานกายภาพ 

๑) การจัดหองเรียนตอ

ระดับชั้น 

 

  มีการจัดหองเรียน ครบตามระดับชั้นท่ีเปดสอน ๓  มาก 

  มีการจัดหองเรียน แบบคละชั้น ๒ ระดับชั้น                                                                                        ๒  ปานกลาง 

  มีการจัดหองเรียน แบบคละชั้นมากกวา ๒ ระดับชั้น                                                                                         ๑   นอย 

๒) หองปฏิบัติการ/หองพิเศษ / 

แหลงเรียนรูในโรงเรียน 

  มีหองปฏบิัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูเพียงพอและพรอมใชงาน                                                                                        ๓  มาก 

  มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูเพียงพอแตไมพรอม 

ใชงาน หรือมีไมเพียงพอแตพรอมใชงาน                                                                                        

๒  ปานกลาง 

  มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูไมเพียงพอ และไมพรอม

ใชงาน                                                                                            

๑   นอย 



 

 

๕๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

                 รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพรอม 

๓) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 

การเรียนการสอน 

  มีสื่อเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย และครบทุก

กลุมสาระการเรียนรู                                                                                     

๓  มาก 

  มีสื่อเทคโนโลยีสงเสริมการเรยีนรูอยางหลากหลาย แตไมครบทุก

กลุมสาระการเรียนรู                                                                                     

๒  ปานกลาง 

  มีสื่อเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรูไมหลากหลาย และไมครบทุก

กลุมสาระการเรียนรู                                                                                                                                  

๑   นอย 

๒. ดานบุคลากร 

๑) ผูบริหารสถานศึกษา    มีผูอำนวยการสถานศึกษา                                                                                          ๓  มาก 

  มีผูรักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา                                                                                         ๒  ปานกลาง 

  ไมมีผูอำนวยการ/ผูรักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา  ๑   นอย 

๒) จำนวนครู     มีจำนวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา                                                                                    ๓  มาก 

  มีจำนวนครูครบทุกระดับชั้นแตไมครบทุกรายวิชา หรือมีครูไมครบ 

      ทุกระดับชั้นแตครบทุกรายวิชา 

๒  ปานกลาง 

  มีจำนวนครไูมครบทุกระดับชั้น และไมครบทุกรายวิชา                                                                                          ๑   นอย 

๓)  จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนา

ตนเองของครูระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ท้ังหมดในป

การศึกษาท่ีผานมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยต้ังแต ๒๐ ชั่วโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                                                                                                    ๓  มาก 

  ชั่วโมงเฉลี่ยระหวาง ๑๐ - ๑๙ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                ๒  ปานกลาง 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยนอยกวา ๑๐ ชั่วโมง                                                                                          ๑   นอย 

๔)  จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการเขา

รวมกิจกรรม PLC ของครู

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ท้ังหมดในปการศึกษาท่ี

ผานมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยต้ังแต ๕๐ ชั่วโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                ๓  มาก 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยระหวาง ๒๕ - ๔๙ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                ๒  ปานกลาง 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยนอยกวา ๒๕ ชั่วโมง                                                                                          ๑   นอย 

๕)  บุคลากรสนับสนุน    มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ                                                                                        ๓  มาก 

  มีบคุลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  ๒  ปานกลาง 

  ไมมีบุคลากรสนับสนุน                       

               

๑   นอย 

๖) การใหความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาในป

การศึกษาท่ีผานมา 

  มกีารประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการประกันคุณภาพ

กับครทุูกคน                                                                                     

๓  มาก 

   มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการประกันคุณภาพฯ 

กับครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๒  ปานกลาง 

  ไมมีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการประกัน 

คุณภาพฯ     

 

 

 

๑   นอย 



 

 

๕๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

                 รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพรอม 

๓. ดานการสนบัสนุนจากภายนอก 

๑) การมีสวนรวมของผูปกครอง   ผูปกครองรอยละ ๘๐ ข้ึนไป เขารวมประชมุหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษา  

๓  มาก 

  ผูปกครองรอยละ ๕๐ - ๗๙ เขารวมประชุมหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษา  

๒  ปานกลาง 

 ผูปกครองนอยกวารอยละ ๕๐ เขารวมประชุมหรือกจิกรรมของ 

      สถานศึกษา  

๑   นอย 

๒) การมี ส วนร วมของคณ ะ 

กรรมการสถานศึ กษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับสถานศึกษา อยาง

นอย ๔ ครั้งตอป 

๓  มาก 

   คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับสถานศึกษา ๒-๓ 

ครั้งตอป 

๒  ปานกลาง 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับสถานศึกษา นอยกวา 

๒ ครั้งตอป                                     

๑   นอย 

 

๓) การสนับสนุนจากหนวยงาน /

องคกรท่ีเกี่ยวของ  

   ไดรับการสนับสนุนเพียงพอ และสงผลตอการพัฒนาสถานศึกษา ๓  มาก 

  ไดรับการสนับสนุนเพียงพอ แตไมสงผลตอการพัฒนาสถานศึกษา

หรือ ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ แตสงผลตอการพัฒนาสถานศึกษา 

๒  ปานกลาง 

  ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ และไมสงผลตอการพัฒนา

สถานศึกษา                                      

๑   นอย 

 สรุประดับความพรอม 
 

                              สถานศึกษามีความพรอมอยูในระดับมาก ๘  รายการ 

                              สถานศึกษามีความพรอมอยูในระดับปานกลาง ๓ รายการ 

                              สถานศึกษามีความพรอมอยูในระดับนอย ๑  รายการ 

 

 



 

 

๕๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

                       
      

 

๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

                             

 

โครงสรางการบรหิารโรงเรยีน 

 

 

 

 

 

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำป

 

 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สมาคมศษิยเ์กา่บวรนิเวศ 
ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน 

รองผูอ้ํานวยการโรงเรยีน 

มูลนิธิโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนวดับวรนิเวศ 

คณะกรรมการเครอืขา่ยผูป้กครอง 

คณะกรรมการทีป่รกึษาการบรหิาร

โ ี  



 

 

๕๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๒. วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และกลยุทธของสถานศึกษา (ตามแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา  ป ๒๕๖๔) 
 

