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คำนำ
รายงานการประเมิ น ตนเอง ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 ฉบั บ นี้ โรงเรี ย นดอนเมื อ งจาตุ ร จิ น ดา
จัดท าขึ้น เพื่อ เป็ นการนาเสนอข้ อมู ล พื้นฐานของโรงเรี ยน การดาเนิน งานตามแผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา
และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรายงานต่อสาธารณชนและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
โรงเรียนให้มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ เป็นที่พึงพอใจของชุมชน และผู้ปกครอง ตลอดจนบรรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ย / งาน / กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด ท ารายงาน
การประเมิ น ตนเองฉบั บ นี้ ใ ห้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดี และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีส่วนร่วม เป็นระบบที่ยั่งยืน และมีความต่อเนื่องสืบไป

(นายมิตรชัย สมสาราญกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
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ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่
153/34 บนเนื้อที่ 35 ไร่ หมู่ที่ 1 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทร 0-2565-3725-6 , 0-2565-3978 , 0-2565-3357-8 โทรสาร 0-2565-3883
E- mail Dmjschool@hotmail.com
เว็บไซต์โรงเรียนwww.dmj.ac.th
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
ตรำโรงเรียน
รัศมี หมายถึง รัศมีความดีของลูก ด.ม.จ. ที่เปล่งรัศมี
พลอยสีขาว หมายถึง "พลอย" มารดา ของคุณกร จาตุรจินดา
ผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน
พลอยสี่เม็ด หมายถึง นามสกุล ผู้บริจาคทีด่ ิน "จาตุรจินดา" "จาตุร"
คือ สี่ เป็นที่มาของพลอยสี่เม็ด
อักษรย่อ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาอ อักษรย่อ คือ ด.ม.จ.
คติพจน์โรงเรียน สุจินฺตกาโรว โหตุ ปณฺหาธุตสมตฺถโก : จงเป็นผู้คิดเป็น ทาเป็นในเรือ่ งดี และแก้ปัญหาเป็น
สีประจำโรงเรียน สีน้าเงิน-สีเทา
คำขวัญโรงเรียน ลูก ด.ม.จ. เป็นคนดี มีความรู้เชิดชู ความเป็นไทย
ปรัชญำโรงเรียน คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนสหศึกษาเกิดขึ้นจากการริเริ่มก่อตั้งโดยคุณกร จาตุรจินดา
ได้บริจาคที่ดินจานวน 35 ไร่พร้อมเงินสด 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2521
ให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่ ศธ. 180723/7803 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2521
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 โดยมี
นายเรือง ศรีขาว เป็นผู้บริหารคนแรกเปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกได้อาศัยอาคารโรงเรียนตลาดใหม่ดอน
เมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 6 ห้องเรียนมีผู้เรียน 268 คน ครู 14 คน
วันที่ 26 มกราคม 2523 มีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โดยมี
นายเสริม แสนทวีสุข เป็นประธานชมรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2523 ได้จัดตั้งมูลนิธิจาตุรจินดาขึ้น โดยมีนายเทพ จาตุรจินดา บุตรชายคุณกร
จาตุรจินดาเป็นประธานตามหนังสือ เลขที่ ต 25/2523
วั น ที่ 14 ตุ ล าคม 2525 ได้ ตั้ ง สมาคมผู้ ป กครองและครู โ รงเรี ย นดอนเมื อ งจาตุ ร จิ น ดา
ตามหนังสือของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ ต 154/2525 โดยมีนาวาอากาศเอกเสน่ห์ สุนทรา
เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คนแรก
ปีการศึกษา 2529 ได้รับหนังสือชมเชยผลการพัฒนาโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่ ศธ.
0806/712 ลงวันที่ 20 มกราคม 2530
ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้รับหนังสือชมเชยการพัฒนาโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นครั้งที่ 2 ตาม
หนังสือที่ ศธ. 0806/3936 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2531
ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนได้รับหนังสือจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีเด่นประเภทขนาด
ใหญ่พิเศษ ตามประกาศของกรมสามัญศึกษาลงวันที่ 21 มกราคม 2531 และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับยกย่อง
ว่าเป็นโรงเรียนจริยธรรมดีเด่นตามเกณฑ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ตาม
หนังสือกรมสามัญศึกษาที่ ศธ. 0806/05944 ลงวันที่ 11 กันยายน 2532
ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 2533
ตามหนังสือที่ ศธ. 0806/04207 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2533 และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้ต้อนรับคณะครู-ผู้เรียน
จากโรงเรียนต่าง ๆ สังกัดกรมสามัญศึกษามาศึกษาดูงานเป็นจานวนมาก
ปี ก ารศึ ก ษา 2543 โรงเรี ย นได้ รั บ คั ด เลื อ กว่ า จั ด ห้ อ งสมุ ด ดี เ ด่ น ตามประกาศกรมสามั ญ ศึ ก ษา
ลงวั น ที่ 15 กั น ยายน 2543 โรงเรี ย นได้ รั บ นโยบายให้ จั ด ท าประกั น คุ ณ ภาพของกรมสามั ญ ศึ ก ษา
และได้พัฒนาระบบดูผลการเรียนของผู้เรียนด้วยคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้ดาเนินการประกันคุณภาพ ประเมินตนเอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา และมีข้อตกลงในเขตดอนเมืองโรงเรียนเบญจภาคี เป็นการส่งผู้เรียนต่อจากระดับประถมศึกษาเข้า
เรียนมัธยมศึกษา แผนการจัดชั้นเรียน 14-14-14 / 10 –10-9 โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนปฏิรูป
การศึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา ระดับ A3
ปี ก ารศึ ก ษา 2545 โรงเรี ย นได้ รั บ การประเมิ น ภายในจากสหวิ ท ยาเขตวิ ภ าวดี ผลปรากฏว่ า
อยู่ในระดับดี มีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ จัดสร้างอาคารประชาสัมพันธ์และปกครอง ปรับปรุงสวน
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พุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมส าคั ญ ทางศาสนา ปรั บ ปรุ ง สนามหน้ า อาคารบริ เ วณหน้ า เสาธง
ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี ขึ้ น นอกจากนี้ โ รงเรี ย นยั ง ได้ รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ เ ป็ น โรงเรี ย นที่ จั ด ระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้ระดับมาตรฐานคุณภาพดีเด่นของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้ดูแ ลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างจริงจัง ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนเข้มแข็งปลอดยา
เสพติดจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ของกรุงเทพมหานคร และได้จัดสร้างเสาธง ที่ได้มาตรฐาน
โดยใช้งบประมาณที่ได้จากการระดมทุนจากผู้ปกครองและชุมชน
โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัว แทนโรงเรียนในเขตดอนเมือง นาร่องเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน (Lab
Schools) ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน
เป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป
ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่แบบสรภัญญะ และได้รับการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันและได้รับรางวัลเหรียญทองระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้เตรียม
รับการประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)
ปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัล “โรงเรียนดีเด่นอาหารปลอดภัย ประจาปี 2550 ในกิจกรรมการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาม “โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย”
โรงเรียนได้รับการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่
2 ผลการประเมินได้ระดับดีมาก 9 มาตรฐาน และระดับดี 5 มาตรฐาน
ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้มีการพัฒนาสวนเกษตรภูมิรักษ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการสาหรับ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการประสานความร่วมมือกับสานักงานเขตดอนเมือง จัดทา “โครงการผักเขตเกษตร
โรงเรียน” จัดทาแปลงสาธิตการปลูกผักไร้สารพิษและจัดจาหน่ายกับชุมชนละแวกใกล้เคียง
ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรี ยนการสอนและการ
บริ ห ารตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ตั ว แทนของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ “เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย ของดีมีคุณค่าของ
สพท. กทม.2
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้ขยายผลการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ไ ป สู่ ชุ ม ช น ที่ เ ป็ น ผู้ ป ก ค ร อ ง ข อ ง ผู้ เ รี ย น แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น คู่ ส ห กิ จ จ น ผู้ เ รี ย น ที่ น า ผ ล ไ ป ป ฏิ บั ติ
ที่ครอบครัวได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีจากหนังสือพิมพ์และรายการโทรทัศน์หลายรายการ
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้ประสบกับอุทกภัยเป็นเวลานาน ทาให้โรงเรียนได้รับความเสียหายทั้งใน
ส่วนที่เป็นเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ และอาคารสถานที่ แต่ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้เรียน ครูและชุมชน
ช่วยกันพัฒนาจนสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดี
โดยการเพิ่มคาบเรียนในแต่ละวันและจัดสอนในวันเสาร์ตลอดภาคเรียน
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ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบสถานศึกษา
พอเพียงและเป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ปีการศึ กษา 2556 โรงเรียนได้ รับ การประเมิน จากส านัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 3 ผลการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก
11 ตัวบ่งชี้ และระดับพอใช้ 1 ตัวบ่งชี้ และได้พัฒนาห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
ให้เป็นห้องเรียนที่พร้อมในการรองรับสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้รับโล่และประกาศนียบัตรสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ดีเด่นจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และได้รับการสนับสนุน “ห้องอุ่นใจ” เพื่อเป็นศูนย์การเฝ้าระวังและแก้ไขปัหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับโล่หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพ
ติด ณ.หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุติธรรม
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่โรงเรียน) จานวนนักเรียนน้อยกว่า 2,000 คน
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่โรงเรียน) จานวนนักเรียนน้อยกว่า 2,000 คน
โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “โรงเรียนสีเขียว”
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจัดห้องเรียน ภาษาไทย – ศิลปกรรม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนในการ
เลือกโปรแกรมเรียน
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้รับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office Of Basic Education Commission Quality Awards :
OBECQA) ระดับ ScQa ประจาปี 2563, โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาเป็นโรงเรียน
ดีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ และ ได้รับเป็นสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการ
ประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตร
ด้านทุจริตศึกษา
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แผนผังภำยในโรงเรียนและพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน
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ทำเนียบผู้อำนวยกำรโรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1

นายเรือง ศรีขาว

3 เม.ย. 2522 - 17 ธ.ค. 2523

2

นายพนม วงศ์วิเศษ

17 ธ.ค. 2523 - 20 ก.ค. 2527

3

นายประวิทย์ พฤทธิกุล

20 ก.ย. 2527 - 3 ต.ค. 2534

4

นายสุทิน ภูเจริญ

4 ต.ค. 2534 - 26 ต.ค. 2536

รูป

7

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ดำรงตำแหน่ง

5

นางระวีวรรณ ธรรมศิริ

28 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2537

6

นายระลึก วรรณสิทธิ์

4 พ.ย. 2537 - 30 ก.ย. 2540

7

นางสายสมร ภูเจริญ

10 พ.ย. 2540 - 30 ก.ย. 2542

8

นางยุพา จิตตเกษม

9 ธ.ค. 2542 - 5 ต.ค. 2544

รูป

8

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ดำรงตำแหน่ง

9

นางปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดี

9 ต.ค. 2544 - 27 พ.ย. 2546

10

นางอนันต์ เธียรรักษ์วิชา

2 ธ.ค. 2546 - 8 มิ.ย. 2549

11

ดร. กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน

16 มิ.ย. 2549 - 12 พ.ย. 2555

12

นางสุมนา ธิกุลวงษ์

13 ธ.ค. 2555 – 3 พ.ย. 2557

รูป

9

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ดำรงตำแหน่ง

12

ดร. รังสรรค์ นกสกุล

11 มิ.ย. 2558 -5 พ.ย. 2561

12

ดร.นิยม ไผ่โสภา

10 ม.ค.2562-5 มี.ค.2563

12

ดร. มิตรชัย สมสาราญกุล

12 มิถุนายน 2563
จนถึงปัจจุบัน

รูป
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1.2 ข้อมูลบุคลำกร
1) จำนวนบุคลำกร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563)
บุคลำกร
ปีการศึกษา 2563

ผู้บริหำร
0

ครูผสู้ อน

ครูอัตรำจ้ำง

เจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ

68

12

21

ตำแหน่งครูทั้งหมด
0% 0%
14%

15%

16%

20%
35%

2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563)
ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
- คน
คิดเป็นร้อยละ
ปริญญาโท
รวมทั้งสิ้น
25 คน
คิดเป็นร้อยละ
ปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้น
55 คน
คิดเป็นร้อยละ

เชี่ยวชำญพิเศษ
เชี่ยวชำญ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ไม่มีวิทยฐำนะ
ครูผู้ช่วย
ครูอัตรำจ้ำง

0
31.25
68.75

วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร
0%
31%
69%

ปริญญำเอก
ปริญญำโท
ปริญญำตรี

ของครูทั้งหมด
ของครูทั้งหมด
ของครูทั้งหมด
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2) ภำระงำนสอน
สำขำวิชำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
รวม

จำนวน (คน)

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์)

0
8
17
10
12
10
9
7
5
2
1
81

23
21
23
21
21
21
20
21
21
192
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1.3 ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 รวม 1,322 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น
ระดับชั้น
จำนวนห้องเรียน
ชำย
หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
6
111
69
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
132
94
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
139
125
รวมนักเรียนระดับ ม.
22
382
288
ต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
7
112
107
มัธยมศึกษาปีที่ 5
7
90
124
มัธยมศึกษาปีที่ 6
7
101
118
รวมนักเรียนระดับ ม.
21
303
349
ปลำย
จำนวนนักเรียนระดับ ม.ต้น : ห้อง คิดเป็น 30.45 คน : ห้อง
จำนวนนักเรียนระดับ ม.ปลำย : ห้อง คิดเป็น 31.05คน : ห้อง
รวมทั้งสิ้น
43
685
637
จำนวนนักเรียนเฉลี่ย: ห้อง 30.74 คน : ห้อง

รวม
180
226
264
670
219
214
219
652

1322

จำนวนนักเรียน
รวมนักเรียนระดับ ม.ปลาย

652

รวมนักเรียนระดับ ม.ต้น

670

มัธยมศึกษาปี ท่ี 6

219

มัธยมศึกษาปี ท่ี 5

214

มัธยมศึกษาปี ท่ี 4

219

มัธยมศึกษาปี ท่ี 3

264

มัธยมศึกษาปี ท่ี 2

226

มัธยมศึกษาปี ท่ี 1

180
0

100

200

300

400

500

600

700

800
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ
1.4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยเป็นไปตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
ชั้น/
กลุ่ม
สำระ
ม.1

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำ ฯ

เกรด

%

เกรด

%

เกรด

%

เกรด

%

เกรด

%

เกรด

%

เกรด

%

เกรด

%

2.5

91.11

2

41.67

2.5

62.22

2.5

87.22

3

98.33

3

93.89

2.5

82.22

2

65

ม.2

2.5

74.89

2

50.24

2.5

37.2

2.5

59.91

3

93.15

3

40.44

2.5

63.06

2

69.57

ม.3

2.5

88.66

2

75.26

2.5

46.39

2.5

66.49

3

97.94

3

57.88

2.5

50.52

2

92.27

ม.4

2.5

91.11

2

55.56

2.5

62.22

2.5

87.22

3

95

3

78.89

2.5

82.22

2

73.33

ม.5

2.5

87.32

2

66.35

2.5

69.67

2.5

65.88

3

92.49

3

-

2.5

-

2

71.83

ม.6

2.5

78.5

2

83.18

2.5

91.59

2.5

81.78

3

93.93

3

75.23

2.5

96.73

2

77.1

ภำพรวม

2.5

85.27

2

62.04

2.5

61.55

2.5

74.75

3

95.14

3

69.27

2.5

74.95

2

74.85

สุขศึกษำ ฯ

74.85
77.1
71.83
73.33
6569.57
74.95

ตปท.
0

กำรงำน

50.52

63.06

92.27

82.22

93.89

สุขศึกษำ ฯ
65.88
59.91 66.49

สังคมศึกษำ ฯ

61.55
วิทยำศำสตร์

37.2

62.22

46.39

คณิตศำสตร์

74.75 81.78

95.14
93.93
92.49
95
93.1597.94
98.33

87.22
87.22

91.59

69.67

62.22
55.56

41.67

96.73

78.89

57.88

40.44

ตปท.

กำรงำน

82.22

69.27 75.23

0

ศิลปะ

ศิลปะ

62.04
66.35

50.24

83.18
75.26
78.5 85.27
87.32
91.11
88.66
74.89

ภำษำไทย

91.11

0

20

40

ภำพรวม

ม.6

60

ม.5

ม.4

80

ม.3

ม.2

100

ม.1

120
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ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
ชั้น/
กลุ่ม
สำระ
ม.1

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำ ฯ

เกรด

%

เกรด

%

เกรด

%

เกรด

%

เกรด

%

เกรด

%

เกรด

%

เกรด

%

2.5

89.5

2

61.33

2.5

73.76

2.5

89.78

3

87.02

3

88.95

2.5

81.77

2

82.87

ม.2

2.5

80.8

2

66.34

2.5

58.25

2.5

74.22

3

86.67

3

47.47

2.5

72.44

2

70.05

ม.3

2.5

82.9

2

68.91

2.5

39.06

2.5

78.76

3

60.62

3

67.36

2.5

40.41

2

65.28

ม.4

2.5

89.5

2

72.38

2.5

73.76

2.5

89.78

3

78.18

3

77.9

2.5

81.77

2

90.06

ม.5

2.5

89.52

2

67.46

2.5

94.76

2.5

67.79

3

94.74

3

-

2.5

-

2

81.99

ม.6

2.5

78.3

2

77.83

2.5

84.43

2.5

82.55

3

92.06

3

70.09

2.5

98.13

2

91.43

ภำพรวม

2.5

85.09

2

69.04

2.5

70.67

2.5

80.48

3

83.22

3

70.35

2.5

74.90

2

80.28

ตปท.

สุขศึกษำ ฯ

ศิลปะ

80.28
81.99

65.28

70.05
74.9

0

กำรงำน

40.41

83.22

สุขศึกษำ ฯ

78.18

60.62
67.79

สังคมศึกษำ ฯ

39.06

58.25

คณิตศำสตร์

88.95
92.06
94.74

86.67
87.02

80.48
82.55

74.2278.76

70.67

วิทยำศำสตร์

98.13

77.9

67.36

47.47

82.87

81.77

70.35
70.09

0

ศิลปะ

91.43
90.06

81.77

72.44

ตปท.

กำรงำน

89.78
89.78

84.43

73.76

94.76

73.76
69.04
77.83
67.46
72.38
68.91

61.3366.34

85.09
89.52
89.5
82.9
80.8 89.5

78.3

ภำษำไทย
0

20

40

ภำพรวม

ม.6

60

ม.5

ม.4

80

ม.3

ม.2

100

ม.1

120
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ตำรำงเปรียบค่ำเป้ำหมำยกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับ
สำระฯ

ม.1

ม.2

เกณฑ์ที่
คำดหวัง

เป้ำ
หมำย

ภำค
เรียน1

ภำค
เรียน2

เฉลี่ย

ภำษำไทย

2.50

60.00

91.11

89.50

คณิตศำสตร์

2.00

60.00

41.67

วิทยำศำสตร์

2.50

60.00

สังคม ฯ

2.50

สุขศึกษำฯ

ม.3

เกณฑ์ที่
คำดหวัง

เป้ำ
หมำย

ภำค
เรียน1

ภำค
เรียน2

เฉลี่ย

90.31 30.31

2.50

60.00

74.89

80.80

61.33

51.50 -8.50

2.00

60.00

50.24

66.34

62.22

73.76

67.99

7.99

2.50

60.00

37.20

58.25

60.00

87.22

89.78

88.50 28.50

2.50

60.00

59.91

74.22

3.00

60.00

98.33

87.02

92.68 32.68

3.00

60.00

93.15

86.67

ศิลปะ

3.00

60.00

93.89

88.95

91.42 31.42

3.00

60.00

40.44

47.47

กำรงำนอำชีพ

2.50

60.00

82.22

81.77

82.00 22.00

2.50

60.00

63.06

72.44

ภำษำต่ำงประเทศ

2..00

60.00

65.00

82.87

73.94 13.94

2..00

60.00

69.57

70.05

77.8 17.85
5
58.2 -1.71
9
47.7 -12.28
3
67.0 7.07
7
89.9 29.91
1
43.9 -16.05
6
67.7 7.75
5
69.8 9.81
1

ระดับ

ควำม
สำเร็จ

ม.4
เป้ำ
หมำย

ภำค
เรียน1

ควำม
สำเร็จ

เกณฑ์ที่
คำดหวัง

เป้ำ
หมำย

ภำค
เรียน1

ภำค
เรียน 2

เฉลี่ย

ควำม
สำเร็จ

2.50

60.00

88.66

82.90

85.78

25.78

2.00

60.00

75.26

68.91

72.08

12.08

2.50

60.00

46.39

39.06

42.73 -17.27

2.50

60.00

66.49

78.76

72.63

12.63

3.00

60.00

97.94

60.62

79.28

19.28

3.00

60.00

57.88

67.36

62.62

2.62

2.50

60.00

50.52

40.41

45.46 -14.54

2..00

60.00

92.27

65.28

78.78

18.78

ม.5

สำระฯ

เกณฑ์ที่
คำดหวัง

ภำค
เรียน2

เฉลี่ย

ควำม
สำเร็จ

ภำษำไทย

2.50

60.00 91.11 89.50 90.31 30.31

คณิตศำสตร์

2.00

60.00 55.56 72.38 63.97

วิทยำศำสตร์

2.50

60.00 62.22 73.76 67.99

สังคม ฯ

เกณฑ์ที่
คำดหวัง

เป้ำ
หมำย

ภำค
เรียน1

ม.6
ภำค
เรียน2

เฉลี่ย

ควำม
สำเร็จ

เกณฑ์ที่
คำดหวัง

เป้ำ
หมำย

ภำค
เรียน1

ภำคเรียน
2

เฉลี่ย

ควำม
สำเร็จ

2.50

60.00 87.32 89.52

88.42

28.42

2.50

60.00

78.30

78.40

18.40

3.97

2.00

60.00 66.35 67.46

66.91

6.91

2.00

60.00

77.83

80.51

20.51

7.99

2.50

60.00 69.67 94.76

82.22

22.22

2.50

60.00

84.43

88.01

28.01

2.50

60.00 87.22 89.78 88.50 28.50

2.50

60.00 65.88 67.79

66.84

6.84

2.50

60.00

82.55

82.17

22.17

สุขศึกษำฯ

3.00

60.00 95.00 78.18 86.59 26.59

3.00

60.00 92.49 94.74

93.62

33.62

3.00

60.00

92.06

93.00

33.00

ศิลปะ

3.00

60.00 78.89 77.90 78.40 18.40

3.00

60.00

-

-

-

-

3.00

60.00

70.09

72.66

12.66

กำรงำนอำชีพ

2.50

60.00 82.22 81.77 82.00 22.00

2.50

60.00

-

-

-

-

2.50

60.00

98.13

97.43

37.43

ภำษำต่ำงประเท
ศ

2..00

60.00 73.33 90.06 81.70 21.70

2..00

60.00 71.83 81.99

76.91

16.91

2..00

60.00

78.5
0
83.1
8
91.5
9
81.7
8
93.9
3
75.2
3
96.7
3
77.1
0

91.43

84.27

24.27
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1.4.2 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ที่
1
2
3
4
5
6

ที่
1
2
3
4
5
6

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
จำนวน
จำนวนนักเรียนตำมระดับ
จำนวน
ร้อยละของ
นักเรียน
คุณภำพ
นักเรียน
นักเรียน
ระดับชั้น
ทั้งหมด
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป
มัธยมศึกษาปีที่ 1
180
61
119 0
0
180
100.00
มัธยมศึกษาปีที่ 2
224
128
90
6
0
218
97.32
มัธยมศึกษาปีที่ 3
261
130 123 8
0
253
96.93
มัธยมศึกษาปีที่ 4
220
45
167 8
0
212
96.36
มัธยมศึกษาปีที่ 5
213
161
51
1
0
212
99.53
มัธยมศึกษาปีที่ 6
214
145
69
0
0
214
100.00
รวม
1312
670 619 23
0
1289
98.36

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
จำนวน
จำนวนนักเรียนตำมระดับ
จำนวน
ร้อยละของ
นักเรียน
คุณภำพ
นักเรียน
นักเรียน
ระดับชั้น
ทั้งหมด
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป
มัธยมศึกษาปีที่ 1
181
61
120 0
0
181
100.00
มัธยมศึกษาปีที่ 2
224
131
89
4
0
220
98.21
มัธยมศึกษาปีที่ 3
261
133 120 8
0
253
96.93
มัธยมศึกษาปีที่ 4
221
45
167 9
0
212
95.93
มัธยมศึกษาปีที่ 5
213
165
47
1
0
212
99.53
มัธยมศึกษาปีที่ 6
214
154
53
7
0
207
96.73
รวม
1314
689 596 29
0
1285
97.79
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97.79

รวมภำคเรียน

96.36

96.93

95.93

99.53

97.77

100.00

97.79

96.73

ภำคเรียนที่ 2

98.60

99.53

96.93

98.21

100

98.36

ภำคเรียนที่ 1

96.36

93

94

95

96

99.53
96.93
97.32

97

100

98

มัธยมศึกษำปีที่ 1-6 มัธยมศึกษำปีที่ 6

มัธยมศึกษำปีที่ 5

มัธยมศึกษำปีที่ 3

มัธยมศึกษำปีที่ 1

มัธยมศึกษำปีที่ 2

100

99
มัธยมศึกษำปีที่ 4

100

101
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1.4.3 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน

ที่
1
2
3
4
5
6

ที่
1
2
3
4
5
6

ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
จำนวน
จำนวนนักเรียนตำมระดับ
จำนวน
ร้อยละของ
นักเรียน
คุณภำพ
นักเรียน
นักเรียน
ระดับชั้น
ทั้งหมด ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน ระดับดีขึ้นไป ระดับดีขึ้นไป
มัธยมศึกษาปีที่ 1 180
72
107
1
0
179
99.44
มัธยมศึกษาปีที่ 2 224
68
137
17
2
205
91.52
มัธยมศึกษาปีที่ 3 261
125
128
6
2
253
96.93
มัธยมศึกษาปีที่ 4 221
163
52
6
0
215
97.29
มัธยมศึกษาปีที่ 5 213
161
0
51
1
161
75.59
มัธยมศึกษาปีที่ 6 214
161
0
53
0
161
75.23
รวม
1313
750
424 134
5
1174
89.41

ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
จำนวน
จำนวนนักเรียนตำมระดับ
จำนวน
ร้อยละของ
นักเรียน
คุณภำพ
นักเรียน
นักเรียน
ระดับชั้น
ทั้งหมด ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน ระดับดีขึ้นไป ระดับดีขึ้นไป
มัธยมศึกษาปีที่ 1 181
78
102
1
0
180
99.45
มัธยมศึกษาปีที่ 2 224
84
135
5
0
219
97.77
มัธยมศึกษาปีที่ 3 261
127
125
7
2
252
96.55
มัธยมศึกษาปีที่ 4 220
111
101
8
0
212
96.36
มัธยมศึกษาปีที่ 5 213
165
0
47
1
165
77.46
มัธยมศึกษาปีที่ 6 214
206
0
8
0
206
96.26
รวม
1313
771
463
76
3
1234
93.98
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76.53

รวมภำคเรียน

85.75

91.70

96.83

96.74
94.65
99.45
93.98
96.26

77.46

ภำคเรียนที่ 2

96.36

96.55
97.77
99.45

89.41

75.23
75.59

ภำคเรียนที่ 1

97.29

96.93
91.52
99.44

0

20

40

60

มัธยมศึกษำปีที่ 1-6 มัธยมศึกษำปีที่ 6

มัธยมศึกษำปีที่ 5

มัธยมศึกษำปีที่ 3

มัธยมศึกษำปีที่ 1

มัธยมศึกษำปีที่ 2

80

100

มัธยมศึกษำปีที่ 4

120

20

1.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับขัน้ พื้นฐำน (O-NET)
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขั้นพืน้ ฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำง ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563
วิชำ / ปีกำรศึกษำ

2561

2562

2563

เปรียบเทียบปี 2562-2563

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

53.44
28.95
27.45
34.09

52.15
32.15
22.49
28.88

52.26
34.00
23.70
28.43

0.11
1.85
1.21
-0.45
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับขั้นพืน้ ฐำน (O-NET)
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
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1.6 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 3
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 4 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ
1
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
9.37
ดีมาก
2
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
9.58
ดีมาก
3
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
9.44
ดีมาก
4
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
9.45
ดีมาก
5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
8.31
พอใช้
6
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
9.00
ดีมาก
7
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
ดีมาก
8
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
4.95
ดีมาก
9
ผลการพั ฒ นาให้ บ รรลุ ต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน/วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
5.00
ดีมาก
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
10
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
5.00
ดีมาก
สถานศึกษา
11
ผลการดาเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
5.00
ดีมาก
12
ผลการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน รั ก ษา
5.00
ดีมาก
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
คะแนนรวม
85.10
ดี
กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ
 มีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่ำงน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จำก 12 ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม
 สมควรรับรองมำตรฐำน
 ไม่สมควรรับรองมำตรฐำน
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1.7 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
ประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ภำพรวมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ระดับคุณภำพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
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1.8 แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรสึกษำ
1. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียน ดอนเมืองจาตุรจินดา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการ
บริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และใช้กระบวนการพัฒนาแบบ PDCA
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
สมำคมผู้ปกครองและครู

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง
คณะกรรมกำรมูลนิธิ ผอ.ระลึก และเพื่อน

สมำคมศิษย์เก่ำ

คณะกรรมกำรมูลนิธิจำตุรจินดำ
กลุ่มบริหำรวิชำกำร

1. งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
2. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียนรู้
5. งานทะเบียนนักเรียนและจัดทาสา
มะโนนักเรียน
6. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
8. งานนิเทศการศึกษา
9. งานแนะแนวการศึกษา
10. งานส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ นงาน
วิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร
หน่ ว ยงา น แล ะ ส ถา บั น อื่ น ที่ จั ด
การศึกษา
11. งานพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
12. งานการรับนักเรียน
13. งานประกันคุณภาพการศึกษา
14. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหำรงบประมำณ

1. สานักงานอานวยการ
2. งานส านั ก งานกลุ่ ม บริ ห าร
งบประมาณ
3. งานตรวจสอบ ติ ด ตาม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ ร า ย ง า น
ผ ล ก า ร ใ ช้ เ งิ น แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดาเนินงาน
4. งานระดมทรั พ ยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
5. งานบริหารการเงิน
6. งานบริหารบัญชี
7 . ง า น บ ริ ห า ร พั ส ดุ แ ล ะ
สินทรัพย์
8. งานตรวจสอบภายใน
9 . ง า น อ ง ค์ ก ร ส นั บ ส นุ น
การศึกษา
10. งานนโยบายและแผน
1 1 . ง า น ก า ร จั ด ท า แ ผ น
สถานศึกษา จัดทาข้อตกลงการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร แ ล ะ ง า น
จั ด ระบบการควบคุ ม ภายใน
หน่วยงาน
12. งานสารสนเทศ
13. งานโครงการพิเศษ
14. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

1. งานสานักงานกลุ่ มบริหารงาน
บุคคล
2. งานวางแผนอัตรากาลังและการ
ก าหนดต าแหน่ ง สรรหา บรรจุ
แต่ ง ตั้ ง ย้ า ย ลางานทะเบี ย น
ประวัติและบาเหน็จความชอบ
3 . ง า น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ
4. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
5. ง า น ร ะ บบ ดู แ ล ช่ ว ย เ หลื อ
นักเรียน
6 . ง า น ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมนักเรียน
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
8. งานระดับชั้น คณะสี และครู ที่
ปรึกษา
9. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ง
เสพติด เอดส์ และอบายมุข
10. งานวินัย และความประพฤติ
นักเรียน
11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหำรทั่วไป

1. งานสานักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป
2. งานธุรการและสารบรรณ
3. งานอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
4. งานสัมพันธ์ชุมชน
5. งานประชาสัมพันธ์
6. ง า น ย า น พ า ห น ะ แ ล ะ
บริการสาธารณะ
7. งานโภชนาการ
8. งานอนามัยโรงเรียน
9. งานสวัสดิการ(ออมทรัพย์)
10. งานโสตทัศนศึกษา
11. งานวิทยุสื่อสาร
1 2 . ง า น อื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
ปรัชญำ
คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น
พันธกิจมี 7 ข้อ ดังนี้
1. พัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลและสอดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษา และสามารถดารงชีพอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะสาคัญ และค่านิยม
ที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต
3. ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย
4.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพทั้งระบบ สู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่
21
6. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมทั้งภายในถานศึกษาและ
ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา
7. ส่งเสริม พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงามปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เป้ำหมำยมี 7 ข้อ ดังนี้
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะสาคัญ ค่านิยมที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิต
3. ผู้เรียนทุกคนสามารถอนุรกั ษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญ
ั ญาไทย
4. ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้บทบาทหน้าที่ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ
มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการของโรงเรียน
5. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม
6. การมีส่วนร่วมและการยอมรับในการบริหารจัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
สถานศึกษาน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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อัตลักษณ์ของนักเรียน
คนดีศรี ด.ม.จ.
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ
ปีการศึกษา 2561-2563 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาไว้จานวน
3 มาตรฐาน ดังนี้
มำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔.๑ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่ากระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
จัดทามาตรฐานและเป้าหมายของการจัดการศึกษา แล้วดาเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยให้
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันพัฒนา
โรงเรียนจัดทาแผนกลยุทธ์ และโครงการ กิจกรรม โดยใช้ระบบ PDCA เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่
กาหนด
กลยุทธ์และโครงกำรสนับสนุนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ 2562-2564
ในปีการศึกษา 2562-2564โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้กาหนดกลยุทธ์ไว้ 6 กลยุทธ์ 28 โครงการดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย
1.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
2. โครงการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
2. พัฒนำและส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล
1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ทั้งในระดับ
โรงเรียน และระดับชาติ
2. โครงการส่งเสริมการสื่อสาร (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอื่น ๆ)
3. โครงการพัฒนาทักษะการกีฬา
4. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English
Program)
5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
3. พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพผูเ้ รียนให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ตำมแนวทำงกำร
จัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 9C)
1.โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ (3Rs)
2. โครงการส่งเสริมทักษะชีวติ และงานอาชีพ
3. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา, สื่อสาร
และร่วมมือ, คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม)
4. โครงการส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
5.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เชิงบูรณาการสาหรับศตวรรษที่ 21 (โลก, การเงิน เศรษฐกิจ,
พลเมืองที่ดี, สุขภาพ, สิ่งแวดล้อม)
6.โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละคุณภาพการเรียนการสอน
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่ำนิยมที่พงึ ประสงค์และคุณลักษณะ
ในศตรรษที่ 21 ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่พึงประสงค์
และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการปลูกฝังความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
3. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

29

5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพในศตวรรษที่ 21
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
2. โครงการจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจ หลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมี
ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำพร้อมเปิดโอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงหลำกหลำยและทั่วถึง
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4. โครงการพัฒนาและใช้อาคารสถานที่ บรรยากาศแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
5.โครงการพัฒนาสวนเกษตรภูมิรักษ์
6. โครงการส่งเสริมขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนร่วม
7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
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.9 ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม (เขตพื้นที่บริกำร)
1) สภาพโดยรวมของนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจิน ดา ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนที่แออัดรอบ
คลองเปรมประชากร และ มีชุมชนใกล้เคียงคือ ชุมชนวัดไผ่เขียว ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง ชุมชนวัดหลักสี่ และ
ชุมชนวัดดอนเมือง ผู้ปกครองผู้เรียนส่วนใหญ่จึงมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก มีสภาพครอบครัวแตกแยก
สภาพที่อยู่อาศัยเป็น บ้านเช่า และอยู่ในชุมชนแออัด มีผู้ดูแลนักเรียนส่วนมากเป็นญาติ หรือบิดาคนเดียว หรือ
มารดาคนเดียว หรือผู้อุปการะเนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตหรือหย่าร้าง การอบรมเลี้ยงดูผู้เรียนของผู้ปกครองมี
ลักษณะขาดความเอาใจใส่ ส่งผลต่อคุณภาพด้านต่างๆ ของผู้เรียน ทาให้นักเรียนขาดความพร้อมในการเรียน
2) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนแออัดรอบคลอง
เปรมประชากร บริเวณสาคัญใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน สนามบินดอนเมือง สานักงานเขตดอนเมือง วัดดอนเมือง
สถานีรถไฟดอนเมือง และสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (กาลังดาเนินการก่อสร้าง) อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง
และค้าขาย เนื่องจากอยู่ใกล้สนามบิน และแหล่งธุรกิจการค้า สินค้าส่งออก / สินค้านาเข้า ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ

3) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุ ท ธ ฐานะทางเศรษฐกิ จ /รายได้ โ ดยเฉลี่ ย ต่ อ ครอบครั ว ต่ อ ปี 60,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ ย
ต่อครอบครัว 4 คน
4) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน โอกาสของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้สนามบินดอนเมือง ซึ่ง
ปั จ จุ บั น มี เ ฉพาะสายการบิ น ภายในประเทศ มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ส าคั ญ ๆ ได้ แ ก่ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ เรือนไทยรัตนโกสินทร์ (สาธิตประเพณีวัฒนธรรมไทย) วัดพรหมรังษี
วัดดอนเมือง พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ อาคารเบ็ญจจินดา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง วัด
พุทธสยาม การทาระนาดเอก/ระนาดทุ้ม แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพได้แก่ การทายาแผนโบราณ (ยาหมอสิงห์)
และการทาแหนมดอนเมือง ข้อจากัดของโรงเรียน คือโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ชุมชนแออัด ริมคลองเปรมประชากร
ประชากรบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนมีฐานะยากจน มีแหล่งมั่วสุมทางสิ่งเสพติดค่อนข้างมาก บริเวณข้างโรงเรียนกาลัง
ดาเนินการก่อสร้างหมู่บ้านพฤกษา ทาให้การจราจรบริเวณทางเข้าโรงเรียนติดขัดเนื่องจากมีรถบรรทุกเข้าออก
บริเวณสะพานทาให้การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนไม่สะดวก
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดามีอาคารเรียนและอาคารประกอบ 11 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 5 หลัง
อาคารพยาบาล อาคารหอประชุม -โรงอาหาร อาคารกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารประชาสัมพันธ์อาคารฝึกงาน
อาคารเกษตรกรรม และอาคารศิลปะมีสนามกีฬา สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนาม
ตะกร้อ สนามเปตอง มีห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ห้องพิมพ์ดีด ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้อง
เกียรติยศ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง ICT ห้อง E –Classroom ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสหกรณ์
ร้านค้า ห้องเรียนสีเขียว ห้องเรียนอาเซียน
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1.10 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ
ในปีก ารศึก ษา 2563 โรงเรีย นดอนเมือ งจาตุ ร จิน ดา มีก ารใช้ห ลัก สู ต รสถานศึก ษา 2551
(ฉบับปรับปรุง 2560) กับผู้ เรียนในทุ กระดั บชั้น โดยมีรายละเอี ยดโดยสั งเขปดั งนี้
11.1 หลัก สูต รชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ผู้เ รีย นต้อ งเรีย นรายวิช าพื้น ฐานปีล ะ 22 หน่ว ยการเรีย น
จานวน 880 ชั่ว โมง รายวิ ชาเพิ่ม เติม ปีล ะ 5 หน่ว ยการเรีย น จานวน 200 ชั่ว โมง ซึ่ง ผู้ เ รียนสามารถเลือ ก
เรียนได้จากกลุ่ ม วิช าต่ างๆ ดังต่อไปนี้
11.1.1 กลุ่ ม วิชาคณิต ศาสตร์
11.1.2 กลุ่ ม วิชาภาษาไทย
11.1.3 กลุ่ ม วิ ชาภาษาอั งกฤษ
11.1.4 กลุ่ ม วิชาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
11.1.5 กลุ่ ม วิชาศิล ปศึกษา
11.1.6 กลุ่ ม วิชาพลศึ กษา
11.1.7 กลุ ่ม วิช าการง านอาชีพ ทั ้ง งานพิม พ์ ด ีด ธุร กิจ เกษตรกรร ม คหกรรม
อุตสาหกรรม และร่วมกิ จกรรมพัฒนาผู้เรีย นอี ก ปีละ 120 ชั่วโมง
11.2 หลั กสู ตรชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลายแบ่ ง เป็น 5 แผนการเรียน คื อ
แผนการเรียนวิท ย์ - คณิต
จานวน 2 ห้องเรียน
แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ
จานวน 1 ห้องเรียน
แผนการเรียนอังกฤษ-จีน
จานวน 1 ห้องเรียน
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แผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ ปุ่น
จานวน 1 ห้องเรียน
แผนการเรียนอังกฤษ-เกาหลี
จานวน 1 ห้องเรียน
แผนการเรียนไทย-สั งคม
จานวน 1 ห้องเรียน
แผนการเรียนไทย- ศิลปกรรม
จานวน 1 ห้องเรียน
แต่ล ะแผนการเรีย นผู ้เ รีย นต้อ งเรีย นรายวิช าพื้น ฐานปีล ะ 14.5 หน่ ว ยการเรีย นจ านวน 580 ชั่ว โมง
รายวิช าเพิ่ม เติม ปีล ะประมาณ 17 หน่ว ยการเรีย น จานวน 680 ชั่ ว โมง และร่ว มกิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย นปี
ละ 120 ชั่วโมง
11.3 ปีก ารศึก ษา 2559 โรงเรีย นได้เ พิ่ม หลัก สูต ร Mini English Program (MEP) เพิ่ม เพื่อ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมี ท างเลื อ กมากขึ้น และตระหนักถึงความสาคั ญ ในการพัฒ นาทักษะการใช้ภ าษาอัง กฤษแก่
ผู้เรียนรวมทั้งเพื่อ เป็ นการสร้า งโอกาสสาหรับผู้เรียน
11.4 ปีก ารศึก ษา 2562 โรงเรีย นได้เ พิ่ม หลัก สูต รแผนการเรีย นอัง กฤษ - เกาหลี และ แผนการ
เรีย นไทย- ศิล ปกรรม เพื่อ เปิด โอกาสให้ผู้ เ รีย นมีท างเลือ กมากขึ้ น และเพื่อ เป็น การสร้า งโอกาสสาหรับ
ผู้เรียน

1.11 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
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แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้

จานวนครั้งที่ใช้/ปี

คลินิกคณิตศาสตร์
สวนเกษตรภูมิรักษ์
ห้องเรียนสีเขียว
สวนอนุสาวรีย์นักวิทยาศาสตร์
ห้องงานประดิษฐ์
ห้องคหกรรม
ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ห้องปฎิบัติการทางภาษา
(Sound Lab)
คลินิกภาษาอังกฤษ
(English Clinic)
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน
(Chinese Center)
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Center)
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาเกาหลี
(Korean Center)
ห้องสมุด MEP
ห้องจริยธรรม
ห้องอาเซียน
ห้องเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์
ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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ชื่อแหล่งเรียนรู้

จานวนครั้งที่ใช้/ปี

ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์
ห้องแสดงผลงานศิลปะ
ห้องภูมิปัญญาไทย
ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องศูนย์วิชาการ
ห้องหมอภาษา
ลานอนุสาวรีย์สุนทรภู่
สวนวรรณคดี
ศูนย์สื่อสุขศึกษาและพลศึกษา
สนามกีฬาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ห้องพยาบาล
ธนาคารโรงเรียน
Donja Cafe
ห้องประชาสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(ประเภทสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยี)
คลองเปรมประชากร
(ประเภททรัพยากรธรรมชาติ)
ตลาดใหม่ดอนเมือง
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
ตลาดสี่มุมเมือง
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
ห้างแม็คโคร รังสิต(MakroRangsit)
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
ท่าอากาศยานดอนเมือง
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
Hostel (บริเวณรอบโรงเรียน)
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
หมู่บ้านญี่ปุ่น
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
สถานที่สาธารณะ
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
สถานสงเคราะห์
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
สานักศิลปวัฒนธรรม หออัครศิลปิน
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
โรงละครแห่งชาติ
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
(นาเฮียใช้) (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)

จานวนครั้งที่ใช้/ปี
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
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ชื่อแหล่งเรียนรู้
วัดดอนเมือง
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
ห้องสมุดประชาชน
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
สวนสมเด็จ ฯ
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
สนามกีฬาธูปะเตมีย์
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 (รสสุคนธ์ มโนชญากร)
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
ชุมชนร่มเกล้า
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
ค่ายเสือป่าแคมป์
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น)

จานวนครั้งที่ใช้/ปี
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
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ปรำชญ์ชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่โรงเรียนเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน
ผู้ให้ความรู้

ให้ความรู้เรื่อง

นางวัจนา พวงประยงค์ ศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดง
การละคร การร้อง
รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดง
การละคร การร้อง
ผศ.ราณี ชัยสงคราม ศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดง
การละคร การร้อง
รศ. สมชาย พูลพิพัฒน์ ศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดง
การละคร การร้อง
ดร.ปมณฑ์ สุทธิชาติ หมอภาษพัฒนาเยาวชน
โยธิน
นางอุทัยวรรณ หวังไมตรี หมอภาษพัฒนาเยาวชน

ผู้ได้รับความรู้

สถิติการให้
ความรู้

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และนักเรียนชุมนุมการแสดง

1ครั้ง/ปี

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และนักเรียนชุมนุมการแสดง

1ครั้ง/ปี

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และนักเรียนชุมนุมการแสดง

1ครั้ง/ปี

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และนักเรียนชุมนุมการแสดง

1ครั้ง/ปี

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

1ครั้ง/ปี
1ครั้ง/ปี

นายอภิสิทธ์ หมื่นโฮ้ง

การอนุรักษณ์ทรัพยากรน้า และ
การดูแล รักษาแหลง่น้า

นักเรียนชมรมธนาคาร
โรงเรียน

1ครั้ง/ปี

นายจารุกร จรดล

ความรู้เกี่ยวกับ PAT 7.4 ความ
ถนัดทางด้านภาษาจีน

นักเรียนแผนการเรียน
ภาษาจีน ม.4 -6

1ครั้ง/ปี

นางสาวสุภิสรา
กุลจิภากร
นางสาวจันจิรา จันทา

การติวเพื่อสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน HSK

นักเรียนแผนการเรียน
ภาษาจีน ม.4 -6

1ครั้ง/ปี

ความรู้ด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น และ
การเขียนพู่กันญี่ปุ่น
การติวเพื่อสอบวัดระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่น JLPT

นักเรียนแผนการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น ม.4 -6
นักเรียนแผนการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น ม.4 -6

1ครั้ง/ปี

นางสาวพันทิพา
แย้มดอนไพร

1ครั้ง/ปี
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ผู้ให้ความรู้

ให้ความรู้เรื่อง

ผู้ได้รับความรู้

พระครูวิวิธธรรมมานุสิฐ ประวัติและหลักธรรมวันสาคัญ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางพระพุทธศาสนา
นักเรียน
คณะทางานCSR ทดม./ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เครือข่ายหน่วยงานด้าน บริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้
สิ่งแวดล้อมและ
แนวคิด ใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับมา
นวัตกรรม บริษัท ท่า ใช้ใหม่
อากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)
นายปุริม คาลา
ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
สามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบ ข้อ
ตอนต้น
ปฏิบัติ กฏ การออกกอง และ
(ม.1-3)
สันทนาการ

สถิติการให้
ความรู้
4ครั้ง/ปี
1ครั้ง/ปี

1ครั้ง/ปี

นายสานุพัฐ บุญลือ

ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติ กฎ การออกกอง และ
สันทนาการ

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น
(ม.1-3)

1ครั้ง/ปี

นายปิยวัฒน์ คาแผง

ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติ กฏ การออกกอง และ
สันทนาการ

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น
(ม.1-3)

1ครั้ง/ปี

นายพุฒิพงศ์ วงศ์ดี

ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติ กฎ การออกกอง และ
สันทนาการ

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น
(ม.1-3)

1ครั้ง/ปี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา
วดี นาคงาม

ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติ กฎ การออกกอง และ
สันทนาการ

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น
(ม.1-3)

1ครั้ง/ปี
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ผู้ให้ความรู้

ให้ความรู้เรื่อง

ผู้ได้รับความรู้

สถิติการให้
ความรู้

นายสมบัติ ชนะใหญ่

ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติ กฏ การออกกอง และ
สันทนาการ

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น
(ม.1-3)

1ครั้ง/ปี

นายเขตโสภณ
สุริโยรัตนโนภาส

ติวเสริมทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร์ เพื่อนาไปใช้ในการ
สอบO-NET, PAT และการสอบ
ภายในโรงเรียน

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
3 และ 6

1ครั้ง/ปี

นายสุวัจชัย ลีจ้อย

ติวเสริมทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อนาไปใช้ในการ
สอบO-NET, PAT และการสอบ
ภายในโรงเรียน

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
3 และ 6

1ครั้ง/ปี

นายสุธีรา ทันสมัย

ติวเสริมทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อนาไปใช้ในการ
สอบO-NET, PAT และการสอบ
ภายในโรงเรียน

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
3 และ 6

1ครั้ง/ปี

พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ
(พระอาจารย์จากวัดเวฬุ
วนาราม)
ร้อยตารวจเอกศัลย์
วิเลิศรัตนมณี

ปฏิบัติการ (ปฏิบัติธรรม)
อบรมคุณธรรม จริยธรรม

1 ครั้ง/ปี

การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด

นักเรียนทีร่ ว่ มกิจกรรมค่าย
พัฒนาวินัย
(14 กันยายน 2562)
นักเรียนทีร่ ว่ มกิจกรรมอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

สิบตารวจโทปรเมศวร์
วงศ์ประทุม

การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด

นักเรียนทีร่ ว่ มกิจกรรมอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี
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ผู้ให้ความรู้

ให้ความรู้เรื่อง

ผู้ได้รับความรู้

สถิติการให้
ความรู้

นายรัตนพล สัขรัตน์

การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด

นักเรียนทีร่ ว่ มกิจกรรมอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

1 ครั้ง/ปี

นายสมบัติ ชนะใหญ่

การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด

นักเรียนทีร่ ว่ มกิจกรรมอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

1 ครั้ง/ปี

นายธนา น้อมนิล

การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด

นักเรียนทีร่ ว่ มกิจกรรมอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

1 ครั้ง/ปี

นายวีรภัทร วีสันเทียะ การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด

นักเรียนทีร่ ว่ มกิจกรรมอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

1 ครั้ง/ปี

การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ นักเรียนทีร่ ว่ มกิจกรรมอบรม
ติด
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
รท. มนตรี แพรพันธ์ ส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา
นักกีฬาฟุตบอล
ฟุตบอล และความรู้เกี่ยวกับกีฬา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ฟุตบอลเบื้องต้น
นายเทพพิทักษ์ จันทร์สุ ส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา
นักกีฬาฟุตบอล
เทพ และนักฟุตบอลทีม ฟุตบอล และความรู้เกี่ยวกับกีฬา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ชาติไทยอาวุโส
ฟุตบอลเบื้องต้น
ทีมเภสัชกรหญิง
ให้ความรู้ข้อมูลเบื้องต้นของ
นักเรียนและบุคลากร
โรงพยาบาลบางปะกอก ไข้หวัดใหญ่และ วิธีการป้องกัน โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
รักษา และการฉีดวัคซีน
รังสิต
ทีมแพทย์ทหาร
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
การทา AED
กองทัพอากาศ

1 ครั้ง/ปี

นายอาพล ทับหิรัญ

1ครั้ง/เดือน

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี
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1.12 ข้อมูลผลงำนครู และ นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563
ผลงำนครู
ที่

ชื่อ – สกุล

รำยละเอียดผลงำน

1
2
3

นายมิตรชัย สมสาราญกุล
นายธีระยุทธ โพธิ์กระสัง
นายเดวิด ด้วงจินดา

4
5

สิบเอกปราศรัย วันตา
นางสาวพรสุดา กรดสัน

6

นางสาวณิชา ศิริคง

7

นางสาวอารี ไพเราะ

8

นางสาวภัทรวรี กลางบุรัมย์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง Multi Skill Contest
ในกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
ภำษำอังกฤษ โรงเรียน EP/MEP ภำค
กลำง ภำคตะวันออก โซน A ปี
กำรศึกษำ 2563

ระดับผลงำน
โรงเรียน
ประเทศ
-

ครูดีไม่มีอบายมุข
ครูดีไม่มีอบายมุข
เป็นครูผู้ประสานงานโรงเรียนที่มีส่วนร่วม
ในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตว์สุจริต และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรด้าน
ทุจริตศึกษา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2564
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การ ระดับเขต
ประกวด Video Clip ภายใต้หัวข้อ
“กระบวนการบริหารงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษาภายในโรงเรียน”
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การ ระดับเขต
ประกวด Video Clip ภายใต้หัวข้อ
“กระบวนการบริหารงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษาภายในโรงเรียน
/
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน
Story Telling ในกิจกรรมกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร ภำษำอังกฤษ
โรงเรียน EP/MEP ภำคกลำง ภำค
ตะวันออก โซน A ปีกำรศึกษำ 2563
/

/
-

-
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ผลงำนครู
ที่
9

ชื่อ – สกุล
นายปรภต ฟองสุวรรณ

10 Ms. EllenieTaquiqui

11 นางสุนารี รัตนไตรภพ

รำยละเอียดผลงำน
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง Skit Competition
ในกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร ภำษำอังกฤษ โรงเรียน
EP/MEP ภำคกลำง ภำคตะวันออก
โซน A ปีกำรศึกษำ 2563
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง Skit Competition
ในกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร ภำษำอังกฤษ โรงเรียน
EP/MEP ภำคกลำง ภำคตะวันออก
โซน A ปีกำรศึกษำ 2563
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน
Singing Contest
ในกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร ภำษำอังกฤษ โรงเรียน
EP/MEP ภำคกลำง ภำคตะวันออก
โซน A ปีกำรศึกษำ 2563

ระดับผลงำน
โรงเรียน
ประเทศ
/
-

/

/

-

ผลงำนนักเรียน
ที่
1

2

ชื่อ – สกุล

ระดับชั้น

รำยละเอียดผลงำน

คณะนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา รุ่นอายุไม่
เกิน 13 ปี

ม.ต้น

คณะนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา รุ่นอายุไม่
เกิน 15 ปี

ม.ต้น

รองชนะเลิศอันดับที่ 3
รายการเอกชน
หน่วยงานที่จัด Future
arena
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รายการเอกชนหน่วยงานที่
จัด Future arena

ระดับผลงำน
โรงเรียน ประเทศ
/
-

/

-
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ที่
ชื่อ – สกุล
3 คณะนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา รุ่นอายุไม่
เกิน 15 ปี
4 คณะนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดา รุ่นอายุไม่
เกิน 14 ปี

ระดับชั้น
ม.ต้น

5

ม.ต้น และ
ม.ปลาย
ม.ปลาย

6

คณะนักเรียนชุมนุม Cover
dance
นางสาวอรรถวดี นิติธรรม
พิพัฒน์

ม.ต้น

นายจารุต รักแต่งาม

ม.ปลาย

8

นางสาวฐิติวัลคุ์ ท้องช้าง

ม.ปลาย

9

นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยบุญสา

ม.ปลาย

10

นายอภิเชษฐ์ พันหนองแสน

ม.ปลาย

7

รำยละเอียดผลงำน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รายการเอกชนหน่วยงานที่
จัด 9 UpThailand
รองชนะเลิศอันดับที่ 3
เครือข่ายโรงเรียน
มัธยมศึกษา 12 โรงเรียน
หน่วยงานที่จัด เครือข่าย
อัสสัมชัญและแสนสิริ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง
ได้รับคัดเลือกเด็กและ
เยาวชนดีเด่น ประจาปี
2564
ได้รับรางวัลชมเชย การ
ประกวด Video Clip
ภายใต้หัวข้อ “กระบวนการ
บริหารงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษาภายในโรงเรียน”
ได้รับรางวัลชมเชย การ
ประกวด Video Clip
ภายใต้หัวข้อ “กระบวนการ
บริหารงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษาภายในโรงเรียน”
ได้รับรางวัลชมเชย การ
ประกวด Video Clip
ภายใต้หัวข้อ “กระบวนการ
บริหารงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษาภายในโรงเรียน
ได้รับการคัดเลือกเยาวชน
ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ ประจาปี 2564

ระดับผลงำน
/
-

/

-

-

-

-

/

ระดับเขต

-

ระดับเขต

-

ระดับเขต

-

ระดับเขต

-
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ที่
ชื่อ – สกุล
11 เด็กหญิงกชพร สุวรรณทอง

ระดับชั้น
ม.ต้น

12

เด็กหญิงสุภนิดา เพ็งมา

ม.ต้น

13

เด็กหญิงนรีรัศมิ์ จิตตฤกษ์

ม.ต้น

14

เด็กหญิงธารพร ศรีสถิต

ม.ต้น

รำยละเอียดผลงำน
รางวัลเหรียญเงิน Story
Telling ในกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน
EP/MEP ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก โซน A ปี
การศึกษา 2563
รางวัลเหรียญทองแดง
Multi Skill Contest
ในกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน
EP/MEP ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก โซน A ปี
การศึกษา 2563
รางวัลเหรียญทอง Skit
Competition
ในกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน
EP/MEP ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก โซน A ปี
การศึกษา 2563
รางวัลเหรียญทอง Skit
Competition
ในกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน
EP/MEP ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก โซน A ปี
การศึกษา 2563

ระดับผลงำน
ระดับเขต
-

ระดับเขต

-

ระดับเขต

-

ระดับเขต

-
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ที่
ชื่อ – สกุล
15 เด็กชายปฏิพัทธ์ แย้มกลีบ