   วิสัยทัศน 

     โรงเรียนวัดบวรนิเวศมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความสุขในการเรียนรู มีภาวะผูนำ มีจิตอาสา และเปนคนดี

ของสังคม 

   พันธกิจ 

    ๑. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 ๒. สงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

 ๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามความถนัด และความสนใจ 

 ๔. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความเปนผูนำ และจิตอาสา 

 ๕. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๖. สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการการศึกษา 

 ๗. สงเสริมและพัฒนาอาคาร สถานท่ี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการศึกษา 

 ๘. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษา 

   เปาหมาย 

    ๑. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนไดตามมาตรฐาน 

 ๒. ผูเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือดูแลอยางมีระบบ 

 ๓. ผูเรียนทุกคนไดรบัการสงเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจอยางมีความสุข 

 ๔. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนผูนำ และมีจิตอาสา 

 ๕. ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู ความสามารถ ทักษะ มีศักยภาพตามมาตรฐาน และสามารถจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๖. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 ๗. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

 ๘. โรงเรียนสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพื่อความเปนเลิศ 

 ๙. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

 ๑๐. โรงเรียนมีการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 ๑๑. โรงเรยีนใหความรวมมือทำกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภายนอก   

    กลยุทธ 

     ๑. ดานคุณภาพผูเรียน 

 ๒. ดานคุณภาพครูและบุคลากร 

 ๓. ดานคุณภาพการบริการจัดการ 

 ๔. ดานสนับสนุนการจัดการเรียนรู          
     

 



 

 

๕๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๓. โครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ช่ือโครงการ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพ

ของผูเรียน  

๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานภาษาไทย 

๒. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานคณิตศาสตร 

๓. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

๔. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

 

๕. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานภาษาตางประเทศ 

๖. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสุขศึกษา และพลศึกษา 

 

๗. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานศิลปะ และดนตรี 

๘. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรยีนดานการงานอาชีพ 

๙. โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน  

 

๑๐. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

 

๑๑. โครงการพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค 

 

๑๒. โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความเปน

ผูนำ และจิตอาสา 

๑๓. โครงการสงเสริมการออมของนักเรียน 

๑๔.  โครงการระบบดูแลชวยเหลือ  



 

 

๕๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ช่ือโครงการ 

มาตรฐานท่ี ๒

กระบวนการบริหารและ

การจัดการ 

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากร 

๒. โครงการสงเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. โครงการสงเสรมิและสนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนรู 

๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากร 

๕. โครงการสงเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๖. โครงการสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี ๓ 

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ 

 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา 

๓. โครงการสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

๔. โครงการสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพการบริหารทางการศึกษา 

๕. โครงการสงเสริมความสัมพันธของโรงเรียนกับหนวยงานอื่น อยางยัง่ยืน 

๖. โครงการสงเสริมการประชาสัมพันธโรงเรียนกบัหนวยงานอื่น อยางยัง่ยืน 



 

 

๕๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ       

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 

      สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย  ตรงตามศักยภาพของผูเรียนและเปนไป

ตามมาตรฐาน  ตัวช้ีวัดของหลักสูตร ซึ่งมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน สนับสนุนใหครูผูสอนใช

ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรู และแหลงสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ไดแก หอง Smart 

classroom หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ศูนยการเรียรูตาง ๆ พัฒนาผูเรียนใหมี

ความสามารถดาน ICT จัดอบรมวิธีการสอนแบบตาง ๆ อาทิเชน การสอนแบบ Flip Classroom (หองเรียนกลับดาน) 

เพื่อใหครูสามารถนำเทคนิควิธีการสอนไปใชใหตรงตามศักยภาพผูเรียน และนำความรูท่ีไดไปประยุกตใชกับการ

จัดการเรียนการสอน   เปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู  พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและแหลงสืบคนขอมูล เชน หองสมุด  ศูนยการเรียนรูตาง ๆ  ท้ังนี้เพื่อมุงหวังใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี 

และอยูรวมกันอยางมีความสุข 

สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการ

แกปญหา  ใหนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนระบบ ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุสมผล สงเสริมใหนักเรียน

เรียนรูโดยใชผังความคิด การทำโครงงานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  และโครงงานอาชีพ  

สถานศึกษาเนนการแกปญหาการอานไมคลอง อานไมออก ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  โดยใชกิจกรรม

คลินิกภาษาเพื่อใหนักเรียนอานออกเขียนไดคลอง  สถานศึกษาไดจัดหลักสูตรสาระทองถ่ิน เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา

คนควาจากแหลงเรียนรูภายนอก จากนั้นยังมีการสอนเสริมความรูใน ๕ รายวิชาหลัก เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขารวม

การแขงขันทางวิชาการ เชน การแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เพชร

ยอดมงกุฎ การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ “คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา การแขงขันวัดความสามารถทาง

วิชาการ ๕ วิชาหลัก การแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตร กิจกรรมตางๆ เปนตน  

นอกจากนี้สถานศึกษาไดมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน  เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข  เนนการพัฒนา สงเสริม และปฏิบัติดานคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อสนองวัตถุประสงคโครงการนาคา

กตัญุตา  บรรพชาสามเณร และ กิจกรรมแสดงตนเปนพุทธมามะกะ ตลอดจนใหผูเรียน  ผูปกครอง และชุมชนไดมี

สวนรวมในการสืบสานโบราณราชประเพณี ประเพณีตางๆ ในทองถ่ิน เชน  กิจกรรมหลอเทียน แหเทียนจำนำพรรษา  

กิจกรรมยกระดับจิตใจของนักเรียนและครูดวยการทำกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรและฟงพระธรรมเทศนาประจำเดือน 

ตามวัตถุประสงคของโครงการรุงอรุณแสงธรรม   และสงเสริมทักษะทางดานกีฬาประเภทตาง ๆ เชนการจัดกิจกรรม 

“บวรลีคส” กิจกรรมฟุตบอล ม.๑ สัมพันธ  และกีฬาคณะ เปนตน 

๒.  ผลการดำเนินงาน 

     ดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาการผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตามมาตรฐานการอานในแตละ

ระดับช้ันสามารถส่ือสาร จับใจความสำคัญไดตามศักยภาพของผูเรียนรายบุคคล ผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ 

ประการ (ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใช

สวนท่ี ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 



 

 

๕๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ทักษะชีวิต และ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี)  สามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย  กลา

แสดงออก  และแสดงความคิดเปนหรือวิพากษไดอยางสรางสรรค  สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากส่ือ เทคโนโลยี

ไดดวยตนเอง อีกท้ังสามารถคิด วิเคราะห จำแนกแยกแยะตามหลักเหตุผล วาส่ิงไหนใหคุณ ใหโทษ จัดลำดับ

ความสำคัญ ความจำเปน รวมท้ังรูเทาทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเรว็ ผูเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัย

ของส่ิงเสพติดตางๆ หลีกเล่ียงและรูจักปฏิเสธ เรียนรูวิธีการปองการโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เลือกรับประทาน

อาหารท่ีสะอาด รักการออกกำลังกาย  สามารถเลนกีฬาไดหลากหลายประเภทยอมรับกฎกติกาของกลุม ของ

สถานศึกษาของสังคม  มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและ

ระหวางวัย   

 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร มีความเอื้ออาทรและกตัญูกตเวทีตอผู

มีพระคุณ ยอมรับฟงความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ตระหนัก รูคุณคา รวมกันอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

นักเรียนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ท้ังจากโรงเรียนและหนวยงานภายนอก จากการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย 

ทำใหผูเรียนมีการพัฒนาทางดานรางกาย เจริญเติบโตสมวัย มีน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ มีสุขภาพจิตท่ีดี    มีสุขนิสัย

ในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ       สามารถปฏิบัติตนใหพนจากส่ิงเสพติด รูจักปองกนัตนเองให

พนจากโรคภัย อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต หางไกลยาเสพติด เกม

ออนไลน การพนัน เปนตน มีความมั่นคงทางอารมณกลาแสดงออกอยางถูกตอง ท้ังนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ

จากการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๓.  จุดเดน 

ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลองรวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารไดทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการ 

แสวงหาความรูไดดวยตนเอง   

 ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ 

รูจักชวยเหลือผูอื่น มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตนเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม อยูรวมกับผูอื่นในสังคมได  เคารพกฎ

กติกามารยาทสังคม จนเปนเอกลักษณของสถานศึกษาสอดคลองกบัอัตลักษณของโรงเรียน คือ “ลูกนาคา จิตอาสา มี

สัมมาคารวะ”  

๔.  จุดควรพัฒนา 

     ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ - ๖  ตองเรงพฒันา  สงเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนในทุก ๆ กลุม

สาระการเรียนรู  และสอนซอมเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการอาน เขียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  และควร

สรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดการใฝรูใฝเรียน นอกจากนั้นสถานศึกษาต้ังอยูในชุมชนเมือท่ีมีความเจริญ อาจมีคานิยมให

มีพฤติกรรมเส่ียงไปในทางท่ีไมถูกตอง รวมท้ังความเจริญทางดานเทคโนโลยีสงผลใหผูเรียนหลงเขาไปในสังคมโลก

โซเซียลจนลืมการเรียน และมีพฤติกรรมเลียนแบบในทางท่ีไมเหมาะสม 

๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (ถามี) 

 - 

 



 

 

๕๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๖. แหลงขอมูล หลักฐาน 

      ๖.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

           ประเด็นพจิารณา ๑ มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

รอยละของผูเรียนช้ัน ม.๑ - ม.๖ ท่ีมีผลการประเมินความสามารถดานการอานคิด วิเคราะห จำแนกตามระดับ

คุณภาพ (ความสามารถในการอานฯ ระดับดีข้ึนไป เฉล่ียรอยละ ๙๔.๑๒) 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ประเด็นพิจารณา ๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

รอยละของผูเรียนช้ัน ม.๑ - ม.๖ ท่ีมีผลการประเมินความสามารถดานการอานคิด วิเคราะห จำแนกตามระดับ

คุณภาพ (ความสามารถในการอานฯ ระดับดีข้ึนไป เฉล่ียรอยละ ๙๔.๑๒) 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประเด็นพิจารณา ๓ ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

รอยละของผูเรียนช้ัน ม.๑-ม.๖ ท่ีมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมจากรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 

จำแนกตามระดับคุณภาพ (ระดับดีข้ึนไป เฉล่ียรอยละ๙๔.๑๒) 

 

   



 

 

๖๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ประเด็นพิจารณา ๔ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 นักเรียนทุกระดับช้ันสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศได คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เนื่องโรงเรียนไดจัด

กระบวนการเรียนการสอนโดยใช google classroom ทุกรายวิชา 

 ประเด็นพิจารณา ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรยีน ๓๗.๘๐ ๒๖.๒๕ ๓๔.๔๐ ๒๘.๒๕ ๒๒.๐๒ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับ 

สพม.กท๑ 

๕๔.๖๗ ๓๒.๘๓ ๒๗.๐๔ ๔๒.๐๔ ๓๙.๕๓ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด ๕๔.๖๗ ๓๒.๘๓ ๓๓.๓๗ ๔๒.๐๔ ๓๙.๕๓ 

คะแนนเฉล่ีย สังกดั สพฐ.

ท้ังหมด 

๔๗.๗๔ ๒๑.๘๓ 

 

๓๓.๓๗ ๓๗.๔๕ ๒๕.๘๓ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๒๕.๕๖ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 



 

 

๖๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

แผนภูมิแสดงรอยละของผูเรียนระดับช้ัน ม.๑-๖ ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีข้ึนไป (ผลการเรียน ๓.๐) 

 

 

ประเด็นพิจารณา ๖ มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติตองานอาชีพ 

 ผูเรียนรอยละของผูเรียนช้ัน ม.๑-๖ ท่ีมีความรู และเจตคติท่ีดีพรอมจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และทำงาน

หรอืประกอบ (กิจกรรมแนะแนว) 

แหลงขอมูลหรือขอมูลหลักฐานอางอิงท่ีสนบัสนนุผลการประเมิน ท่ีเช่ือถือได  มีดังนี้ 

 ๑. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๒. ผลการทดสอบระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 ๓. ผลการทดสอบระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

 ๔. รายงานผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๕. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานภาษาไทย 