ระดับชั้น
ม.ต้น

16

เด็กหญิงสาธิดา กลิ่นแย้ม

ม.ต้น

17

5. เด็กชายวรภัทร อรรคสูรย์

ม.ต้น

18

เด็กชายภูเบศ กองสิงห์

ม.ต้น

รำยละเอียดผลงำน
รางวัลเหรียญทอง Skit
Competition
ในกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน
EP/MEP ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก โซน A ปี
การศึกษา 2563
รางวัลเหรียญทอง Skit
Competition
ในกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน
EP/MEP ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก โซน A ปี
การศึกษา 2563
รางวัลเหรียญทอง Skit
Competition
ในกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน
EP/MEP ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก โซน A ปี
การศึกษา 2563
รางวัลเหรียญทอง Singing
Contest ในกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน
EP/MEP ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก โซน A ปี
การศึกษา 2563

ระดับผลงำน
ระดับเขต
-

ระดับเขต

-

ระดับเขต

-

ระดับเขต

-
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ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
สรุปกำรประเมินระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพปีกำรศึกษำ 2563
รำยกำรประเมินมำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผูเ้ รียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ
1.1 ความสามารถในการอ่าน
1.2 ความสามารถในการเขียน
1.3 ความสามารถในการสื่อสาร
1.4 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
1.5 ความสามารถในการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษา
5.2 ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
สรุปประเด็นกำรพิจำรณำ 1.1
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
สรุปประเด็นกำรพิจำรณำ 1.2
สรุปประเด็นมำตรฐำนที่ 1

ระดับคุณภำพ
ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำร
ประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

75

75.09

ดีเลิศ

80
80
80
60
50
75

84.86
83.85
89.85
65.14
51.94
75.39

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ

75
80
ดีเลิศ
60

75.23
90.91
77.19

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ผลการ
เปรียบเทียบราย
กลุ่มสาระมีการ
พัฒนา 3-4 กลุ่ม
สาระ

ผลการ
เปรียบเทียบ
รายกลุ่มสาระ
มีการพัฒนา 4
กลุ่มสาระ

ดี

80

80.89

ดีเลิศ
ดีเลิศ

90
90
80
80

98.10
97.57
97.25
97.48
5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
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รำยกำรประเมินมำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ

ระดับคุณภำพ

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผูบ้ ริหำร
ค่ำเป้ำหมำย
สถำนศึกษำ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ดีเลิศ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดีเลิศ
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ดีเลิศ
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดีเลิศ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
ดีเลิศ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ดีเลิศ
และการจัดการเรียนรู้
สรุปประเด็นมำตรฐำนที่ 2
-

ผลกำร
ประเมิน
4
4
5

ผลกำร
ประเมิน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

5
5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

5
ผลกำร
ประเมิน
4

ยอดเยี่ยม
ผลกำร
ประเมิน
ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

5
4

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

-

4

ดีเลิศ

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ค่ำเป้ำหมำย
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปประเด็นมำตรฐำนที่ 3
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ผลกำรประเมินตนเองในมำตรฐำนที่ 1
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน รำยประเด็นพิจำรณำ
ด้ำนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
1) ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร


ประเด็น
1.1 ความสามารถ
ด้านการอ่าน
ตามระดับชั้น
(ร้อยละ 84.86
ระดับคุณภาพดีเลิศ
ขึ้นไป)

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมคุณภำพ
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง
ระดับกำลังพัฒนำ

ม.1
48.07
25.97
24.86
0.00
1.10

ม.2
41.10
45.21
11.42
2.28
0.00

ม.3
58.82
26.27
13.33
1.57
0.00

ม.4
20.75
50.94
25.47
2.83
0.00

ม.5
86.47
12.08
0.97
0.00
0.48

ม.6
79.44
12.62
1.40
4.67
1.87

ม.1-ม.6
55.90
28.96
12.66
1.94
0.54
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ประเด็น
1.2 ความสามารถ
ด้านการเขียน
ตามระดับชั้น
(ร้อยละ 83.85
ระดับคุณภาพดี
เลิศขึ้นไป)

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมคุณภำพ
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง
ระดับกำลังพัฒนำ

ม.1
44.75
22.65
31.49
0.00
1.10

ประเด็น
1.3 ความสามารถ
ด้านการสื่อสาร
ภาษาไทย
ตามระดับชั้น
(ร้อยละ 89.85
ระดับคุณภาพดีเลิศ
ขึ้นไป)

ม.2
46.58
41.10
11.87
0.00
0.46

ม.3
58.04
18.43
21.96
1.57
0.00

ม.4
16.98
59.91
20.28
2.83
0.00

ม.5
71.98
27.54
0.48
0.00
0.00

ม.6
92.52
1.87
2.80
2.34
0.47

ม.1-ม.6
55.43
28.42
14.67
1.16
0.31

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำร
สื่อสำรภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมคุณภำพ
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง
ระดับกำลังพัฒนำ

ม.1
71.82
22.10
6.08
0.00
0.00

ม.2
60.73
27.85
11.42
0.00
0.00

ม.3
59.22
31.76
7.84
1.18
0.00

ม.4
27.36
45.28
25.00
2.36
0.00

ม.5
93.72
5.80
0.48
0.00
0.00

ม.6
80.84
12.15
4.21
1.40
1.40

ม.1-ม.6
55.43
28.42
14.67
1.16
0.31
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1. กระบวนกำรพัฒนำ
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและโครงการ กิจกรรมต่าง ๆทีช่วย
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้ า นการอ่ า น การเขี ย น การสื่ อ สาร อย่ า งหลายหลายวิ ธี นอกจากนั้ น ยั ง ฝึ ก ฝนนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อส่งแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ตามโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
1.2 จัดติวเข้มเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ระดับ ชั้น ม. 3 และ ม.6 ในการเตรียมตัว
สอบระดับชาติทั้งในและนอกเวลาเรียน
1.3 จัดกิจกรรมตามจุดเน้น เช่น พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เพื่อคัดกรองนักเรียนที่พกพร่อง ด้านการ
อ่าน การเขียน มาพัฒนาเป็นพิเศษ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน เขียน และเรียนรู้ได้ทันเพื่อน ๆ
1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน เช่น
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน และบันทึกการอ่าน
1.5 จัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เช่น ป้าย
เขียนถูกต้องคล่องการอ่าน การจัดป้านนิเทศ ทั้งในห้องเรียนและตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ
1.6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และสามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลรอบข้างได้ เช่น
กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน
1.7 จัดแข่งขันทักษะทางภาษาไทยทุกปีการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้มั่นฝึก ฝนความรู้ของตนอยู่
เสมอ
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบผลสำเร็จ
2.1 โครงการ ทุกกิจกรรมประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
2.2 สามารถพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียน การศึกษา 2563 ได้ร้อยละ 93.55
2.3 นักเรียนได้ร่วมกิกรรมการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน ที่ระดับผลการเรียน 2.5 ร้อยละ
60 ขึ้นไป
จากผลการพัฒนาทาให้ทาให้นักเรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย เฉลี่ยอยู่
ในระดับดีเลิศขึ้นไป ร้อยละ 86.13 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้กาหนดไว้
3. จุดเด่น
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโครงการ กิจกรรม รองรับเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบชัดเจน
2. ครูและบุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือในการดาเนินการพัฒนาอย่างจริงจัง
4. จุดควรพัฒนำ
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด
2. พัฒนาผลการทดสอบวิชาภาษาไทย ระดับชาติ ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
สอบถามนักเรียนถึงความต้องการในการจัดการเรียนการสอนในสภาวะโควิด -19 เช่นการสอนแบบ
ออนไลน์ที่เหมาะสมกับนักเรียน เพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน

52

2) ด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ประเด็น
2. ความสามารถ
ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ตามระดับชั้น
(ร้อยละ 65.14
ระดับคุณภาพดีเลิศ
ขึ้นไป)

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมคุณภำพ
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง
ระดับกำลังพัฒนำ

ม.1
4.42
54.14
39.23
2.21
0.00

ม.2
0.91
56.16
42.92
0.00
0.00

ม.3
1.18
56.47
41.96
0.39
0.00

ม.4
1.89
53.77
44.34
0.00
0.00

ม.5
0.97
70.05
20.77
8.21
0.00

ม.6
0.00
91.59
5.61
2.80
0.00

ม.1-ม.6
1.48
63.66
32.69
2.17
0.00

1. กระบวนกำรพัฒนำ
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและโครงการ กิจกรรมต่าง
ๆ ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร อย่างหลายหลายวิธี นอกจากนั้นยังฝึกฝนนักเรียนที่มี
ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อส่งแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ตามโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
1.2 จัดติวเข้มเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ในการเตรียมตัวสอบระดับชาติทั้งในและนอกเวลาเรียน
1.3 จัดกิจกรรมตามจุดเน้น เช่น กิจกรรมจัดป้ายนิเทศระดับวิชา, กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
, กิจกรรมคลินิกภาษา, กิจกรรม English on stage
1.4 จัดแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศทุกปีการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้มั่นฝึกฝนความรู้ของ
ตนอยู่เสมอ
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบผลสำเร็จ
2.1 โครงการทุกกิจกรรมประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์เท่าที่ได้ทาเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
2.2 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม การสื่อสาร ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน ที่ระดับผลการเรี ยน 2 ร้อยละ 60
ขึ้นไป
จากผลการพัฒนาทาให้ทาให้นักเรียนความสามารถใน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป
ร้อยละ 65.14 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้กาหนดไว้
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3. จุดเด่น
3.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโครงการ กิจกรรม รองรับเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบซัดเจน
3.2 ครูและบุคลกรทุกคนมีความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือในการดาเนินการพัฒนาอย่างจริงจัง
4. จุดควรพัฒนำ
4.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด
4.2 พัฒนาผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับชาติ ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
4.3 การจัดเวลาที่จะส่งเสริมนักเรียนที่ต้องการพัฒนาค่อนข้างติดขัด เพราะสถานการณ์ Covid-19 ทาให้
การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง นักเรียนจึงขาดความกระตือรือร้น ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร
4.4 อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน ยังไม่เพียงพอต่อการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ สาหรับการเรียน
การสอน เนื่องจากอุปกรณ์มีเป็นบางห้อง และส่วนใหญ่ครูต้อการใช้สื่อ แต่เมื่อติดชัด มีโอกาสใช้น้อย ทาให้การ
ผลิตสื่อยังไม่มากพอ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่นักเรียนให้ความสาคัญกับเทคโนโลยี มากกว่าการที่ครูสอนในชั้น
เรียนทาให้นักเรียนบางส่วนไม่สนใจการเรียน
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน ที่ตอบสนองการจัดการเรียนการสอน โดยทาห้องศูนย์ด้าน
ภาษาเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นห้องเรียนที่ตอบสนองต่อนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง
2) ด้ำนกำรคิดคำนวณ
ประเด็น
2. ความสามารถ
ด้านการคิดคานวณ
ตามระดับชั้น
(ร้อยละ 51.94
ระดับคุณภาพดีเลิศ
ขึ้นไป)

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
กำรคิดคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมคุณภำพ
60.00
40.00
20.00
0.00
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง
ระดับกำลังพัฒนำ

ม.1
32.60
22.65
9.94
30.39
4.42

ม.2
14.61
19.63
15.98
46.58
3.20

ม.3
21.18
34.90
16.47
27.06
0.39

ม.4
30.66
26.89
24.06
17.45
0.94

ม.5
31.88
21.26
25.60
19.81
1.45

ม.6
27.57
28.04
21.50
22.43
0.47

ม.1-ม.6
26.01
25.93
19.02
27.33
1.71

1. กระบวนกำรพัฒนำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอนจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ และฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
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ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการจัดทาสื่ อ นวัตกรรม และสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น
เอกสารประกอบการเรี ย นรู้ PowerPoint Google Classroom คลิ ป วิ ดี โ อ ช่ อ ง Youtube ฯลฯ ผู้ เ รี ย น
สามารถเข้ ามาศึ กษาได้ ด้ว ยตนเอง และทบทวนบทเรี ยนได้ ตลอดเวลา เพื่ อเป็น การรองรั บนั กเรีย นทุ กกลุ่ ม
ความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน) มีโครงการและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีแหล่งเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการจัดสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมผู้เรียนที่มี
ความสามารถด้านการคิดคานวณ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
2. ผลกำรพัฒนำ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถคิดคานวณตามมาตรฐานการคิดคานวณในแต่ละระดับชั้น รู้จัก
การวางแผน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนได้ตรงตามค่า
เป้าหมายของโรงเรียน โดยจานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าหรือเท่ากับ 2.0 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
74.78 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ย ม และส่งผลให้นักเรียนมีทักษะด้าน
การคิดคานวณ ปีการศึกษา 2563 ระดับดีเลิศขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 51.94 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด
ไว้
3. จุดเด่น
ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น มีทักษะในการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และนาผลจากการประเมินไป
วางแผนพัฒนากลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. จุดที่ควรพัฒนำ
1. สร้ า งสื่ อ เทคโนโลยี ให้ มี ค วาม หลากหลายเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ตอบรั บ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
ที่มีทักษะการคิดคานวณที่แตกต่างกัน
2. แบบทดสอบที่หลากหลายเพื่อใช้วัดผู้เรียนตามทักษะการเรียนรู้ (วัดตามสภาพจริง)
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน ที่ตอบสนองการจัดการเรียนการสอน โดยทาห้องศูนย์ด้าน
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะด้านการคานวณของนักเรียน
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 ประเด็นพิจำรณำที่ 2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
ประเด็น
2. มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
ตามระดับชั้น
(ร้อยละ 75.39
ระดับคุณภาพดีเลิศ
ขึ้นไป)

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนควำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมคุณภำพ
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง
ระดับกำลังพัฒนำ

ม.1
8.84
49.17
28.73
13.26
0.00

ม.2
2.28
87.21
7.76
2.28
0.46

ม.3
10.20
58.04
29.41
2.35
0.00

ม.4
14.15
79.25
6.13
0.47
0.00

ม.5
21.26
72.95
5.31
0.48
0.00

ม.6
5.61
42.52
16.82
34.11
0.93

ม.1-ม.6
10.33
65.06
15.84
8.54
0.23

1. กระบวนกำรพัฒนำ
ในสถำนกำรณ์ โควิด-19 โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ ได้จัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา, สื่อสารและร่วมมือ , คิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม) กิจกรรม การเรียนการสอนโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ มีแผนการจัดการเรียนการสอน
เน้นคิดวิเคราะห์ วิชาค้นคว้าอิส ระ(IS) การเรียนการสอนแบบ Active Learning โครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมชุมนุม กิจกรราการเรียนการสอนออนไลน์ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education คือการสอน
แบบบุ ร าณการข้ า ม กลุ่ ม สาระวิ ช า (Interdisciplinary Integration) ระหว่ า ง ศาสตร์ ส าขาต่ า งๆ ได้ แ ก่
วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ คณิตศาสตร์
(Mathematics: M) กิจกรรมเหล่านี้ ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ จัดทาโครงการ และนาเสนอโครงการ ของแต่ละ
เทอมการศึกษา นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ จัดทา และนาเสนอผลงาน มีกระบวนการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ การระดม สมอง อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป ร้อยละ 75.39 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้กาหนดไว้ และทางโรงเรียนได้ส่งประกวด
นวัตกรรม การประกวด Video Clip ภายใต้หัวข้อ “กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมศึกษาภายในโรงเรียน ในระดับ
เขตพื้นที่ ได้รับรางวัลชมเชย และผลจากการจัดกิจกรรมต่างๆ การเรียนการสอนการแสดงผลงานที่เกิดจาก
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นักเรียน และผลจากกิจกรรมชุมนุม แสดงให้เห็นว่าคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ทาให้อยู่ในระดับดีเลิศ
3.จุดเด่น
ความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน สถานที แหล่งการเรียนรู้ ห้องเรียน ที่เอื้ออานวยในการจัดการเรียน
การสอน ความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโครงการ กิจกรรม รองรับเพื่อพัฒนาอย่าง
เป็นระบบซัดเจน
4.จุดที่ควรพัฒนำ
ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนให้เกิด คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยใช้ผลการประเมินกิจกรรมมาช่วยในการปรับปรุงและพัฒนา และ โรงเรียนดอน
เมืองจาตุรจินดา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเรียนทุกคน ทาให้โรงเรียนมีนักเรียนบกพร่องทางด้านต่างๆ ด้วยเหตุ
นี้ ค วรมี กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งต่ า ง ๆ ให้ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นเหล่ า นั้ น และใน
สถานการณ์โควิด-19 ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ที่เน้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ และ เพิ่มกิจกรรมการ
เรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19


ประเด็นพิจำรณำที่ 3 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ประเด็น

2. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม
ตามระดับชั้น
(ร้อยละ 75.23
ระดับคุณภาพดีเลิศ
ขึ้นไป)

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมคุณภำพ
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง
ระดับกำลังพัฒนำ

ม.1
1.66
97.24
1.10
0.00
0.00

ม.2
3.20
49.32
27.40
20.09
0.00

ม.3
2.35
65.49
29.80
2.35
0.00

ม.4
27.36
59.43
13.21
0.00
0.00

ม.5
2.90
57.49
35.75
3.86
0.00

ม.6
52.80
37.38
9.35
0.00
0.47

ม.1-ม.6
14.98
60.25
20.19
4.50
0.08
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1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มีการกาหนดพันธกิจที่มุ่งเน้นความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของ
ผู้เรียน โดยระบุไว้ในนโยบายของโรงเรียนข้อที่ 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ จากนโยบายดังกล่าว ทางโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
นักเรียน อาทิเช่น มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS), การ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์, การจัดการเรียนรู้รูปแบบ PBL , กิจกรรมชุมนุม เพื่อมุ่งเน้นพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ได้พัฒนาแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เช่น การจัดการเรียนการสอนในแบบ Project based Learning ,
Problem-based Learning , กิจกรรมการสร้างสรรค์วัสดุและอุปกรณ์ในการแสดงหุ่นละครเล็ก , กิจกรรมค่าย
วิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ , กิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนา , กิจกรรมกีฬาสี และการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา IS เป็นต้น
ด้านการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมออนไลน์ด้าน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning , การจัดการเรียนการสอนแบบ codding เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้
ครูผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านสื่อ อุปกรณ์ และสถานที่ ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ดาเนินการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ทและอินเตอร์เน็ทไร้สาย (wifi) ทั้งโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนและคุณครูสามารถ
เข้าถึงอินเตอร์ในทุกจุ ดของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง
พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีห้องเรียน
ที่เป็นศูนย์ศึกษา อีกทั้งมีโครงการพัฒนา ซ่อมบารุงสื่อและอุปกรณ์ของกลุ่ มสาระการเรียนรู้เพื่อให้มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
2. ผลกำรดำเนินงำนทีป่ ระสบผลสำเร็จ
กิจกรรม / โครงการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม ประสบความสาเร็จในทุกกิจกรรม ซึ่งตรวจสอบได้จากผลการประเมิน การจัดกิจกรรม จานวนของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแฟ้มรายงานโครงการ
ผลงานของนักเรียนจากการเรียนในรายวิชา is บางชิ้นงานสามารถนามาใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาด Covid-19 เช่น สิ่งประดิษฐ์เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์
จากผลการพัฒนาทาให้ทาให้นักเรียนความสามารถในด้านการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป
ร้อยละ 75.23 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้กาหนดไว้
3. จุดเด่น
1.สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)
และ Project based Learning ซึ่งสามารถดาเนินการได้หลากหลายวิธี และการให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง “Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนา
ผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่
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การกาหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และ Global Issue และดาเนินการค้นคว้าแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ
นาไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีที่เหมาะสมในการสื่อสารนาเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทาประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
ตลอดแนวภายใต้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. ผู้เรียนชอบทากิจกรรมที่ได้ลงมือทา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ทาให้กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมประสบความสาเร็จเพราะธรรมชาติของผู้เรียนตรงกับกิจกรรม
3. ผู้เรียนมีสัม พันธภาพที่ ดีต่อกัน มีน้าใจช่วยเหลือกันแบ่งปันกัน ทาให้มีการยอมรับ ความคิดเห็น
นาไปสู่ความรู้คิดสร้างสรรค์ผลงานที่สมาชิกกลุ่มคิดร่วมกันและลงมือสร้างนวัตกรรมร่วมกัน
4. งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ จากัด แต่พบว่าปัจ จัยเรื่องงบประมาณส่งผลให้นั กเรียนคิ ด
สร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรม โดยใช้หลักความพอเพียง หลัก 3R (Reuse , Reduce , Recycle) และผลงาน/
นวัตกรรม ออกมาเป็นที่น่าพอใจ
4. จุดที่ควรพัฒนำ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา IS ที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เพราะนักเรียนบางส่วนไม่รู้ว่าตนเองสนใจ
อะไร หรื อ จะท าหั ว ข้ อ อะไร โดยผู้ ส อนควรให้ ผู้ เ รี ย นเริ่ ม จากปั ญ หาใกล้ ตั ว ที่ ต้ อ งการจะแก้ ไ ข สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
แลกเปลี่ยนความรู้ หาวิธีการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว อันนาไปสู่กระบวนการสร้างนวัตกรรม และชี้ให้เห็นถึง
คุณค่าของผลงานที่นักเรียนจัดทาเพื่อเป็นการเสริมแรง มีความภาคภูมิใจ และสร้างแรงบัลดาลใจในการสร้าง
นวัตกรรมต่อไป
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
อบรมครูสอน IS เน้นทางด้านเทคนิคการสอน โดยกระตุ้นให้ผู้เรียน เลือกหัวข้อที่สนใจ
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ประเด็นพิจำรณำที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ประเด็น

2. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
ตามระดับชั้น
(ร้อยละ 90.91
ระดับคุณภาพดีเลิศ
ขึ้นไป)

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมคุณภำพ
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง
ระดับกำลังพัฒนำ

ม.1
13.26
67.96
17.13
1.66
0.00

ม.2
14.61
77.17
8.22
0.00
0.00

ม.3
11.76
83.53
4.71
0.00
0.00

ม.4
19.81
68.40
11.79
0.00
0.00

ม.5
23.67
67.15
7.25
1.93
0.00

ม.6
21.96
73.83
3.74
0.47
0.00

ม.1-ม.6
17.39
73.52
8.46
0.62
0.00

1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยให้นักเรียน
เรียนออนไลน์ผ่าน application ในการเรียนออนไลน์ต่างๆ Google Classroom, Zoom, line meeting,
facebook group, Google meet และผ่านช่องทางสื่อสารอื่นๆ และให้นักเรียนส่งงานผ่านทาง application ใน
การเรียนออนไลน์
ทาให้นักเรียนมีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนั้น
โรงเรียนยังมีโปรแกรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจากัด นักเรียนสามารถนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
เช่น การเผยแพร่ผลงาน การ
นาเสนอผลงานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ facebook line, Instagram, twitter และอื่นๆ
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบผลสำเร็จ
ผลการประเมินผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ใน ระดับดีเลิศขึน้
ไป ร้อยละ 90.91 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้กาหนดไว้ และจากผลการดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ใน
สื่อ Internet และยังทาให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สารด้านต่าง ๆ กับครูผู้สอน ทาให้เกิดการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียนอย่างไม่มีข้อจากัด
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3. จุดเด่น
ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ในสื่อ Internet และยังทาให้ผู้เรียนได้ใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารด้านต่าง ๆ กับครูผสู้ อน ทาให้เกิดการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียนอย่างไม่มีข้อจากัด
4. จุดที่ควรพัฒนำ
อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ และ อุปกรณ์ทสี่ ่งเสริมการเรียนของนักเรียน เช่น Computer และ Internet
การวางตัวบนโลกโซเชียล การมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มผลการเรียนรู้ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นให้นักเรี ยนตระหนักถึง
การวางตัวบนโลกโซเชียล
เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการวางตัวบนโลกโซเชียล


ประเด็นพิจำรณำที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์กำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

***(ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมาย)

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมาย
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเป้าหมาย

8
-

รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับโรงเรียน
รำยวิชำ
ร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
รวม
85.26
85.09
85.18
ภาษาไทย
62.04
69.04
65.54
คณิตศาสตร์
61.55
70.67
66.11
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74.75
80.48
77.62
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
95.14
83.22
89.18
สุขศึกษาและพลศึกษา
69.27
70.35
69.81
ศิลปะ
74.95
74.90
74.93
การงานอาชีพ
74.85
80.28
77.57
ภาษาต่างประเทศ
74.73
76.75
75.74
รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระฯ
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย O-Net ระดับ ม.3 ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563
วิชำ

2561

2562

2563

เปรียบเทียบปี 2562 กับ 2563

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53.44
28.95
27.45
34.09

52.15
32.15
22.49
28.88

52.26
34.00
23.70
28.43

มีการพัฒนาสูงขึ้น
มีการพัฒนาสูงขึ้น
มีการพัฒนาสูงขึ้น
-

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย O-Net ระดับ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563
วิชำ

2561

2562

2563

เปรียบเทียบปี 2562 กับ 2563

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49.19
34.6
29.71
26.51
30.03

40.43
33.78
25.36
19.68
26.72

42.69
33.21
27.31
20.44
30.59

มีการพัฒนาสูงขึ้น
มีการพัฒนาสูงขึ้น
มีการพัฒนาสูงขึ้น
มีการพัฒนาสูงขึ้น

1. กระบวนกำรในกำรพัฒนำ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดามีแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรอบด้าน ทั้งการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นหาความถนัดของตนเอง
นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแล้ว ยังดาเนินโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการเพื่อซ่อมเสริม
นักเรียนที่มีผลการเรียน ๐,ร,มส เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้จบการศึกษาทุกคน และมีการส่งเสริม
ผู้เรียนทางด้านวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพ ในการพัฒนาทักษะทางวิชาการ กลุ่ม
บริหารวิชาการได้จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในโรงเรียนและใน
ระดับชาติ ดาเนินกิจกรรมเสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัยโดยสอนเสริมศักยภาพนักเรียนโดยคณะครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ไม่ว่าจะ เป็นการติว GAT และ ติว O-NET แม้ในช่วงที่เป็นการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา19 ทางโรงเรียนก็
ดาเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบการติวออนไลน์ให้กับนักเรียน แต่ในทางกลับกันโครงการ
กิจกรรมต่างๆที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้เขียนแผนการดาเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมค่ายคณิตสะเต็มศึกษาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น การทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะการคานวณของนักเรียนในช่วงพักกลางวัน กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ นั้นกลับไม่ได้มีการดาเนินการตามที่ตั้งใจไว้
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เพราะต้องเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา19 ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษา2563 นั้นทาได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร ในด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอน 2
แบบ คือ on site กับ on line ซึ่งส่งผลให้ครูได้พัฒนาตนเองเรื่องเทคโนโลยีสาหรับการเรียนรู้มากขึ้น มีการสร้าง
สื่อการสอนออนไลน์ สร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้แม้ไม่ต้องมาโรงเรียน มีการพัฒนา
ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ ทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนของครูได้มีการจัดกิจกรรมการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถส่งผลงาน ชิ้นงาน การนาเสนองานเพื่อเป็นการปรับคะแนน
นับได้ว่าเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง
2. ผลกำรดำเนินกำรที่ประสบผลสำเร็จ
ผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ นักเรียนที่มีผลการเรียน ๐,ร, มส. และเรียนซ้ามี
จานวนลดลง
จากผลการพัฒนาทาให้ทาให้ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 75.74 มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มีค่าเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา
มีการพัฒนา 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 ปีการศึกษาเปรียบเทียบ ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ
3. จุดเด่น
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากนโยบายใน
การบริหารสถานศึกษาของฝ่ายบริหาร การร่วมมือร่วมใจของคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ความร่วมมือ
จากผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภายนอก
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมีศักยภาพที่จะพัฒนานักเรียนทั้งทักษะทางวิชาการ นาฏศิ ลป์ ศิลปะ
ดนตรี และกีฬา ให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เห็นได้จาก
โครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการตลอดจนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. จุดที่ควรพัฒนำ
1. ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค วรเพิ่ ม กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาและเสริ ม ศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นโดยการใช้
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานและนาเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ประกอบการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและตรงตามศักยภาพของนักเรียนให้มากขึ้น
2. การกากับและติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน เรียนซ้า ๐ , ร และ มส. ในบางกรณีนักเรียนและ
ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ
และครูผู้สอนต้องประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพของนักเรียนโดยการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานและ
นาเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ประกอบการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและตรงตามศักยภาพของนักเรียน
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ประเด็นพิจำรณำที่ 6 ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีตอ่ งำนอำชีพ
ประเด็น

2. ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ ตามระดับชั้น
(ร้อยละ 80.59
ระดับคุณภาพดีเลิศ
ขึ้นไป)

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่อ
งำนอำชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมคุณภำพ
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง
ระดับกำลังพัฒนำ

ม.1
29.83
48.07
22.10
0.00
0.00

ม.2
12.79
70.78
15.53
0.91
0.00

ม.3
26.67
57.25
16.08
0.00
0.00

ม.4
14.15
70.75
9.43
5.66
0.00

ม.5
41.55
33.33
21.74
2.42
0.97

ม.6
2.80
74.30
19.63
0.93
2.34

ม.1-ม.6
21.12
59.47
17.24
1.63
0.54

1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนมีการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลาย ทั้งทางด้านงานเกษตร งานช่าง
งานธุรกิจ งานประดิษฐ์ งานคหกรรม ตามความถนัด ความสนใจ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน การเรียนรู้แบบระดมสมอง แบบลง
มือปฏิบัติ และใช้กระบวนการคิดตามหลักการทาโครงงาน เน้นให้ผู้เรียนสามารนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต
การอาชีพ มาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อ
การทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง มีความสุข โรงเรียนมีความพร้อมในการฝึกงานหรือการ
มีงานทา ได้แก่ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาสวนเกษตรภูมิรักษ์ เพื่อสนับสนุนการจัดทาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผลไม้ พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้เศรษฐกิจ พืชสมุนไพร โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน คหกรรม ทาเบเกอรี่ ทาอาหาร เพื่อให้ผู้เรียนมี
วิชาชีพ สามารถนาไปประกอบอาชีพอิสระได้ ทาให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบควำมสำเร็จ
นักเรียนมีการวางแผนการทางาน สามารถทางานร่วมกับบุคลอื่นอย่างมีความสุข มุ่งพัฒนางาน และมี
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีประสบการณ์ในอาชีพต่าง ๆ ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ มีทักษะในการทางาน นาความรู้และทักษะที่ได้เรียนไปทางานได้

64

อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต ผู้เรียนเข้าใจและนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวัน และเห็นแนวทางของการประกอบอาชีพสุจริต
จากผลการพัฒนาทาให้ทาให้นักเรียนความสามารถในด้าน ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่
ในระดับดีเลิศขึ้นไป ร้อยละ 80.59 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้กาหนดไว้
3. จุดเด่น
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการทางานด้วยความระเอียดรอบคอบ และ
คานึง ถึ งความปลอดภั ยเป็ นส าคั ญ ตลอดจนเกิด ทัก ษะจากกระบวนการทางาน สามารถเลือ กใช้ อุป กรณ์ ใ ห้
เหมาะสมกับประเภทของลักษณะงาน มีทักษะในการคิด สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข
มีความภาคภูมใจในตนเองและเห็นคุณค่า
4. จุดที่ควรพัฒนำ
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกยังไม่เพียงพอ
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกด้านวิชาชีพ

ด้ำนที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ประเด็นพิจำรณำที่ 1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด
ประเด็น
2. ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
ตามระดับชั้น (ร้อย
ละ 98.10 ระดับ
คุณภาพดีเลิศขึ้นไป)

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีสูงกว่ำเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำกำหนด ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมคุณภำพ
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง
ระดับกำลังพัฒนำ

ม.1
33.70
66.30
0.00
0.00
0.00

ม.2
57.59
40.18
0.00
2.23
0.00

ม.3
50.96
45.98
0.00
3.07
0.00

ม.4
20.45
75.91
0.00
3.64
0.00

ม.5
76.53
23.00
0.00
0.47
0.00

ม.6
70.09
28.50
0.00
1.40
0.00

ม.1-ม.6
51.87
46.23
0.00
1.90
0.00
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1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรัก สามัคคี ลักษณะ
การดาเนินงานของโรงเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน ตลอดจนกิจกรรมของโรงเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด สถานศึกษามี
การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้ แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ด้วยการสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ โดย
จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่
- โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรักชาติศาสน์ กษัตริย์ มีความรัก ความภูมิใจในความเป็น
ชาติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คือการจัด
กิจกรรมหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนของทุกวันมีการเคารพธงชาติ สวดมนต์ ในแต่ละสัปดาห์มีการร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นอกจากนี้สถานศึกษายังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ได้แก่ กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา การสวดมนต์แปลทานองสรภัญญะ
- โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สาธารณ
สมบัติของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ได้แก่ โครงการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมธนาคารเยาวชนรักการออมได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่อ งในวัน
เด็กแห่งชาติ 2564 รับโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมการจัดทาและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาสวนเกษตรภูมิรักษ์
แปลงสาธิตและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาเกษตร และโครงการการพัฒนาและใช้อาคารสถานที่
บรรยากาศแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
- โครงการ/กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นรั ก ความเป็ น ไทย ภาคภู มิ ใ จในขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม
วิพิธทัศนา โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย กิจกรรมลอย
กระทง วันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน กิจกรรมวันไหว้ครู โครงการศิลปวัฒนธรรมไทย
ต้านภัยยาเสพติด (หุ่นไทย) และสื่อมีชีวิตพิชิตภัยสังคม
- โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทางาน
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้เรียน
กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม
พัฒนาวินัยนักเรียนคาบระดับ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
- โครงการ/กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นให้ มี จิ ต สาธารณะ รู้ จั ก การเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวมและเพื่ อ ผู้ อื่ น
แสดงออกถึงการมีน้าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้แก่ โครงการปลูกฝังความเป็นผู้
มีจิตสาธารณะ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
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2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ส่วนใหญ่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้และผู้เรียนได้ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาหล่อหลอมให้ผู้เรียนเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน “คนดีศรี ด.ม.จ.”
จากผลการประเมินทาให้ทราบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด อยู่ใน
ระดับดีเลิศขึ้นไป ร้อยละ 98.10 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้
3. จุดเด่น
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนดอย่างต่อเนื่องและนักเรียนส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
4. จุดที่ควรพัฒนำ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมี โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีแก่ผู้เรียนหรือ
สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงสร้างความตระหนักแก่ผู้เรียนด้านคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 จึงทาให้การดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ได้รับผลกระทบจึงไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีแก่ผู้เรียนหรือสอดแทรกในการจัด กิจกรรมการเรียนการ
สอนรายวิชาต่างในสถานการณ์โควิด-19


ประเด็นพิจำรณำที่ 2 ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
ประเด็น

2. ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ตาม
ระดับชั้น (ร้อยละ
97.57 ระดับ
คุณภาพดีเลิศขึ้นไป)

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมคุณภำพ
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง
ระดับกำลังพัฒนำ

ม.1
91.71
8.29
0.00
0.00
0.00

ม.2
68.75
28.57
0.45
0.00
0.00

ม.3
61.30
35.63
0.77
0.00
0.00

ม.4
77.27
18.64
0.45
0.00
0.00

ม.5
94.37
2.82
0.00
0.00
0.00

ม.6
93.46
5.14
1.40
0.00
0.00

ม.1-ม.6
80.05
17.52
0.53
0.00
0.00
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1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมเป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการดาเนินการจัดกิจกรรมที่สร้างสานึกและให้นักเรียนร่วมกันตระหนักถึงความ
เป็นไทยต่างๆเช่น กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวิพิธทัศนา (การ
อนุรักษ์ส่งเสริมดนตรี-นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์) กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ฯลฯ
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ผู้เรียน
มีความเป็นไทย กิ จกรรมที่ โดดเด่นคือกิจกรรมวิพิธทัศนาของนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ซึ่งเป็น
กิจกรรมการแสดงออกทางด้านศิลปะแขนงต่างๆเช่นการแสดงโขน การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ การจัดนิทรรศการ
ด้านัศนศิลป์ การแสดงดนตรีไทยและสากล โดยนักเรียนกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้แสดงก็คือผู้ชมที่จะร่วมกันส่งเสริมและ
อนุรักษ์ต่อไป
จากผลการพัฒนาทาให้ทาให้นักเรียนความสามารถในด้าน ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ใน
ระดับดีเลิศขึ้นไปร้อยละ 97.57 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้กาหนดไว้
3.จุดเด่น
นักเรียนสามารถแสดงออกถึงอารมณ์และความซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะอันงามของความเป็นไทย
สามารถปฏิบัติตนบนพื้นฐานความเป็นไทยได้อย่างดี นักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเป็นนักเรียนที่มี
ความสามารถที่หลากหลาย ความโดดเด่นในด้านศิลปะแขนงต่างๆเ(ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์) ซึ่งผลงานที่
เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษานั้นเป็นความภาคภูมิใจของครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจิน
ดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดามีแผนการเรียนรู้ ไทย-ศิลปกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น
แผนการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย ฝึกฝนทักษะด้านศิลปกรรมต่างๆเพื่อนาไปต่อ
ยอดในระดับอุดมศึกษา
4.จุดที่ควรพัฒนำ
ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนให้ ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทยอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้ผล
การประเมินกิจกรรมมา ช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนให้ ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทย
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ประเด็นพิจำรณำที่ 3 ผู้เรียนสำมำรถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
ประเด็น

3. ผู้เรียนสามารถ
ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย ตาม
ระดับชั้น (ร้อยละ
97.25 ระดับ
คุณภาพดีเลิศขึ้นไป)

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนผู้เรียนสำมำรถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
และหลำกหลำย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมคุณภำพ
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง
ระดับกำลังพัฒนำ