๖. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานคณิตศาสตร 

๗. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๘. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๙. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานภาษาตางประเทศ 

๑๐. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสุขศึกษา และพลศึกษา 

๑๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานศิลปะ และดนตรี 

๑๒. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการงานอาชีพ 

๑๓. โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน  

๑๔. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

๑๕. โครงการพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค 



 

 

๖๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑๖. โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความเปนผูนำ และจิตอาสา 

๑๗. โครงการสงเสริมการออมของนักเรียน 

๑๘.  โครงการระบบดูแลชวยเหลือ  

๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในปการศึกษาตอไป 

๑) พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณเปนไปตามเกณฑท่ี

โรงเรียนกำหนดในแตระดับช้ัน  

๒) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ

โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล   

๓) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทำงานเปนทีม เช่ือมโยง

องคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ 

๔) พัฒนาใหนักเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ

สังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาใหนักเรียน มีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู 

ความเขาใจ ทักษะ  กระบวนการตาง ๆ รวมท้ัง 

๖) พัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติ

ท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

๗) พัฒนาใหนักเรียนมีคานิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปน

ไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวฒันธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย     

๘) พัฒนาใหนักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยางเหมาะสมในแต

ละชวงวัย 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 

     โรงเรยีนมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับแผนการศึกษาชาติ และสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน โดยผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  โดยโรงเรียนมีการกำกับ

ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาเปนระยะตามภาคเรียน  และปการศึกษา โดยมีแผนพฒันา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณเปนแนวทาง โดยนำผลการดำเนินงาน

มาพิจารณาทบทวนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงหรือแกไขตอไป                         

๒.  ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ  ซึ่ง

สนองตอกลยุทธของโรงเรียน  กลยุทธของ สพม.๑  กลยุทธของ สพฐ. และมาตรฐาน สมศ.ดังรายละเอียดดังนี้ 



 

 

๖๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 ๒.๑ สถานศึกษามีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ

พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุก

กลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเช่ียวชาญ และสงเสริมการยกระดับวิทย

ฐานะใหสูงข้ึน ตามมาตรฐานตำแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นำไปประยุกตใชได 

ดำเนินการอยางเปนระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม ท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู 

 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ๒๕๖๐ ให

สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมใน

การพัฒนาและรวมรับผิดชอบ  

 ๒.๔ ผูเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวมวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

     ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เปน

ระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารในระบบ PDCA โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ

แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 ๒.๗  สถานศึกษามีการจัดสรรใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมท้ังภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยสามารถผลิตส่ือ และแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

๓.  จุดเดน 

 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชกระบวนการ 

PDCA มาเปนกรอบแนวทางการดำเนินการอยางเปนระบบ และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ

จัดการศึกษา  

 ท้ังนี้โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดม

ความคิด (Brain Storming)  การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ท่ี

ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีน แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณท่ีสอดคลอง

กับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาให

ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flip Classroom (หองเรียนกลับดาน) มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 

ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานเปนระยะ และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  การนำผลการดำเนินงานมา

พิจารณาทบทวนปรับปรุงพัฒนาตอไป  



 

 

๖๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

๔.  จุดควรพัฒนา 

      ๑. การเก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารใหเปนระบบ เพื่อใหสามารถนำมาใชไดทันเวลา 

 ๒. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 

 ๓. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งมีสวนรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ๔. โรงเรียนมีขอจำกัดในเรื่องพื้นท่ี ทำใหนักเรียนไมสามารถออกกำลังกาย หรือพัฒนาทักษะดานกีฬาได

อยางเต็มท่ี  

๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (ถามี)            

  - 

๖. แหลงขอมูล หลักฐาน 

 ประเด็นภาพความสำเร็จดานกระบวนการบริหารและการจัดการไดแก โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน และ

พันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน  มีระบบการบริหาร

จัดการคุณภาพอยางเปนระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  

ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร  และผูเกีย่วของทุกฝายมีสวนในการ

วางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึง

การจัดการเรียนการสอนของกลุมเรียนรวมดวย มีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความตองการ

และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน จัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ ภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนท่ีมี

คุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท่ี

เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการดานเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใชใน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศไดจัดทำโครงการดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาดังนี้ 

 ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากร 

 ๒. โครงการสงเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๓. โครงการสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนรู 

๔. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

 ๕. โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา 

 ๖. โครงการสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ๗. โครงการสงเสริมและสนับสนุนคุณภาพการบริหารทางการศึกษา 

 ๘. โครงการสงเสริมความสัมพันธของโรงเรียนกับหนวยงานอื่น อยางยั่งยืน 

 ๙. โครงการสงเสริมการประชาสัมพันธโรงเรียนกับหนวยงานอื่น อยางยั่งยืน 



 

 

๖๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการในปการศึกษาตอไป 

๑. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะท่ีจำเปนในการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ คือ ๓R ๘C 

๒. เผยแพรระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนออนไลนใหเปนนวัตกรรมหรือตนแบบการปฏิบัติงานแกสถานศึกษาอื่น ๆ  

ตอไปจัดทำเอกสารรายละเอียดกระบวนการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมถึงรายละเอียดของซอฟแวรท่ีมี

การพัฒนาข้ึน เพื่อเผยแพรเปนวัตกรรมหรือเปนตนแบบของสถานศึกษาท่ีสนใจตอไป 

๓. พัฒนาและสงเสริมใหครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนสามารถนำความรูท่ีไดจากกระบวนการเรียนรู

ท้ังภายในและภายนอกหองเรียนไปใชในชีวิตประจำวันได 

๔. สงเสริมใหครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Flip Classroom เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเนนใหผู

เรียนมีความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม (Creative Innovation) 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ     

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 

 โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ไดแก งานหลักสูตรมีการ

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดทำ

หนวยบูรณาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียน  โครงการการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค  ปรับโครงสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับผูเรียน ตามโครงการการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมี

สวนรวมไดลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิด  เชน โครงการ

พัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค  โครงการสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง จัดการเรียนรูดวยโครงงาน การจัด

ปายนิเทศ การจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน ครูใชส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ ของส่ือการสอนท่ีใช  

 จากการดำเนินงาน  โครงการ กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยูในระดับ ดีเยี่ยม๒.  ผลการดำเนนิงาน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๑ .โ ร ง เ รี ย น มี ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน ผูปกครองใช

ในการจัดการเรียนการสอนและ

การบริหาร คิดเปนรอยละ ๘๐ 

๒. ครผููสอนใชหลักสูตร

สถานศึกษาจัดทำแผนการ 

จัดการเรียนรูท่ีเนนผู เรียนเปน

สำคัญ คิดเปนรอยละ ๘๐  
 

๑. ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู สามารถนำหลักสูตร

สถานศึกษาไปใชในการจัดการเรยีนการสอนท่ีสอดคลอง

กับความตองการของผูเรียน และผูปกครอง   คิดเปนรอย

ละ ๑๐๐  
 

๒. ทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู

โดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดทำเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียนและเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยครูทุก

คนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 



 

 

๖๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

๒. พัฒนานักเรียนดาน 

    คุณธรรม และคานิยม 

    อันพึงประสงค 

ครูจัดการเรียนรู  บรูณาการกับ

การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม คิดเปนรอยละ ๘๐ 

ทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดทำเกณฑการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค  สงเสริมกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา เชน  

กิจกรรมนาคากตัญุตา บรรพชาสามเณร  กิจกรรมรุงอรณุ

แสงธรรม กิจกรรมบำเพ็ญตนเปนพุทธมามกะ  มีผลการ

ดำเนินงานโดยภาพรวมคิดเปน รอยละ ๙๘.๑๒                                                                                                                                                                                                 

๓.การสงเสริมการเรียนรูและ   

    พัฒนาตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

๑. ครูและนักเรียนใช ICT ใน

การจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 

๘๐ 

๒. นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการ

เก็บออมตามแนวทางทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียง คิดเปนรอย

ละ ๘๐ 

๑. โรงเรียนมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และจัด 

คอมพิวเตอรสื่อการเรียนการสอนดาน ICT ใหครูและ

นักเรียนไดใชในการเรียนการสอน คดิเปนรอยละ   

๙๖.๔๕ 

๒. โรงเรียนสงเสริมระบบการออมเงิน โดยจดัต้ังธนาคาร

โรงเรียนตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คิดเปน รอยละ 

๙๐.๐๕ 

๓.การสงเสริมการเรียนรูและ   

    พัฒนาตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

๓. พัฒนาและแกไขความ

บกพรอง ดานการอานของ

ผูเรยีน  คิดเปนรอยละ ๘๐ 

๔.ครูจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

คาย  วิชาการ และสงเสริม

สัปดาห หองสมุด คิดเปนรอยละ 

๘๐ 

 

๓. พัฒนาและแกไขปญหาความบกพรองดานการอาน 

    ของนักเรียนในระดับชั้นตาง ๆ คิดเปนรอยละ  

    ๙๗.๓๑ 

๔. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ทัศนศึกษา  คายวิชาการ 

และสงเสริมสัปดาหหองสมุด คิดเปนรอยละ ๙๖.๔๓ 

๔. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  

    O-NET 

๑. นักเรียนรอยละ ๙๕ เขารวม  

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-

NET 

๒. ผลการทดสอบระดับชาติ 

เปนไปตามเกณฑ 

๑. เน่ืองจากสถานการณโควิด-๑๙  มีนักเรียนเขารวม

กิจกรรมยกระดับ ผลสัมฤทธ์ิ O-NET รอยละ ๑.๐๔ 

 

๒. ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ มีคะแนน

เฉลี่ยอยูในระดับพอใช เทียบกับระดับเขตพ้ืนท่ี/ระดับ

สังกัดและประเทศ                                                                                                                                                                                           

๕. พัฒนาความสามารถดาน 

    การคิด 

๑. นักเรยีนรอยละ ๘๐ ผานการ

ประเมินอาน คิด  วิเคราะห จาก

แบบทดสอบกิจกรรมสรางนิสัยรัก

การอาน 

๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ผานการประเมินอาน   คิด

วิเคราะห จากแบบทดสอบกิจกรรมสรางนิสัยรัก  การอาน 

 

 ๒. นักเรียนรอยละ ๘๐ สามารถ  

เขียนผังความคิดจัดโครงงาน    

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

โครงงานอาชีพ 

๒. นักเรียนรอยละ ๙๑.๑๕ สามารถ เขียนผังความคิด  

    จัดทำโครงานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ  

    โครงงานอาชีพ 



 

 

๖๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

๓.  จุดเดน 

     ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการ 

               เรียนของผูเรียนดีข้ึน 

 ๒. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง  

 ๓. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

 ๔. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังภายใน 

                สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

 ๕. ครูจัดกิจกรรมพัฒนาและแกไขความบกพรองดานการอานของนักเรียน ทำใหนักเรียนไดรับโอกาสและแกไข 

                ปญหาดานการอาน สามารถอานได อานคลอง 

 

๔.  จุดควรพัฒนา 

     ๑.  ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนและผูปกครองทันทีเพื่อใหนักเรียนสามารถนำไปใชพัฒนาตนเอง 

 ๒.  ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับช้ัน    ม.๑  –  ม.๖  ใหมีพฤติกรรมการใชส่ือเทคโนโลยี  

               โทรศัพทมือถือ อินเตอรเน็ตในทางท่ีถูกตองเหมาะสม  

๓.  ครูควรจัดการเรียนการสอนดวยวิธกีารท่ีหลากหลาย สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน    และฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห  หาความรูจากแหลงเรียนรู                               

               ส่ือเทคโนโลยีใหมากข้ึน  และพัฒนาส่ือ  แหลงเรียนรู  จัดเตรียมหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพดีและ

พรอมใชงานเสมอ 

 

๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (ถามี) 

 ๑. โรงเรยีนปลอดการบา้น 

 ๒. กจิกรรมรุ่งอรุณแสงธรรม 

     ๓. นาคากตญั�ุตา บรรพชาสามเณร 

 

 

 

 