ม.1
55.25
44.75
0.00
0.00
0.00

ม.2
46.43
50.00
1.34
0.00
0.00

ม.3
43.68
53.26
0.77
0.00
0.00

ม.4
51.82
44.55
0.00
0.00
0.00

ม.5
39.44
57.75
0.00
0.00
0.00

ม.6
56.54
40.65
2.80
0.00
0.00

ม.1-ม.6
48.51
48.74
0.84
0.00
0.00

1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรัก
สามัคคี โดยไม่มองความแตกต่าง โรงเรียนจึงมีโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งให้นักเรียนได้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ในวิถีทางแนวคิดของคนในสังคม ที่มีความแตกต่างกัน คาดังกล่าวที่ว่า “ทุกคนแตกต่างกันได้ แต่ต้อง
ไม่ แตกแยก” ลั ก ษณะการดาเนิน งานของโรงเรี ยน จึง มี กิจ กรรมที่ ห ลากหลาย ทั้ง ในชั้ นเรี ยน นอกชั้ น เรี ย น
ตลอดจนกิจกรรมของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันได้แก่
1. กิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที่มุ่งสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศาสนา
เปรียบเทียบของชาวไทย ของประชาชาติอาเซียน ตลอดจนวัฒนธรรมของคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งการสอนที่มุ่ง
ให้นักเรียนเข้าใจในเรื่อง พหุวัฒนธรรม โดยจัดให้มีแผนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดให้มีกิจกรรมในวันสาคัญของชนชาติที่ใช้ภาษาในการจัดการ
เรีย นการสอนโดยจัด ให้ผู้ เรีย นได้ เรีย นรู้แ ลกเปลี่ย นวั ฒ นธรรมกั บเจ้ าของภาษา อาทิ กิจ กรรมวัน คริส ต์มาส
กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวันทานาบาตะ ค่าย Chinese and Japanese Day Camp
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม Mini English Program ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ ในแนวทางการดาเนินชีวิต ตาม
แนวคิด คติธรรม ของชนชาติต่าง ๆ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมชนชาติที่แตกต่าง
ได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้เรียนเข้าใจและยอมรักความแตกต่างที่เกิดขึ้นในสังคม
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3. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในการจัดกิจกรรมกีฬาสี ให้นักเรียนได้แสดงออก
โดยอิสระในการจัดเตรียมกิจกรรมอาทิ การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
แข่งขันยอมรับผลการแข่งขันรู้จักการให้อภัย แพ้ ชนะ การแสดง และการแสดงออก ซึ่งนักเรียนได้นาความรู้
แนวคิด คติธรรมความเชื่อที่ได้เรียนมาจากชั้นเรียน มาใช้เป็นแนวทางในการจัดรูปแบบของกิจกรรมขบวนพาเหรด
ในแต่ละคณะสี
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน
(กิจกรรมชุมนุม) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้ง ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งของไทยและสากลโดยจุดเน้นของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะคือกิจกรรมโขนซึ่งได้มีการประยุกต์เข้ากับโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เน้นดึงกลุ่มผู้เรียนที่มี
ความเสี่ยงในด้านสารเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลทาให้ผู้เรียนมีโอกาสในการ
แสดงออกที่ถูกต้องและเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และเข้าใจในแนวคิดของ
คนชาติต่าง ๆ
5. การเผยแพร่ผลงานของนักเรียนออกสู่ชุมชน ทั้งด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จิตอาสา เป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แสดงออกถึงแนวทางของวัฒนธรรมที่โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้
เข้าใจ และยอมรับ ในความคิด แนวคิดของแต่ละวัฒนธรรม โดยโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก อาทิ กิจกรรมการแสดงโขนและดนตรีไทย ณ ตลาดนัดกลางคืนโอโซนวัน กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา
ณ วัดเวฬุวนาราม วัดเทพนิมิตร วัดดอนเมือง มีการนาตัวแทนนักเรียนกองร้อยพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดให้มีโครงการหมอภาษา อันเป็นทางในการอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็น
วัฒนธรรมสาคัญของชาติ และยังได้นาผลงานออกเผยแพร่สู่สังคม ชุมชน รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมในวันสาคัญ
เช่น วันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ แนวคิด คติธรรมที่แฝงอยู่ในการประกอบกิจกรรม
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันสิ่งแวดล้อม กิจกรรมโรงเรียนสี
เขียว ค่ายนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ค่ายเยาวชนคนรักวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การส่งประกวด
โครงงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอกบริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้รู้จักการดาเนินชีวิตโดยไม่ทาลายธรรมชาติ เป็นแนวคิดที่โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้
การดาเนินชีวิตในสังคม ชุมชน โดยเข้าใจซึ่งกันและกัน และไม่เบียดบังเอาแต่ผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่
คานึงถึงส่วนรวม
8. กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้มีการนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กรมกิจการพล
เรือนทหารอากาศ ได้มีการนานักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เข้าร่วมต้อนรับนัก เรียนเยาวชนไทยจาก ๓
จังหวัดชายแดนใต้ เรียนรู้ศาสนาที่แตกต่างทั้ง ไทยพุทธและไทยมุสลิม ภายใต้กิจกรรมเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องหลายรุ่น กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมกับสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ผู้ติด
ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กิ จกรรมเต้น Cover Dance ต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น
ต้านยาเสพติด
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นเพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและชาติ
บ้านเมืองสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบต่อตนเอง และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นตามอุดมการณ์
ของลูกเสือ เนตรนารี การบาเพ็ญประโยชน์ มีจิตสานึกเป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความเป็น
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ผู้นา ผู้ตามที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ติดยาเสพติด เล่นการพนัน การทางานร่วมกัน เคารพการ
ตัดสินใจของเพื่อนสามารถแสดงออกทางความคิดที่แตกต่างกันโดยใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลการดาเนินงานของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาทุกกิจกรรมประสบผลสาเร็จ ทาให้ผู้เรียนมีการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นักเรียนสามารภฝึกฝนตนเอง สร้างระเบียบวินัย มี
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในการตัดสินใจร่วมกัน สามารถทางานร่วมกัน
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ เป็นผู้รู้จักการให้ การเสียสละ ตระหนักใน
บทบาทหน้าที่เป็นผู้นาผู้ตามที่ดี จนสามารถนาทักษะการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างดี ตัวอย่างเช่น
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมกีฬาภายใน ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความแตกต่าง รู้แพ้ รู้ชนะ
และรู้จักการให้อภัยบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันนักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่ างและรู้จักปรับตัว
เพื่อสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข จากผลการพัฒนาทาให้ทาให้นักเรียนความสามารถในด้าน
ผู้เรียนสามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป ร้อยละ 97.25 สูง
กว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้กาหนดไว้
3. จุดเด่น
ทุกกิจกรรมที่ได้ดาเนินการมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และผู้เรียนต่างมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรม จึงทาให้
ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีจากัด ผู้เรียน เรียนรู้การฝึก
ทักษะการใช้ชีวิตจากการลงมือปฏิบัติจริงทาให้ส ามารถเข้าใจถึงการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี รู้จักการทางาน
ร่วมกัน การแบ่งหน้าที่ การเคารพในความเป็นประชาธิปไตย จนเสริมสร้างให้ตนเองมีคุณธรรมจริยธรรม
4. จุดที่ควรพัฒนำ
ควรเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียน และ
ชุมชน และให้การสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการเป็นผู้ให้กับสูส่ ังคม
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มกิจกรรมโดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง
นักเรียน และชุมชน
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ประเด็นพิจำรณำที่ 4 ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
ประเด็น

3. ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิต
สังคม ตามระดับชั้น
(ร้อยละ 97.48
ระดับคุณภาพดีเลิศ
ขึ้นไป)

ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมคุณภำพ
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง
ระดับกำลังพัฒนำ