๖. พัฒนาบุคลากรทาง 

    การศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนรอยละ ๘๐ เขารวมการ

อบรมสัมมนา  

ครูและบคุลากรทางการศึกษา รอยละ ๘๕ ไดรับการอบมรม

สัมมนาท้ังท่ีโรงเรียนจัดให และสมัครเขารวมในระบบ 

online ดวยตนเองอยางตอเน่ือง และนำผลการอบรม

สัมมนามาพัฒนาตนเองในดานการสอน และงานในหนาท่ี

อยางตอเน่ือง   

                                                                                                                                                                              



 

 

๖๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๖. แหลงขอมูล หลักฐาน 

 โรงเรียนวัดบวรนิเวศไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดังนี้ 

๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานภาษาไทย 

 ๒. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานคณิตศาสตร 

 ๓. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ๔. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ๕. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานภาษาตางประเทศ 

 ๖. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสุขศึกษา และพลศึกษา 

 ๗. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานศิลปะ และดนตรี 

 ๘. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการงานอาชีพ 

 ๙. โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน  

 ๑๐. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

 ๑๑. โครงการพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค 

 ๑๒. โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความเปนผูนำ และจิตอาสา 

 ๑๓. โครงการสงเสริมการออมของนักเรียน 

 ๑๔.  โครงการระบบดูแลชวยเหลือ  

          ๑๕. โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอม และการบริการ 

 ๑๖. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบเครือขายและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

 ๑๗. โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน 

 

๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญในปการศึกษา  

    ตอไป 

๑. จัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (ปลอดการบาน) 

๒. การจัดการเรียนการแบบ Flip Classroom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน 

ท่ี 
ช่ือมาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 

คาเปาหมาย ผลการประเมิน 

๑. คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลในภาพรวม ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

 

 

       ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม 

              ๑. ดานคุณภาพผูเรียน  

  ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลอง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารไดทุกคน สามารถใช

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ท้ังนี้ทุกกลุมสาระ

การเรียนรูไดมีการสงเสริมและพัฒนานักเรียนอยูเสมอมาโดยตลอด ตลอดจนแกไขปญหาความบกพรองดานการอาน

เปนรายบุคคลมีการทดสอบความรูอยางตอเนื่อง  

 ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินัยจนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษาเปนท่ียอมรบัของชุมชนโดยรอบในเรื่องความเปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม  มีวินัย เคารพกฎ

กติกามารยาทของสังคม  ไดแก กิจกรรมจิตอาสาชวยเหลืองานวัดบวรนเิวศวหิาร และชุมชนอยางตอเนื่อง 

    ๒. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบของผูบริหารสถานศึกษา โดยใช ระบบ PDCA  

มาเปนกรอบแนวทางการดำเนินการอยางเปนระบบ และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษา มีการจัดครูผูสอนครบตามจำนวนช้ัน และตรงตามวิชาท่ีสอน 

 ท้ังนี้โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง 

การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณเปนแนวทาง  ท่ีสอดคลองกับผลการจัด

การศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการ

ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานเปนระยะ และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา การนำ

ผลการดำเนินงานมาพิจารณาทบทวนปรับปรุง พฒันาตอไป  

    ๓. ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  ๑. ครูต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน  แกไข

ปญหาความบกพรองดานการอาน  ลดปญหาการติด ๐ ร มส มผ 

  ๒. ครู จัดกิ จกรรมใหนั ก เรียนแสวงหาความรู จาก ส่ือเทคโน โลยีด วยตน เองอย างต อ เนื่ อ ง                                           

ทำใหนักเรียนไดนำความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการจัดทำรายงาน และการนำเสนอผลงานของนักเรียน 

  ๓. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู  เนนการมีจิตอาสา 

มีสัมมาคาราวะ 

  ๔. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

  ๕. ครูมีการนิเทศการสอนโดยครูแตละกลุมสาระแลกเปล่ียนเรียนรู 

 

สวนท่ี ๔  สรปุผล แนวทางการพัฒนาและความตองการชวยเหลือ 



 

 

๗๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

    ๔. ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

  โรงเรียนใหความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยเนนการสรางความ

เขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของท่ีชัดเจน  เปนประโยชน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเนน  การมีสวนรวมดำเนินการใน

รูปของคณะกรรมการ สรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

จุดควรพัฒนา 

 ๑. ดานคุณภาพผูเรียน  

  ผูเรียนในระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ ยังตองเรงพัฒนาดานการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู

อยางสมเหตุสมผล และตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ผูเรียนในระดับช้ัน  ม.๑ – 

ม.๓ ยังตองไดรับการสงเสริมในดานทัศนคติท่ีดีตอความเปนไทย มีการลอกเลียนแบบวัฒนธรรม ชาติตะวันตก 

จำเปนตองสงเสริมการมีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ใชส่ือเทคโนโลยีในทางท่ีเหมาะสม 

 ๒. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

  ๑. การเก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารใหเปนระบบ และสามารถนำมาใชไดทันเวลา 

  ๒. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง 

มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ๓. ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  ๑.  เนนใหครูนำภูมิปญญาทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดกจิกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู 

  ๒.  เนนใหครูใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อใหนักเรียนสามารถนำไปใชพัฒนาตนเอง 

  ๓.  เนนใหครูจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห  หาความรูจากแหลงเรียนรู ส่ือ เทคโนโลยีใหมาก

ข้ึน และพัฒนาส่ือ แหลงเรียนรู จัดเตรียมหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงานเสมอ 

 ๔. ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

       ๑. การเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อจะไดดำเนินงานอยาง มีประสิทธิภาพ                                           

       ๒. โรงเรียนจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แตยังขาดการใหขอมูล

ยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน 

      ๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปตอไป   

          ๑.  การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน 

 ๒.  การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม  แลกเปล่ียนเรียนรูในงานท่ีไดรับมอบหมาย ติดตามผล                      

การนำไปใชและผลท่ีเกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 

 ๓.  การบริหารงานโดยใชการกระจายอำนาจ มีการวางระบบการปรับปรุงการทำงานแบบ PDCA คือมีการ

วางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงการดำเนินงานอยางเหมาะสม และรองรับความเส่ียงทุก

ระบบ 

      ๔.๓  ความตองการและการชวยเหลือ 

 ๑. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 



๗๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๒. การสรางขอสอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรตูามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA

๓. การจัดสรรครูผูสอนใหเพียงพอของความตองการของกลุมสาระการเรียนรู ตรงตามวิชาเอกทีโ่รงเรยีนมี 

ความตองการและจำเปน 

๔. ครูมีการแลกเปลีย่นเรียนรูโดยการนิเทศการสอนในระหวางกลุมสาระ จัดชุมชนแหงการเรียนรู ทาง 

วิชาการ มีการจัดทำ PLC ในวันพฤหัสบดี ระหวางเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ของทุกสัปดาห 

       ๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปตอไป   

๑. พัฒนาและสงเสริมใหครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนสามารถนำความรู้ที่ไดจากกระบวนการเรียนรู 

ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนไปใชในชีวิตประจำวันได 

๒. สงเสริมใหครูมีการจัดการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการ 

สรางสรรคนวัตกรรม (Creative Innovation) และมีความเปนนวัตกร (Innovator) 

       ๔.๓  ความตองการและการชวยเหลือ 

-



 

 

๗๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
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	กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบ่งได้เป็น  ๓  ขั้นตอน
	1. การสร้าง หลังจากได้ศึกษาสภาพปัญหา หลักการและเหตุผลของการสร้าง จึงดำเนินการตามขั้นตอน  เช่น  เขียนวัตถุประสงค์  วางโครงสร้าง  เขียนขั้นตอนการใช้แบบทดสอบความเหมาะสม  ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงแก้ไขปรับปรุง
	2. การนำนวัตกรรมไปใช้ จัดทำคู่มือเตรียมบุคลากร และดำเนินการใช้ในสถานการณ์จริง
	3. การประเมินผล ระบุสิ่งที่ต้องการวัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล
	โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับเด็กชาย จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ให้ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมการสอนที่มุ่งเน้นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระร...
	๒. วัตถุประสงค์
	๑. เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
	๒. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
	๒. เพื่อพัฒนาผลการเรียน  ๐ ร มส ของนักเรียนที่ด้วยวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
	๓. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
	๑)  ศึกษาสภาพปัญหาก่อนการพัฒนา
	สภาพความจริงของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศในปัจจุบัน เป็นนักเรียนมาจากครอบครัวที่มีปัญหาและมีฐานะยากจนเป็นส่วนมาก ไม่ได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่ทางด้านการเรียนจากครอบครัว การเรียนอยู่ในระดับอ่อน ขาดความมุ่งมั่นในการเรียน นักเรียนจะมาเรียนเพื่อให้เป็นไปต...
	ตารางที่ ๑   แสดงสถิตินักเรียนที่ได้ผลการเรียน ๐  ร มส. ย้อนหลัง ๓  ปีการศึกษา
	จากตาราง จะพบว่า นักเรียนที่ได้ผลการเรียน ๐ , ร , มส. ๓ ปีย้อนหลัง โดยเฉลี่ยมีมากกว่า ร้อยละ ๕๐
	๒) การออกแบบนวัตกรรม
	๑. ทำการประชุมระดมความคิดเพื่อปรับเปลี่ยนแนวนโยบายการจัดการเรียนการสอน ควรปรับการสอนให้เข้ากับยุคสมัยและทรัพยากรที่มี เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และแก้ปัญหาความเครียดผู้เรียน และผู้ปกครอง พร้อมกับเสริมสร้างทักษะ ที่จำเป็นต่อผู้เรียน
	๒. ตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอน โดยทำการศึกษาจากงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ ที่สามารถแก้ปัญหาความเครียดของผู้เรียน และผู้ปกครอง ต่อการเรียน โดยคณะทำงานได้ เสนอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบปลอดการบ้าน ผ่...
	๓. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านเทคนิคการสอนแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped  Classroom) โดยใช้  google classroom เป็นช่องทางสื่อสาร และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนได้ในทุกที่ตลอดเวลา (anywhere, anytime) และสร้างคลิปการสอนที่ตรงกับรายวิชาของครูผู้...
	โดยมีแนวทางในการออกแบบดังนี้
	แผนภาพที่ ๑  แสดงแนวความคิดในการดำเนินการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
	โดยใช้ทฤษฎีระบบ System Approach
	๓) ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม
	การดำเนินการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านจากการระดมความคิดของครูทุกคน มีความคิดตรงกันว่า จะใช้ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle P, D ,C , A) เป็นเครื่องมือควบคุมการดำเนินงาน โดยเป้าหมายของเวลาที่จะจัดการเรี...
	ตารางที่ ๒  ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
	๔) ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ
	นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ในรูปแบบและวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น ได้เริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด covid-๑๙ มีการเลื่อนระยะเวลาการเปิดเทอมของปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปเป็น ๑ ...
	๑) นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
	แนวทางการดำเนินนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียนดังนี้
	แผนภาพที่ ๒ แสดงแนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
	ซึ่งแนวทางการดำเนินกิจกรรมมีแนวทางดังนี้
	๑.๑ ผลการการสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูสนับสนุนการเรียนการสอนปลอดการบ้าน
	โดยผลจากการดำเนินงานส่งผลให้ครูได้สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านดังนี้
	ตารางที่  ๓ แสดงจำนวนครูที่สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
	จากตารางที่ ๓ พบว่า ครูในทุกกลุ่มสาระฯ จะมีแผนการสอนที่เป็นแบบปลอดการบ้าน มี Google Classroom มีการพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนภายในคาบเรียนทุกคน และครูทุกคนได้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการสอบเพื่อพัฒนาคะแนน แต่ยังมีช่องทางใน YouTube channel...
	๑.๒ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
	ตารางที่ ๔ แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
	จะเห็นว่าผู้เรียน ๑๐๐% เข้าถึงและเข้าร่วมการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านจากครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
	๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีผลการเรียน ๐ ร มส ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศที่ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา เปรียบเทียบกับ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ผลดังตาราง
	ตารางที่ ๕ ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลการมีผลการเรียน ๐ ร มส ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศที่ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
	๓. การวิเคราะห์แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
	การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครองต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน มี ๒  ดังนี้
	ส่วนที่ ๑  แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐานเพื่อแสดงจำนวนร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
	ส่วนที่ ๒ ของแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน เพื่อแสดงค่าเฉลี่ยของ ระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้รายงานได้ทำการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละด้าน แล้วทำการแบ่งอันตรภาคชั้นของคะแนน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนม...
	ตารางที่ ๖  แสดงค่าระดับความสำคัญ และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
	๓.๑. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียน
	ข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนจำนวน ๗๖ คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
	๑. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
	จากการสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้เรียนได้ผลดังนี้
	ตารางที่ ๗  ตารางแสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่ตอบแบบสอบถาม
	จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ระดับ ม.๓ จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗ รองลงมาเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.๒ จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖
	๔. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
	ตาราง ๘ แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน                          แบบปลอดการบ้าน
	จากตาราง พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๓) และประเด็น ฉันมีเวลาว่างมากขึ้นเมื่อปลอดการบ้าน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๔.๑๘) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ฉันเข้าใจวัตถุประ...
	๓.๒  ผลวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
	๑. ข้อมูลทั่วไปของครูที่ตอบแบบสอบถาม
	ข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศจำนวน ๒๓ คน ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
	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 กลุ่...
	๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
	จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านได้ผลดังนี้
	ตารางที่ ๑๐ แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
	จากตาราง พบว่า ครูผู้สอนมีระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก ( =๓.๙๙) และประเด็น ฉันพร้อมให้คำปรึกษา และสนับสนุนกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด ( =๔.๗๘) รองลงมา...
	๓. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
	ข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากการตอบแบบสอบถามของผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วัดบวรนิเวศจำนวน ๒๖ คน
	๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม
	ตารางที่ ๑๑ แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
	จากตารางที่ ๑๑ พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามจำนวน ๒๖ คน โดยจำแนกตามตัวแปรที่ศึกษาได้ดังต่อไปนี้  กลุ่มของผู้ปกครอง ได้แก่ ผู้ปกครองทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียน มีความสัมพันธ์เป็น บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติ  อายุอยู่ในช่วง ๒๐ ปี ถึง ๕๙ ปี การศึกษา...
	๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
	จากการสำรวจข้อมูลของทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง สามารถหาค่าเฉลี่ยรวม และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ผลดังนี้
	ตารางที่ ๑๒ แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน
	จากตารางที่ ๑๒ พบว่า ผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =๓.๔๔) ประเด็น ผู้ปกครองคลายกังวลต่อการทำการบ้านของบุตรหลาน และ ผู้ปกครองคิดว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน เ...
	๓.๒) วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เวลาว่างขอนักเรียน
	ข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนที่กำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วัดบวรนิเวศจำนวน ๑๘๕ คน
	๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม
	ตารางที่ ๑๓ แสดงข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง
	จากตารางที่ ๑๓ พบว่า นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำนวน ๑๘๕ คน เป็นนักเรียนระดับชั้น     ม.๑-๖ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ำกว่า ๒.๐๐ – มากกว่า ๒.๗๕ โดยมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวอยู่ที่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท – มากกว...
	๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน
	จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน สามารถหาค่าเฉลี่ยรวม และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ผลดังนี้
	ตารางที่ ๑๔ แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักเรียน
	จากตารางที่ ๑๔ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมดูหนัง/ดูรายการทีวีที่ชื่นชอบ/ฟังเพลงเป็นประจำ ( =๒.๗๘) รองลงมาเป็นกิจกรรมใช้ Application สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter เป็นประจำ ( =๒.๖๒) และเล่นเกม/บอร์ดเกม/ การ์ดเกม/ เ...
	๔) สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น
	๑. ผลการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ   ผู้บริหารได้ทำการเตรียมพร้อม สนับสนุน ให้ครูได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนแบบปลอดการบ้าน ผ่านแผนการสอน ที่สอดคล้องกับการสอนแบบปลอดการบ้าน และการสร้างสรรค์ plateform เ...
	๒. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ นักเรียนที่เข้าร่วมการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีระดับความพึงพอใจ  ๓.๗๓ อยู่ในระดับ มากครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปลอดการบ้าน ของโร...
	๓. ผลการพัฒนาผลการเรียน  ๐ ร มส ของนักเรียนที่ด้วยวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศส่งผลให้ลดจำนวนนักเรียนที่ติด ๐ ร มส จาก ๕๐% ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เหลือ ๓๘.๕๑% ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
	จากการสร้างสรรค์วัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ และนำนวัตกรรมนี้ไปดำเนินการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย จะเห็นว่า  ครู มีความพึงพอใจ ที่ได้จัดการเรียนการสอนผ่านการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และเปลี่ยนจากผ...
	๕)  การขยายผลและเผยแพร่นวัตกรรม
	๑. นำเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔        ต่อ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับความสนใจและขอทราบผลการดำเนินงานในภาคเรียนต่อไป
	๒. เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในเว็ปไซด์ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ (https://bn.ac.th/home/)
	๓. เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านกลุ่มไลน์ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มต่างๆ
	๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน ของภาคเรียนที่ ๑           ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยศึกษานิเทศก์ ของ สพม.๑
	๖) ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	๑. พัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้แบบปลอดการบ้าน ผ่านเทคนิคการสอนแบบต่างๆ เช่น flipped classroom หรือ constructivist ให้มีความล้ำลึก เหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาสมรรถนะ
	๒. ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แบบปลอดการบ้าน ให้สอดคล้องและสนับสนุนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
	๓. เสนอให้มีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา แบบออนไลน์ โดยสอบที่ไหนก็ได้ เพื่อให้นักเรียนสอบได้เมื่อมีความพร้อม และสามารถพัฒนาคะแนนได้ ตามความสามารถของผู้เรียนโดยนักเรียนสามารถทราบคะแนนสอบได้ทันที
	๗) จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของนวัตกรรม
	๑. เป็นนวัตกรรมใหม่ไม่มีหน่วยงานใดทำมาก่อน จึงเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน
	๒. เป็นนวัตกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
	๓. การใช้เทคโนโลยี ICT เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการสอน ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอบแบบ anywhere anytime
	๔. นักเรียนสามารถเรียนรู้ และครูได้ดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลา ด้วยการติดต่อทาง E-mail หรือใน google classroom
	๕. สามารถพัฒนาเป็นการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ในได้ในอนาคต เพราะผู้เรียนมีเวลาใน     การบูรณาการความรู้ และพัฒนาทักษะเฉพาะตน