ม.1
61.88
38.12
0.00
0.00
0.00

ม.2
83.93
12.05
1.79
0.00
0.00

ม.3
84.67
12.26
0.77
0.00
0.00

ม.4
67.73
28.64
0.00
0.00
0.00

ม.5
91.55
5.63
0.00
0.00
0.00

ม.6
89.72
9.35
0.93
0.00
0.00

ม.1-ม.6
80.50
16.98
0.61
0.00
0.00

1. กระบวนกำรพัฒนำ
1. โรงเรียนได้มีกระบวนกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีวิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเองให้แข็งแรง
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มี โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เชิง บุราณการสาหรับศตวรรษที่ 21
( โลก, การเงิน เศรษฐกิจ, พลเมืองที่ด,ี สุขภาพ, สิ่งแวดล้อม) และ โครงการพัฒนาทักษะการกีฬา มีกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพนักเรียน ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดย
จัดกิจกรรมดังนี้
1. จัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ เพื่อดูแล
สุขภาพนักเรียน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงหายจากการเจ็บป่วย
2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจาปี เพื่อให้ได้รับการดูแลเรื่องการเจริญ เติบโตของร่างกาย และ
ตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย ค้นหาโรคประจาตัว หรือโรคติดต่อเพื่อส่งต่อรักษาได้ทันท่วงที
3. จัดให้มีประกันอุบัติเหตุนักเรียน เพื่อคุ้มครองนักเรียนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จัดเป็นสวัสดิการสุขภาพเพื่อ
ความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกสถานที่ เช่นไปค่ายลูกเสือ
ทัศนศึกษา แข่งขันกีฬาภายในและภายนอก
4. จัดให้มีกิจกรรมป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส -19 ,ไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อต่างๆ โดยจัดหาเครื่องตรวจ
อุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย สบู่ล้างมือ จัดให้มี การเว้นระยะห่าง ให้ความรู้ในการป้องกัน
โรค และจัดหาน้ายาตะไคร้หอม และติดต่อเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยากันยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
5. จัดให้มีกิจกรรมด้านสุ ขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยประสานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อม สานักงานเขต
ดอนเมือง กับศูนย์บริการสาธารณสุข 60 โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ประกอบการอาหาร หาเชื้อโรคในอุจจาระ
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ผู้สัมผัสอาหาร และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัส
เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สุก สะอาด ปลอดภัยและถูกตามหลักโภชนาการ
6. จัดให้มีการออกกาลังกายสม่าเสมอ โดยจัดกิจกรรมเบิกยืมอุปกรณ์กีฬา และออกกาลังกาย
7. จัดให้มีกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬานักเรียน
8. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในจาตุรจินดา และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ออกกาลังกายสม่าเสมอ
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบผลสำเร็จ
จากผลการดาเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ทาให้ผลการประเมินผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไปร้อยละ 97.48 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้กาหนดไว้ ผลการดาเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตน เข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ นักเรียนรู้เท่าทันและรู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ การล่ วงละเมิดทางเพศ อุบัติเหตุ
สารเสพติด และความรุนแรงได้
3. จุดเด่น
1. นักเรียนได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปีทกุ คน และได้รบั การทาประกันภัยอุบตั เิ หตุ 100%
2. มีการส่งเสริมด้านกิจกรรมกีฬาภายนอกและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ
4. จุดที่ควรพัฒนำ
1. นักเรียนทีพ่ บว่านาหนักต่ากว่าเกณฑ์ และนักเรียนน้าหนักเกินเกณฑ์ต้องมีกิจกรรมพัฒนาให้มากขึ้น
2. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อโรคไวรัส COVID-19
3. พัฒนากิจกรรมด้านการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 ให้นักเรียนและบุคลากรปลอดภัยจากโรค
สูงสุด
4. การทากิจกรรมด้านการป้องกันสารเสพติดและการป้องกันโรคเอดส์ในสถานการณ์โรคติดต่อโรคไวรัส
COVID-19
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มกิจกรรมโดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง
นักเรียน และชุมชน
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ผลกำรประเมิน ยอดเยี่ยม
 ประเด็นพิจำรณำที่ 1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้มี การกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา บริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา รวมถึงได้
ศึกษาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการกาหนดให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ นโยบายรัฐบาล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งมีการดาเนินงานดังนี้
1. โรงเรี ย นได้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ 2562 – 2564 ซึ่ ง เป็ น
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานต่างๆ
ร่วมกันอภิปรายรวบรวมแนวคิดเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT) และกาหนดวิสันทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายของสถานศึกษาและกุลยุทธ์ของสถานศึกษา และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การใช้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจาปีซึ่ งเป็นแผนการใช้งบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานต่างๆ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ กาหนดผู้ รับผิ ดชอบและดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
3. ในช่วงท้ายของแต่ละภาคเรียนทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานต่างๆดาเนินการ
จัดทารายงานโครงการ/เพื่อนามาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม สรุปข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติ
การในปีถัดไป
4. ในช่วงท้ายของปีการศึกษา โรงเรียนได้จัดทาการติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาผ่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนาผลสรุปที่ได้
นามาจัดทาเป็นรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี และนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายในปีการศึกษา 2564
2. ผลกำรดำเนินกำร
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทาให้ ประเด็นพิจารณาเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน อยู่ในระดับดีเลิศ
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3. จุดเด่น
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กาหนดวิสัยทัศน์ “สืบสาน
ความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นผลของ
การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ โครงการ และกิจกรรม ความมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายผ่านการทางานตามวงจร
คุณภาพและเป็นไปตามแผนเป็นส่วนใหญ่
4. จุดที่ควรพัฒนำ
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทาให้บาง
โครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดาเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ โรงเรียนควรมีการวางแผนล่วงหน้าโดยให้การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อทาให้การวางแผนในปีง บประมาณต่อไปเป็นไปตามความต้องการและบริบทของโรงเรียน
อย่างแท้จริงและทันต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดล่วงหน้าได้
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2565-2567 ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายวิสั ยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนด สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 ประเด็นพิจำรณำที่ 2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ด้าน การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบใช้
โรงเรี ย นเป็ น ฐาน (SBM) และใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาแบบ PDCA เป็ น ระบบการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนมีการดาเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนิ นงานโดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ
โดยผู้บริหารและเพื่อนครูมีการประเมิ นผลการติดตามระหว่างการพัฒนาและหลังการพัฒนา เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยผ่านกิจกรรมการนิเทศภายใน การประชุมผู้ปกครอง การ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนมีการจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยครูทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดทาประกันคุณภาพภายใน มีการนาเสนอผลการ
ประเมินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน เช่น นาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส่งเล่มรายงานต่อต้นส่งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.กท 2 และประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์ โรงเรียน
โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา และมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณธรรมและได้มาตรฐาน ประกอบด้วยการดาเนินงานของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการดาเนินงานของคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูและคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองที่ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา สนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ผลกำรดำเนินงำน
โรงเรียนมีผลการดาเนินงานตามระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สะท้อนจากความร่วมมือในการดาเนินงาน
ของทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ ทาให้ ประเด็นพิจารณาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ
3. จุดเด่น
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษาที่ดี ซึ่งเป็นเหตุจากการจัดระบบ
การบริหารที่เป็นระบบ บุคลากรทุกระดับเข้าใจภาระหน้าที่ มีการดาเนินการในรูปแบบขอคณะกรรมการ ทาให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ทาให้ ประเด็นพิจารณามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับดีเลิศ
4. จุดที่ควรพัฒนำ
ควรมีการจัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความจาเป็นและความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
ให้กับบุคลากรทุกคนทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้ครบถ้วน
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และทาแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพเพื่อ นาข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 ประเด็นพิจำรณำที่ 3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
1. กระบวนกำรพัฒนำ
ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล จากผลการดาเนินงานของทุก
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้ดาเนินการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านด้วยการ
จัดโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนดังนี้
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
- หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
- หลักสูตรท้องถิ่น
1.2 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติ
(O-NET) กิจกรรมที่สนับสนุนโครงการนี้ได้แก่ กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมจัดป้ายนิเทศส่งเสริ มความรู้
กิจกรรมติวเข้ม 5 วิชาหลัก กิจกรรมซ่อมเสริม
1.3 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English
Program) กิ จกรรมที่ ส นับ สนุ นโครงการนี้ ไ ด้ แก่ กิ จกรรมจั ด การเรี ย นการสอนโดยอาจารย์ ชาวต่า งประเทศ
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กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนโปรแกรม MEP กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมนักเรียนโปรแกรม MEP กิจกรรม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน
1.4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล กิจกรรมที่สนับสนุนโครงการนี้ได้แก่
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล
1.5 โครงการพัฒนาทักษะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่
สนับสนุนโครงการนี้ได้แก่ กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้าน ด.ม.จ. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมเยาวชน รักการ
อ่าน กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ
1.6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนการสอน กิจกรรมที่สนับสนุนโครงการนี้ได้แก่
กิจกรรมจัดซื้อจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและซ่อมบารุงครุภัณฑ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมจัดซื้อ
หนังสือวารสนและหนังสือพิมพ์
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบควำมสำเร็จ
โรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ที่ ป ระกอบด้ ว ยโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รครบถ้ ว น
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดทาหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ได้แก่ โครงสร้างเวลาเรี ยน คาอธิบายรายวิชาแนว
ทางการดาเนินการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล มีระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร มีหลักสูตรที่
หลากหลายสนองตอบต่อความต้องการ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทุกรายวิชา มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จาลอง มีผลงาน/โครงงานที่แสดงให้เห็นการอธิบาย วิธีคิด และการสรุปความคิดของผู้เรียน มีการ
ติดตามประเมิ นผลการใช้หลั กสู ตรสถานศึกษา นาข้อมูลผลการประเมินไปทบทวนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
ผลการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้แก่
ผู้เรียนทาให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในทุกด้านทั้งทางด้านการเรียน การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติตนในชีวิตประจาวัน
สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข ทาให้ผลการประเมินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายมีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภำพ 5 ยอดเยี่ยม สูง
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. จุดเด่น
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหายได้ครบทุกโครงการที่จัดและผลการปฏิบัติงานตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามศักยภาพของ
นักเรียน
4. จุดที่ควรพัฒนำ
1. ด้านงบประมาณบางโครงการต้องใช้งบประมาณมากต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม
2. ควรเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการให้มากขึ้น
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มงบประมาณโดยขอความรวมมือจากหน่วยงานภายนอก และเพิ่มกิจกรรมติวเข้มเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ
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 ประเด็นพิจำรณำที่ 4 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาการสนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และจั ดให้มี ชุม ชนการเรี ยนรู้ท างวิช าชี พ มาใช้ใ นการพัฒ นางานและการเรี ยนรู้ข องผู้ เรี ยน โดยมีกิ จก รรมที่
สนับสนุน ดังนี้
1) การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
2) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ใช้ทักษะในการปฏิบัติการ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้ครู ซึ่งจะ
ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ
3) การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (วฐ.2) ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้อานวยการโรงเรียนให้
คาแนะนาในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
4) การส่งเสริมครูและบุคลากรจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) โดยครูและบุคลากรทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีการวางเป้าหมายการเรียนรู้ และตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทางานร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างสูงสุด
5) การติดตามการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตามและพัฒนา (Coaching
and Mentoring)
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบผลสำเร็จ
ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาตนเอง
ในด้านการสอน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ติดตามและประเมินผล และต่อยอดพัฒนาสู่นวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ทาให้ผลการประเมินการวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยู่
ในระดับคุณภำพ 5 ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. จุดเด่น
โรงเรียนส่งเสริมครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่งให้
นามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทาให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพิ่มมาก
ขึ้น ส่งผลให้ครูและบุคลากรส่งผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นจานวนมาก โรงเรียนเล็งเห็นการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ โดยผู้บริหาร
และเพื่อนครู มีการประเมินผลการติดตามระหว่างการพัฒนาและหลังการพัฒนาตนเอง เพื่อจัดทารายงานผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้ง
ให้ ข้อ มู ลสะท้ อ นกลั บเพื่ อน าไปใช้ ใ นการปรับ ปรุง และพัฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนที่ มี ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างสูงสุด (ID PLAN)
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4. จุดที่ควรพัฒนำ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยบุราณการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วม
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ
1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจิน ดามีการบริหารและจัดการศึกษา มีโครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม และความปลอดภัยของผู้เรียน มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เ หมาะสมกับ ผู้ เ รีย น ห้ อ งเรี ย น ห้ องปฏิ บัติ ก าร ห้อ งสมุด ที่ เหมาะสมต่อ การเรีย นรู้ พื้ น ที่ส นาม
สวนหย่อม แหล่งการเรียนรู้สวยงามและปลอดภัยพร้อมสิ่งอานวยความสะดวก มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการ
พัฒนาปรับปรุงสถานที่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบผลสำเร็จ
ผลจากการพัฒนาท าให้โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ มี
ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์เพียงพอ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน สถานศึกษามีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและสารสนเทศ
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามศักยภาพ ทาให้ประเด็นพิจารณาการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้
3. จุดเด่น
โรงเรี ย นดอนเมื อ งจาตุ ร จิ น ดามี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง และบ ารุ ง สถานศึ ก ษาตลอดต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ส ถานที่ แ ละ
สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง
4. จุดควรพัฒนำ
ควรมีการพัฒนาห้องเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างครอบคลุมและทุกห้อง
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากขึ้น
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้
งาน
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 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้
1. กระบวนกำรพัฒนำ
สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารก าหนดเป้ า หมายวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของสถานศึ ก ษาโดยก าหนดไว้ ต รงกั บ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นซึ่งผ่านการประชุมระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายใน(ชุมชนแห่งการเรียนรู้และภายนอกโดยทาเป็นแผนการปฏิบัติ
ประจ าปี ง บประมาณ 2562 – 2564 ซึ่ ง เป็ น แผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
สถานศึกษาได้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบสารสน
ทศเว็บไซต์โรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(Student Care) ระบบการลงคะแนน(Semester) ระบบงาน
ทะเบียนและวัดผล SGS ระบบข้อสอบและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึ ก ษาในเรื่ อ งการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ โควิ ด 19 (Covid-19) พร้ อ มทั้ ง มี ก ารจั ด อบรมการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การบริหารจัดการชั้นเรียนและได้นาเทคโนโลยีไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการดาเนินการ
นิเทศติดตามประเมินผล
2. ผลกำรดำเนินงำนทีป่ ระสบผลสำเร็จ
จากการดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนา ทาให้โรงเรียนมีระบบจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เช่น ระบบสารสนเทศเว็บไซต์โรงเรียน ระบบสแกน
ใบหน้ า อั ต โนมั ติ ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย น(Student Care) ระบบการลงคะแนน(Semester) ระบบงาน
ทะเบียนและวัดผล SGS ระบบข้อสอบและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทาให้ประเด็นพิจารณาการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
3. จุดเด่น
สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ นับสนุนให้นกั เรียนและบุคลากรทางศึกษาได้ใช้งานอย่าง
ทั่วถึงและง่ายต่อการใช้งาน
4. จุดที่ควรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาบางอย่างยังมีความซ้าช้อนอยู่ควรบุราณการให้ใช้งานเชื่อมโยง
กันกับทุกกลุ่มบริหารทั้ง 4 ฝ่าย
ระบบเครือข่ายลีดไลน์ (Leadline) เพื่อพัฒนาเป็นระบบเชิร์ฟเวอร์โรงเรียนในอนาคต
ระบบการส่งหนังสือ เอกสารยังขาดประสิทธิภาพ
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
ติดตั้งระบบ my office เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงานและสถานศึกษา ตลอดจน
สามารถรับส่งหนังสือภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดตั้งระบบเครือข่ายลีดไลน์ (Leadline) เพื่อพัฒนาเป็นระบบเชิร์ฟเวอร์โรงเรียนในอนาคต
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลกำรประเมิน ดีเลิศ
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 จัดกำรเรียนรูผ้ ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนก าหนดให้ครู ผู้ ส อนทุ กรายวิชา ออกแบบการจั ดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) และหลักสูตรสถานศึกษา นาผลการวิเคราะห์มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด
วิ เ คราะห์ ปฏิ บั ติ จ ริ ง และการน าไปใช้ โดยเน้ น พั ฒ นาผู้ เ รี ย นทั้ ง ด้ า นความรู้ ทั ก ษะและเจตคติ สามารถน า
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการประเมินหน่วยการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนนาไปใช้จริงในชั้นเรียน มีการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ Active
Learning มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านทาง
แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่างๆ มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้เกี่ ยวข้อง
และการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นาผลการนิเทศมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
2. ผลกำรพัฒนำ
1. ผู้สอนมีหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning มี
การวัดผล ประเมินผล ตามสภาพจริง
2. ผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการศึกษาจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียน นาผลการนิเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้นาผลการนิเทศมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
ทาให้ประเด็นพิจารณาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้อยู่ในระดับ ดีเลิศ
3. จุดเด่น
1. ผู้สอนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ครบทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และนาผลการนิเทศมาพัฒนาตนเอง และกลุ่มสาระของตนเอง
2. ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
3. ผู้สอนมีการนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
4. จุดที่ควรพัฒนำ
1. การใช้ข้อมูลย้อนกลับมาใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. มีการพัฒนาและส่งเสริมผู้สอนอย่างสม่าเสมอ
3. มีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
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4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
จัดทาแผนการจัดการ เรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรม ได้จริง และสามารถนาไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
พัฒนาครูให้มีนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
1. กระบวนกำรพัฒนำ
ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งครูทุกท่านจะต้องใช้สื่อการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเช่น YouTube ,Facebook , PowerPoint, เกม Kahoot
และเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อการสอน (DLIT) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์ที่ ต้องเรียนอยู่ที่บ้าน ทาให้
สร้างโอกาสให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายมีการจัดการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วม ได้มีการ
กาหนดให้ ทาทะเบียนสื่อการสอน การประเมินประสิทธิภาพของสื่อที่นามาใช้ในการเรียนการสอนมีการจัดทาสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
การจัดกิจกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิทยากรภายนอกและภายใน มาให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง
วิชาการและทักษะต่างๆมีการเชื่อมโยงท้องถิ่น สร้างสภาพแวดล้อมที่ภายในและภายนอกห้องเรียนให้ เหมาะสม
กับการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ไม่สิ้นสุด อาทิ การจัดป้ ายนิเทศ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และโรงเรียนยังมี
แหล่งการเรียนรู้เช่นห้องศูนย์การเรียนรู้ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ห้องสมุด โดยการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ จัดซื้ออุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ และจัดซื้อหนังสือใหม่ๆ
เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในห้องสมุด
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบผลสำเร็จ
ครูผู้สอนจานวนทุกคนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานการณ์ covid-19 โดยมีการรายงาน
ผลการสอนออนไลน์ทุกวัน และสรุปส่งผู้บริหารทุกสัปดาห์ แหล่งเรียนรูที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพมีวินัยใฝ่เรียนรู้ การ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ ผู้เ รียนมีความสนใจเรียนรู้และ การทางานเพิ่มขึ้นมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ แ ละ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะ ทั้ ง ด้ า น 5 ซึ่ ง ได้ แ ก่ ความสามารถในการสื่ อ สาร ความสามารถในการคิ ด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ทาให้ประเด็นพิจารณาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
ดีเลิศ
3. จุดเด่น
ในสถานการณ์ covid-19 ทาให้ครูทุกท่านสามารถสอนออนไลน์ผ่าน application ต่างๆ และสามารถ
พัฒนาตนเองในการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนเมื่อนักเรียนต้องเรียน
ออนไลน์ที่บ้าน
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4. จุดที่ควรพัฒนำ
พัฒนาอุปกรณ์ที่รองรับการสอนออนไลน์ของครู และนักเรียน โดยจัดหาให้เพียงพอเนื่องจากนักเรียนมี
บางคนเป็นเด็กด้อยโอกาส
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มแหล่งการเรียนรูท้ ้องถิ่นทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ โดย สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง
เพิ่มอุปกรณ์รองรับการสอนออนไลน์ของครู และนักเรียน
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
1. กระบวนกำรพัฒนำ
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ สมรรถนะสาคัญและ
ค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อให้ผู้เรียนดารงชีวิตอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา
2562-2564 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้กาหนดกลยุทธ์ไว้ 6 กลยุทธ์ 28 โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่โรงเรียนกาหนดไว้
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาไว้จานวน 3 มาตรฐาน โดยมาตรฐานที่ 3 ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประเด็นการพิจารณาที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ดาเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อ
สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยมีกระบวนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ครูผู้สอน บริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
- โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากาหนดให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น
ให้ค รูผู้ สอนใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning เพื่ อให้ผู้ เรี ยนมี ส่ว นร่ วมและเรี ยนรู้อ ย่า ง มี
ความสุข มีกระบวนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง มีขั้นตอนการ
ประเมินอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน ผลงานต่าง ๆ ของผู้เรียน
การทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ
- ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น โดยผ่ า นกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น งานนิ เ ทศ
การสอน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
- ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยนาสื่อมาประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้ทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ าย ชัดเจน และสามารถดึงดูดความสนใจ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้เรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษนักเรียน , งำนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งภายในและภายนอก
ห้ อ งเรี ย น จึ ง ด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม ความสามารถพิ เ ศษนั ก เรี ย น , งานกิ จ กรรมชุ ม นุ ม เพื่ อ ตอบสนอง
ความถนัดและความสนใจของนักเรียนที่มีอย่างหลากหลาย เช่น โครงการห้องเรียนกีฬา , โครงการห้องเรียนโขน
ดนตรีไทย , ชุมนุม A-Math , ชุมนุมวิทยาศาสตร์ , ชุมนุม Cover dance , ชุมนุมธนาคารเยาวชน เป็นต้น
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1.3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เช่น ระบบคัดกรอง
นั ก เรี ย น กิ จ กรรมการเยี่ ย มบ้ า นนั ก เรี ย น กิ จ กรรมการตรวจสุ ข ภาพนั ก เรี ย น กิ จ กรรมทุ น อาหารกลางวั น
การใช้งานแอปพิเคชัน Student Messenger เพื่อให้การติดต่อประสานงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่าง
โรงเรียนและบ้านสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบผลสำเร็จ
2.1 ครูผู้สอน
2.1.1 ครูผู้สอนวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรและสามารถนาไปใช้ในการจัดทาแผน การ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ (Active learning) ครู บ ริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นท าให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสุ ข
มีความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการลงมือปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติการเคมี การ
ปฏิบัติการชีววิทยา การปฏิบัติการฟิสิกส์ กิจกรรมกลุ่ม การทาโครงงาน การระดมความคิด การนาเสนอและ
อภิปราย ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองและเกิดแรงบันดาลใจ
2.1.2 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ใน
ปีการศึกษา 2563 มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ครู
ทุกคนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google classroom, Google meet, Line,
Facebook page, Zoom, Youtube เป็นต้น มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในทุก
สัปดาห์
ในชั้นเรียนปกติครูมีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Active
Learning) เช่น แท็ปแล็ต ไอแพด, โปรแกรม Adobe premiere pro, สรุปเนื้อหา, วีดิทัศน์นิทาน, ละครสั้น, เพลง
, App Galactic explorer, สื่อที่เป็นการ์ดคาศัพท์ ให้จับคู่กับรูปภาพ, โปรเจกเตอร์, ลูกเต๋า, ไพ่ รูปเรขาคณิต,
เอกสารประกอบการสอน แบบสอบถาม, มารู้จักความน่าจะเป็น, วิธีการทางประวัติศาสตร์, QRcord, เกม,
Plicker, ใบงานในรายวิชาต่าง ๆ , Quizwhizzer, Flippity, แหล่งเรียนรู้ของจริง, Chart Course Ville, Prezi,
หุ่นฝึกซ้อม CPR, Google, สื่อทามือ, อินเตอร์เน็ต, Quizizz, Padlet, Application “DUO LINGO” และอื่น ๆ
2.1.3 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้กระบวนการ
PLC ส่งผลให้มี การแลกเปลี่ ยนความรู้แ ละพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และได้รับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน เพื่อนาผลการประเมินดังกล่าวพัฒนาตนเองต่อไป
2.2 โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษนักเรียน , งำนกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่โรงเรียนดาเนินการ เพื่อตอบสนองความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้และเรี ยนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังแสดงได้จากความสาเร็จ
ของผลการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1 โครงการพัฒนาทักษะทางกีฬาฟุตบอล
โครงการพัฒนาทักษะทางกีฬาฟุตบอลหรือชมรมฟุตบอล ประกอบด้วยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 โดยได้รับความร่วมมือจากทีมเยาวชนทหารอากาศ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 50 คน (รวมทีมเยาวชน
ทหารอากาศ) และได้เข้าแข่งขันฟุตบอลหลายรายการ นอกจากสนับสนุนนักเรียนในชมรมฟุตบอลได้เข้าแข่งขัน
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ฟุตบอลในรายการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องทุนค่าเล่าเรียน สาหรับนักเรียนในชมรม
ที่ครอบครัวยากจนอีกด้วย
2.2.2 โครงการพัฒนาทักษะศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
โครงการพัฒนาทักษะศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หรือชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีสากล ชมรม
นาฏศิ ล ป์ ประกอบด้ ว ยนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 ประมาณ 80 คน ได้ รั บ การยอมรั บ เรื่ อ ง
ความสามารถของนั ก เรี ย นในชมรมจากหน่ ว ยงานภายนอก จากการติ ด ต่ อ ให้ ร่ ว มงานและกิ จ กรรมต่ า งๆ
ในปีการศึกษา 2563 ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีสากล ชมรมนาฏศิลป์ ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
ดังนี้
- เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนาฏศิลป์ชุบชีวาพาชื่นใจ โดย ดร.รัจนา พวงประยงค์
(ศิลปินแห่งชาติ)
- เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนาฏยรื่ น รมย์ ส านศิ ล ป์ รั ก ษ์ โ ขนไทย ณ หอประชุ ม เล็ ก ศู น ย์ วั ฒ นธรรม
แห่งประเทศไทย
- ด าเนิ น โครงการศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยต้ า นภั ย ยาเสพติ ด (โขน) และสื่ อ มี ชี วิ ต พิ ชิ ต ภั ย สั ง คม
โดยสานักงานป้องกันและปราบปรายยาเสพติด ภาคเยาวชน สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
- กิจกรรมวิพิธทัศนา การแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีสากล
ชมรมนาฏศิลป์ ซึ่งดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา (ในปีการศึกษา 2563 ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19)
2.2.3 ชุมนุมวิทยาศาสตร์
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 28 คน โดยนักเรียนใน
ชุมนุมเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านคาแนะนาจากครูที่ปรึกษาชุมนุม ในปีการศึกษา 2563 พบว่ามีผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
- จัดกิจกรรม “จุลทรรศน์ชวนมอง” วันอังคารที่ 4, 7, 11, และ 14 สิงหาคม 2563 นักเรียนใน
ชุมนุมดาเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ม.1-3 ร่วมกิจกรรม โดยนักเรียนในชุมนุมเป็นวิทยากรผู้ให้
ความรู้แก่น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน นักเรียนได้ดาเนินการเพาะเลี้ยงก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภู
ฐาน ศึกษาการเจริญเติบโต ทาการทดลองศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเร่งการออกดอกเห็ดนางฟ้าภูฐาน และ
จาหน่ายเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อนาผลกาไรไปใช้ในการจัดกิจกรรมในชุมนุมต่อไป
2.2.4 ชุมนุมเชฟน้อยร้อยล้าน
ชุมนุมเชฟน้อยร้อยล้าน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 20 คน นักเรียนได้
เรียนรู้พื้นฐานการทาขนมอบ, สูตรและขั้นตอนการทาขนมอบ และนักเรียนลงมือ ทาขนมอบได้ประสบความสาเร็จ
ดี โดยนักเรียนได้ทาขนมเค้กกล้วยหอมเพื่อใช้เลี้ยงรับรองผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
นอกจากนี้พบว่ามีนักเรียนในชุมนุมเชฟน้อยร้อยล้าน นาความรู้ที่ได้ฝึกในชมรมไปทาเค้กกล้วย
หอม นาไปขายเป็นรายได้อีกด้วย
2.2.5 ชุมนุมธนาคารเยาวชน
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ชุมนุมธนาคารเยาวชน ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น -ปลาย จานวน 25
คน นักเรียนในชุมนุมธนาคารเยาวชนได้เรียนรู้การทางานระบบของธนาคาร จากครูที่ปรึกษาชุมนุมและทีมงาน
จากธนาคารออมสิน นักเรียนได้ดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมนุมธนาคารเยาวชน ดังนี้
- ปฏิบัติงานการฝาก-ถอนเงินของธนาคารโรงเรียน
- การประชาสัมพันธ์งานธนาคารเยาวชน
- ร่วมดาเนินกิจกรรมโครงการรักการออม นักเรียนยอดนักออม, ครูยอดนักออม, ห้องเรียนรัก
ออม
- นักเรียนในชุมนุมได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร จัดโดยธนาคารออมสิน
2.2.6 ชุมนุม Cover Dance
ชุมนุม Cover Dance ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประมาณ 40 คน
นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ ด าเนิ น งานกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของชุ ม นุ ม โดยมี ค รู ที่ ป รึ ก ษาชุ ม นุ ม ให้ ก ารสนั บ สนุ น และนั ก เรี ย น
ในชุมนุมทุกคนจะมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติด โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
- มีการฝึกซ้อมการเต้น Cover Dance อย่างสม่าเสมอโดยรูปแบบพี่สอนน้อง
- เข้าร่วมการแข่งขัน Cover Dance หลายรายการ ดังนี้
1. การแข่งขัน Cover Dance จัดโดย IT Square : ได้เข้าร่วมกิจกรรม
2. การแข่งขัน Cover Dance จัดโดย สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) :
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. เข้าร่วมแสดงกิจกรรมพิธีเปิดงานวันเอดส์โลก กองทัพอากาศ
4. ร่วมแสดง Cover Dance ในกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน
5. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ ปปส. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติด
2.2.7 ชุมนุมอายุน้อยร้อยล้าน
ชุมนุมอายุน้อยร้อยล้าน มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประมาณ 30 คน กิจกรรม ของ
ชุ ม นุ ม ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ ล งมื อ วางแผนและท างานต่ า ง ๆ เช่ น การเตรี ย มบรรจุ ข นม การขายขนม
โดยนักเรียนบางส่วนของชุมนุมเป็นนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนั้นรายได้ที่ ได้จากการทากิจกรรมนี้จึงใช้ใน
การช่วยเหลือนักเรียนด้วย ในปีการศึกษา 2563 พบว่าชุมนุมอายุน้อยร้อยล้านมีรายได้จากการทากิจกรรมรวม
3,420 บาท
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชุมชุมต่าง ๆ อีกจานวนมากที่ส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดและความ
สนใจเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน รักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ชุมนุมถ่ายภาพ
ชุมนุมลูกเสืออาสา ชุมนุม A-Math ชุมนุมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน การแข่งขันฟุตซอล ระดับชั้น มัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย การแข่งขันการขับร้องเพลงสากลและโฟล์คซอง การแข่งขันประดิษฐ์ ชุดนางในวรรณคดี
การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการเขียนเรียงความทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
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กิจกรรมทั้ งหมดนี้โรงเรีย นมีความตั้งใจและมุ่งหวังให้นักเรียนได้ทาในสิ่งที่ตนเองรักอย่างมี
ความสุ ข ให้ โ อกาสนั ก เรี ย นได้ ค้ น หาตั ว ตน ความสามารถ ความถนั ด และสนใจ น าไปสู่ ก ารใช้ ชี วิ ต
อย่างมีความสุขและความภูมิใจในตนเอง
2.3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรี ย นดอนเมื อ งจาตุ ร จิ น ดา ได้ พั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นมาโดยตลอด
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้และ
มีความสุขในการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประสบความสาเร็จในการดาเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน ดังนี้
2.3.1 โรงเรี ย นน าระบบ Student messenger เป็ น แอพพิ เ คชั น ที่ มี ฟั ง ค์ ชั น การท างาน
ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การลงเวลามาเรียน การลงเวลากลับบ้าน การเยี่ยมบ้านนักเรียน SDQ การ
รายงานด้านต่า ง ๆ ของผู้เรียน ทาให้การติดต่อแจ้งข้อมูลแก่ผู้ปกครองสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3.2 กิจกรรมทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2563 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ทาการคัดกรองนักเรียนและพบนักเรียนบางส่ วนขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงส่งต่อข้อมูลให้ งานแนะแนวเพื่อ
ช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา จากนั้นได้ดาเนินกิจกรรมทุนอาหารกลางวัน โดยได้รับ ความช่วยเหลือจากภาคี
เครือข่ายหลายฝ่าย เช่น ชมรมศิษย์เก่า ชมรมเพื่อนครู (ครูเกษียณ) เครือข่ายชุมชน ในภาคเรียนที่ 1/2563 มี
นักเรียนได้รับทุนอาหารกลางวัน จานวน 11 คน และภาคเรียนที่ 2/2563 มีนักเรียนได้ทุนอาหารกลางวัน จานวน
32 คน
ทาให้ประเด็นพิจารณาการมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
3. จุดเด่น
1. ผู้ เ รี ย นชอบท ากิ จ กรรมที่ ไ ด้ ล งมื อ ท า ได้ แ สดงความสามารถ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ นั ก เรี ย น
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข เห็นได้จากความต่อเนื่องของกิจกรรมและผลการประเมินของกิจกรรม
2. ครูผู้สอน มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียน เห็นได้จากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน
3. ความหลากหลายของกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนดาเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. โรงเรียนมีการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ทและอินเตอร์เน็ทไร้สาย (wifi) เพื่อให้นักเรียนทุกคนและ
คุณครูสามารถเข้าถึงอินเตอร์ในทุกจุดของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าความรู้
ด้วยตนเอง
5. การปรับปรุงและซ่อมบารุงห้องเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน งานอาคารสถานที่ของโรงเรียน
ดาเนินงานปรับปรุงซ่อมบารุงห้องเรียน พัดลม หลอดไฟ เครื่องขยายเสียง ฯ ตามที่ได้รับแจ้ง อย่างรวดเร็ว ทาให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากภาคี
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมเพื่อนครู ชมรมศิษย์
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เก่า สถานีตารวจนครบาลดอนเมือง สานักงานเขตดอนเมือง กองทัพอากาศ ปปส.ภาคเยาวชน ธนาคารออมสิน วัด
เวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนานักเรียน
4. จุดที่ควรพัฒนำ
1. การขาดครูเฉพาะทาง เช่น ครูพละศึกษา เนื่องจากนักเรียนของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มี
ความถนัดและความสนใจด้านกีฬาอย่างหลากหลาย โรงเรียนมีครูพละศึกษาไม่เพียงพอในการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน การพิจารณาอัตรากาลังไม่ควรดูจากจานวนนักเรียนและจานวนครูในโรงเรียน
เท่านั้น ควรนาปัจจัยหลายด้านไปศึกษาในการพิจารณาอัตรากาลัง เพื่อจัดสรรครูและบุคลากรให้เหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
2. คืนครูสู่ห้องเรียน ครูมีภาระงานอื่น ๆ มากเกินไปส่งผลต่อเวลาในการเตรียมการ การวางแผนจัด
กิจกรรมและการดาเนินกิจกรรมบางส่วนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนไม่เพียงพอ
3. งบประมาณไม่เพียงพอ-ขาดงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม ส่งผลให้กิจกรรมบางส่วนต้องปรับ
แนวทางในการดาเนินกิจกรรม
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
เพิ่มครูที่ขาดแคลนในรายวิชาเฉพาะทาง
จัดทาแผนพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี 2565-2567 โดยเพิ่มงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
1. กระบวนกำรพัฒนำ
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประเมินตาม
สภาพจริง จากงานที่ได้รับมอบหมาย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดย จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล เช่น การทดสอบการอ่านและการเขียนในระดับชั้น ต่าง ๆ มีการวัดผล
ตามสภาพจริงที่หลากหลาย เช่นจากข้อสอบ โครงงาน ใบงาน การสัมภาษณ์ มีข้อสอบที่ตรงกับตัวชี้วัด ผลการ
เรียนรู้ และ มีข้อสอบอัตนัย 30 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนในข้อกลางภาค และปลายภาค
ในสถานการณ์ covid-19 ครูทุกท่านมีการปรับเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของ
การจั ด การเรี ย นการสอน และสภาพของปั จ จั ย ในการเรี ย นของนั ก เรี ย น เช่ น การขาดอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร และ
อินเตอร์เน็ต
ครูมีแผนจัดการเรียนการสอน ครบชั้นเรียน ครบทุกรายวิชา แผนการสอนหรือแผนจัดการเรียนรู้ คือ
เครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งสาหรับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในทุกระดับชั้น เปรียบเสมือนแผนที่นาทาง
ที่ ช่ ว ยให้ ค รู ส ามารถด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ กั บ ผู้ เ รี ย นได้ เ หมาะสม ตรงตามเป้ า หมายและมี
ประสิทธิภาพต่อนักเรียน
ครูมีวิจัยในชั้นเรียน โดยการทาวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่ครูทาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของ
ผู้เรียนบางคน บางกลุ่ม หรือทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัยสามารถนามาใช้ในการปรับปรุงการเรียน การสอน และ
พฤติกรรมของผู้เรียน โดยมีกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน สังเกตผลที่เกิดขึ้น และการสะท้อนความคิด
และนาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
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2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบผลสำเร็จ
จากที่ครูมีการวัดการประเมินผลเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีแผนจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และ
มีการวิทาวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ที่ทาโดยครูผู้สอนในห้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนา
ผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน นาผลไปใช้ทันทีและสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ทาให้การตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศเท่ากับเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. จุดเด่น
ความตั้งใจของครูทุกท่านที่ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จุดควรพัฒนำ
เกณฑ์การประเมินเกณฑ์การให้คะแนนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ covid-19 ยังไม่เป็นระบบ
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
พัฒนาเกณฑ์การประเมินเกณฑ์การให้คะแนนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ covid-19
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนรู้
1. กระบวนกำรพัฒนำ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค รู ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ มี ก ารรวมกลุ่ ม สร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับตลอดจน
นาไปสู่การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ประสบควำมสำเร็จ
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการรวมกลุ่มสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทุกสัปดาห์และ
มีการรายงานผลการดาเนินการในแต่ละภาคเรียนตลอดจนปีการศึกษา ผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ
3. จุดเด่น
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการรวมกลุ่มสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ออกแบบกิ จ กรรมและวางแผนกิ จ กรรม รู ป แบบนวั ต กรรมสร้ า งนวั ต กรรม และการนิ เ ทศสื่ อ นวั ต กรรม
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน (นิเทศเยี่ยมชั้นเรียน) ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรม/ชิ้นงาน/นวัตกรรม
4. จุดควรพัฒนำ
ครูผู้สอนระดับชั้นเดียวกัน ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมกลุ่มสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ได้แนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้
5. แนวทำงกำรพัฒนำ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนที่สามารถนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยูใ่ นระดับดีเลิศ
จากผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2563 ผลการดาเนินงานในภาพรวมจากการจัดการเรียนการสอน
การจัดโครงการกิจกรรมที่สะท้อนกลยุทธ์และสอดรับกับบริบทของสถานศึกษา โดยนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษามาเป็นเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐาน ดังนี้
1. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน พบว่า
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียนระดับสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผลการทดสอบ
ระดับชาติอยู่ในระดับ ดี โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีพัฒนาการ
สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา
1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับดีเลิศ
1.3 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร อยู่ในระดับดีเลิศ ในด้านความสามารถใน
การคิดคานวณ อยู่ในระดับดี
1.2 ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า
2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2.2 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่ างและหลากหลาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร พบว่า โรงเรียนมี
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน และ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อยู่ในระดับดีเลิศ
การด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ทาให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

90

การจัดการเรียนรู้ ทาให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม

ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทำงกำรพัฒนำ
จุดเด่น
ด้ำนคุณภำพผูเ้ รียน
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโครงการ กิจกรรม
รองรับเพื่อพัฒนา และแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ
ชัดเจน
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน มี
ความชอบกิจกรรมที่ได้ลงมือทา ได้แสดงความคิด
สร้างสรรค์ ทาให้กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมประสบความสาเร็จเพราะ
ธรรมชาติของผู้เรียนตรงกับกิจกรรม
3. มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีน้าใจช่วยเหลือกัน
แบ่งปันกัน ทาให้มีการยอมรับความคิดเห็น นาไปสู่
ความรู้คิดสร้างสรรค์ผลงานที่สมาชิกกลุ่มคิดร่วมกัน
และลงมือสร้างนวัตกรรมร่วมกัน
4. สามารถใช้เทคโนโลยีผ่านการใช้คอมพิวเตอร์
และเครื่องมือสื่อสารในการค้นคว้าหาความรู้ได้
5. สามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกกระ
บวนการทางานด้วยความระเอียดรอบคอบ และ
คานึงถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญ ตลอดจนเกิดทักษะ
จากกระบวนการทางาน สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับประเภทของลักษณะงาน มีทักษะในการ
คิด สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง อย่างมี
ความสุข มีความภาคภูมใจในตนเองและเห็นคุณค่า
6. มีสุขภาพทางร่างกายแข็งแรง รักการออกกาลัง
กาย มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส
7. ปฏิบัติตนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
8. มีจิตสาธารณะ
9. แสดงออกถึงอารมณ์และความซาบซึ้งเห็นคุณค่า
ในศิลปะอันงามของความเป็นไทย สามารถปฏิบัติตน
บนพื้นฐานความเป็นไทยได้อย่างดี นักเรียนโรงเรียน
ดอนเมืองจาตุรจินดาเป็นนักเรียนที่มีความสามารถที่
หลากหลาย ความโดดเด่นในการแสดงศิลปวัฒนธรรม

จุดที่ควรพัฒนำ
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบให้มากขึ้น
2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูง
กว่าเป้าหมายที่กาหนด
3 พัฒนาผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับชาติ
ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
4 นักเรียนบางส่วนยังไม่ใฝ่เรียนรู้ ขาดความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
5 การจัดเวลาที่จะส่งเสริมนักเรียนที่ต้องการพัฒนา
ค่อนข้างติดขัด เพราะกิจกรรมของโรงเรียน
ค่อนข้างมาก ทาให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง นักเรียนจึง
เกิดการเบื่อหน่าย ได้ผลไม่ดเี ท่าที่ควร
6. อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน ยังไม่
เพียงพอต่อการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ สาหรับการเรียน
การสอน เนื่องจากอุปกรณ์มีเป็นบางห้อง และส่วน
ใหญ่ครูต้องการใช้สื่อ แต่เมื่อติดขัด มีโอกาสใช้น้อย
ทาให้การผลิตสื่อยังไม่มากพอ โดยเฉพาะในยุค
ปัจจุบันที่นักเรียนให้ความสาคัญกับเทคโนโลยี
มากกว่าการที่ครูสอนในชั้นเรียนทาให้นักเรียน
บางส่วนไม่สนใจการเรียน
7. มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับนักเรียนเหล่านั้น
8. อุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ ของนักเรียน
ยังขาดความพร้อม
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จุดเด่น
อีกอย่างคือการแสดงโขนซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ
ครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
10. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีจากัด
11. ครูและบุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นและให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินการพัฒนาอย่างจริงจัง

จุดที่ควรพัฒนำ

จุดเด่น
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. มีการจัดระบบการบริหารที่เป็นระบบ
สถานศึกษา
2. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มุง่ มั่น มีหลักการบริหาร มี
วิสัยทัศน์
2. จัดผังขององค์กร การปฏิบัติงาน ขอบเขต
หน้าที่ของบุคลากร ระบบการปฏิบัติงาน มีปฏิทิน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน บุคลากรทุกระดับเข้าใจ
ภาระหน้าที่
3. มีการดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
เป็นส่วนใหญ่ ทาให้ทุกคนมีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน
4. การปฏิบัติงานที่กาหนดจะรับฟังความคิดเห็น
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเห็น
ความสาคัญในการร่วมมือกันบริหารและจัดการศึกษา
ที่เป็นระบบ มีความพอใจในการบริหารงานของ
สถานศึกษา
5. มีการวางแผน และดาเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารงานที่เป็น
ระบบ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ ใช้หลักการมีส่วนร่วม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างต่อเนื่อง ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีความพึงพอใจเป็นอย่างดี

จุดที่ควรพัฒนำ
1. การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล ในบาง
โครงการ/กิจกรรม ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดย
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมมากขึ้นใน
การเสนอความคิดเห็น
2. การสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง
และสามารถขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย 1. เนื่องจากครูมีชั่วโมงการสอนมาก และมีงานที่
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ รับผิดชอบหลายงาน ทาให้การวิเคราะห์ศักยภาพ
จริง มีการให้วธิ ีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ นักเรียนเป็นรายบุคคลยังทาได้ไม่เต็มศักยภาพ
นักเรียนแสวงหาความรูจ้ ากสือ่ เทคโนโลยีดว้ ยตนเอง
2. พัฒนาอุปกรณ์ที่รองกรับการสอนออนไลน์ของ
อย่างต่อเนื่อง
ครูและนักเรียน
2. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการจัดบรรยากาศ
3. งบประมาณในการทากิจกรรมการจัดการเรียน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
การสอน
3. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการ
4. พัฒนาเกณฑ์การประเมินการให้คะแนนให้
ตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คาแนะนาจากคณะผู้บริหาร เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด -19
4. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
5. การทา PLC ระหว่างครูผู้สอนต่างกลุ่มสาระการ
learning
เรียนรู้ เพื่อให้ได้แนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
ในการจัดการเรียนรู้

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคตเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่ดีขึ้นกว่ำเดิม 1 ระดับ
ด้ำนผู้เรียน
1. ในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning เพื่อให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และเพิ่มผลสัมฤทธิท์ างด้านผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สถานศึกษากาหนดในปีการศึกษา 2564 ทุกรายวิชา
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกรายวิชา
4. ฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานโดยส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่ม
ขีด ความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้ ทุกกลุ่มสาระฯ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและ
สถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. จัดทาแผนพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี 2565-2567 ให้ครอบคลุม มาตรฐาน และประเด็นที่ต้อง
ประเมิน
2. เพิ่มปริมาณนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยแนะแนวให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนในพืน้ ทีบ่ ริการ
3. สร้างเครือข่ายพัฒนากับสถาบันทางการศึกษาและหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างน้อย 3 แห่ง
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4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของโรงเรียน
ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเรื่องนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีความยัง่ ยืน
3. พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้โปรแกรมในการจัดการเรียนรู้
4. การบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ระดับชั้น

94

ภำคผนวก
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563

โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ
ดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔.๑ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศโรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ
เรื่อง กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ ปีกำรศึกษำ 2563
มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผูเ้ รียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ
1.1 ความสามารถในการอ่าน
1.2 ความสามารถในการเขียน
1.3 ความสามารถในการสื่อสาร
1.4 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
1.5 ความสามารถในการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 ผู้เรีย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนเฉลี่ย เป็นไปตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา
5.2 ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่ ส ถานศึ ก ษา
กาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า งและ
หลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ
ร้อยละ
ระดับ
แปลผล
4
ดีเลิศ
75 ขึ้นไป

4

ดีเลิศ

80 ขึ้นไป
80 ขึ้นไป
80 ขึ้นไป
60 ขึ้นไป
50 ขึ้นไป
75 ขึ้นไป

4
4
4
4
3
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ

75 ขึ้นไป
80 ขึ้นไป

4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ

60 ขึ้นไป

4
5

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ผลการเปรียบเทียบ
รายกลุ่มสาระมีการ
พัฒนา 3-4 กลุ่ม
สาระ

3

ดี

80 ขึ้นไป

4

ดีเลิศ

90 ขึ้นไป

5

ยอดเยี่ยม

90 ขึ้นไป
80 ขึ้นไป

5
4

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

80 ขึ้นไป

4

ดีเลิศ
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มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ
ร้อยละ
ระดับ
แปลผล
4
ดีเลิศ
4
4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ

4

ดีเลิศ
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มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำ
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณระดับดีเลิศขึ้นไป
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ระดับดีเลิศขึ้นไป
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมระดับดีเลิศขึ้นไป
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับดีเลิศขึ้นไป
5. มีผลสัมฤทธิก์ ารเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีเลิศขึ้นไป
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพระดับดีเลิศขึ้นไป
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ ข้อ 1-4 และ ข้อ 6 ยกเว้นด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และด้ำนกำรคิด
คำนวณ
ระดับคุณภำพ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 กาลังพัฒนา

ประเด็นพิจำรณำ
ร้อยละ 85 ขึ้นไป
ร้อยละ 75-84.99
ร้อยละ 65-74.99
ร้อยละ 55-64.99
น้อยกว่าร้อยละ 55

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ ข้อ 1 ด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และด้ำนคิดคำนวณ
ระดับคุณภำพ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 กาลังพัฒนา

ประเด็นพิจำรณำ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ร้อยละ 60-69.99
ร้อยละ 50-59.99
ร้อยละ 40-49.99
น้อยกว่าร้อยละ 40
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เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ ข้อ 5
1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา
ระดับคุณภำพ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 กาลังพัฒนา

ประเด็นพิจำรณำ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา อยูม่ ากกว่าร้อยละ 60 ขึ้น
ไป
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา อยูร่ ้อยละ 55-59.99
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา อยูร่ ้อยละ 50-54.99
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา อยูร่ ้อยละ 45-49.99
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 45

1.2 ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา
(เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษาก่อนกับปีการศึกษาปัจจุบัน)
ระดับคุณภำพ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 กาลังพัฒนา

ประเด็นพิจำรณำ
ผลการเปรียบเทียบรายกลุ่มสาระมีการพัฒนาสูงกว่าระดับชาติ 1 กลุ่มสาระ
ผลการเปรียบเทียบรายกลุ่มสาระมีการพัฒนา 5 กลุ่มสาระ
ผลการเปรียบเทียบรายกลุ่มสาระมีการพัฒนา 3-4 กลุม่ สาระ
ผลการเปรียบเทียบรายกลุ่มสาระมีการพัฒนา 1-2 กลุม่ สาระ
ผลการเปรียบเทียบรายกลุ่มสาระไม่มีการพัฒนา

ด้ำนที่ 2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำ
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดระดับดีเลิศขึ้นไป
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยระดับดีเลิศขึ้นไป
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายระดับดีเลิศขึ้นไป
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมระดับดีเลิศขึ้นไป
ระดับคุณภำพ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 ปานกลาง
ระดับ 1 กาลังพัฒนา

ประเด็นพิจำรณำ
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 80-89.99
ร้อยละ 70-79.99
ร้อยละ 60-69.99
น้อยกว่าร้อยละ 60
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