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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาของสถานศึกษา 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขท่ี 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   
เว็บไซต์โรงเรียน  www.dmj.ac.th   
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6   
 
    ตราโรงเรียน 
    รัศมี หมายถึง รัศมีความดีของลูก ด.ม.จ. ที่เปล่งรัศมี 
    พลอยสีขาว หมายถึง "พลอย" มารดา ของคุณกร จาตุรจินดา  
    ผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน 
    พลอยสี่เม็ด หมายถึง นามสกุล ผู้บริจาคที่ดิน "จาตุรจินดา" "จาตุร"  
    คือ สี่ เป็นที่มาของพลอยสี่เม็ด 
 
อักษรย่อ  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาอ อักษรย่อ คือ ด.ม.จ. 

คติพจน์โรงเรียน  สุจินฺตกาโรว โหตุ ปณฺหาธุตสมตฺถโก :  
   จงเป็นผู้คิดเป็น ท าเป็นในเรื่องดี และแก้ปัญหาเป็น 

สีประจ าโรงเรียน  สีน้ าเงิน-สีเทา 

ค าขวัญโรงเรียน  ลูก ด.ม.จ. เป็นคนดี มีความรู้เชิดชู ความเป็นไทย 

ปรัชญาโรงเรียน  คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนสหศึกษาเกิดขึ้นจากการริเริ่มก่อตั้งโดยคุณกร  จาตุรจินดา  

ได้บริจาคที่ดินจ านวน 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  เป็นผู้บริหารคนแรกเปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกได้อาศัยอาคารโรงเรียนตลาดใหม่ดอน

เมือง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 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 นที่  14  ตุ ล าคม 2525  ได้ ตั้ ง สมาคมผู้ ปกครองและครู โ ร ง เ รี ยนดอนเมื องจาตุ รจิ นดา   

ตามหนังสือของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ ต 154/2525 โดยมีนาวาอากาศเอกเสน่ห์  สุนทรา  
เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  คนแรก 

ปีการศึกษา 2529 ได้รับหนังสือชมเชยผลการพัฒนาโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ  ตามหนังสือที่ 
ศธ. 0806/712 ลงวันที่ 20 มกราคม 2530 

ปีการศึกษา  2530  โรงเรียนได้รับหนังสือชมเชยการพัฒนาโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นครั้งที่ 
2   ตามหนังสือที่ ศธ. 0806/3936 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2531 
   ปีการศึกษา  2531 โรงเรียนได้รับหนังสือจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีเด่นประเภทขนาด
ใหญ่พิเศษ  ตามประกาศของกรมสามัญศึกษาลงวันที่ 21 มกราคม 2531  และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับยกย่อง
ว่าเป็นโรงเรียนจริยธรรมดีเด่นตามเกณฑ์ของกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการประเมินโรงเรี ยนเพ่ือรับรางวัล      
พระราชทาน ตามหนังสือกรมสามัญศึกษาท่ี ศธ. 0806/05944  ลงวันที่  11  กันยายน  2532 

ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้ รับการคัดเลือกเข้ ารับการประเมินโรงเรียนเ พ่ือรับรางวัล          
พระราชทาน 2533  ตามหนังสือที่ ศธ. 0806/04207 ลงวันที่ 3  สิงหาคม  2533 และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้
ต้อนรับคณะคร-ูผู้เรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ สังกัดกรมสามัญศึกษามาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก 
 ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้รับคัดเลือกว่าจัดห้องสมุดดี เด่นตามประกาศกรมสามัญศึกษา  
ลงวันที่   15  กันยายน  2543 โรงเรียนได้รับนโยบายให้ จัดท าประกันคุณภาพของกรมสามัญศึกษา  
และได้พัฒนาระบบดูผลการเรียนของผู้เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ 
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 ปีการศึกษา 2544  โรงเรียนได้ด าเนินการประกันคุณภาพ  ประเมินตนเอง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา  และมีข้อตกลงในเขตดอนเมืองโรงเรียนเบญจภาคี  เป็นการส่งผู้เรียนต่อจากระดับประถมศึกษาเข้า
เรียนมัธยมศึกษา  แผนการจัดชั้นเรียน  14-14-14 / 10 –10-9  โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนปฏิรูป
การศึกษาดีเด่น  จากกรมสามัญศึกษา ระดับ A3  
 ปีการศึกษา  2545  โรงเรียนได้รับการประเมินภายในจากสหวิทยาเขตวิภาวดี  ผลปรากฏว่า 
อยู่ในระดับดี  มีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่  จัดสร้างอาคารประชาสัมพันธ์และปกครอง  ปรับปรุงสวน    
พุทธศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นที่ปฏิบัติกิจกรรมส าคัญทางศาสนา  ปรับปรุงสนามหน้าอาคารบริเวณหน้าเสาธง  
ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นโรงเรียนที่จัดระบบการดูแล      
ช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้ระดับมาตรฐานคุณภาพดีเด่นของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างจริงจัง  ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนเข้มแข็งปลอดยา
เสพติดจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด  ของกรุงเทพมหานคร และได้จัดสร้างเสาธง ที่ได้มาตรฐาน
โดยใช้งบประมาณท่ีได้จากการระดมทุนจากผู้ปกครองและชุมชน 
 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนในเขตดอนเมือง  น าร่องเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน (Lab 
Schools) ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ  สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน
เป็นแบบอย่างท่ีดีของโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป 
 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่แบบสรภัญญะ และได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)     และ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันและได้รับรางวั ลเหรียญทอง

ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  และในปีการศึกษานี้  

โรงเรียนได้เตรียมรับการประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   

(องค์การมหาชน) 

ปีการศึกษา 2550  ได้รับรางวัล  “โรงเรียนดีเด่นอาหารปลอดภัย  ประจ าปี 2550  ในกิจกรรมการ

สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาม “โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย” 

โรงเรียนได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน)  รอบท่ี 2  ผลการประเมินได้ระดับดีมาก 9 มาตรฐาน และระดับดี 5 มาตรฐาน  
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 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้มีการพัฒนาสวนเกษตรภูมิรักษ์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการประสานความร่วมมือกับส านักงานเขตดอนเมือง จัดท า “โครงการผักเขตเกษตร
โรงเรียน” จัดท าแปลงสาธิตการปลูกผักไร้สารพิษและจัดจ าหน่ายกับชุมชนละแวกใกล้เคียง 
 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ “เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย ของดีมีคุณค่าของ 
สพท. กทม.2 
 ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนได้ขยายผลการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
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 ท าให้โรงเรียนได้รับความเสียหายทั้งใน
ส่วนที่เป็นเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ และอาคารสถานที่ แต่ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้เรียน ครูและชุมชน 
ช่วยกันพัฒนาจนสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดี
โดยการเพ่ิมคาบเรียนในแต่ละวันและจัดสอนในวันเสาร์ตลอดภาคเรียน 
 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบสถานศึกษา
พอเพียงและเป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  รอบที่ 3  ผลการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก 
11 ตัวบ่งชี้ และระดับพอใช้ 1 ตัวบ่งชี้ และได้พัฒนาห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 6 
ให้เป็นห้องเรียนที่พร้อมในการรองรับสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ  
 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้รับโล่และประกาศนียบัตรสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ดีเด่นจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และได้รับการสนับสนุน “ห้องอุ่นใจ” เพ่ือเป็นศูนย์การเฝ้าระวังและแก้ไขปัหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง 
 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับโล่หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพ

ติด ณ.หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม 

 ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่โรงเรียน) จ านวนนักเรียนน้อยกว่า 2,000 คน  
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 ปีการศึกษา  2560 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่โรงเรียน) จ านวนนักเรียนน้อยกว่า 2,000 คน  
 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “โรงเรียนสีเขียว” 
 
แผนผังภายในโรงเรียนและพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน 
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2 ข้อมูลบุคลากร 
          

 
1) จ านวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

   
           

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 
ปีการศึกษา 2562 0   66 20 21 

  

 

 

 

 

 

 

 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น  -     คน คิดเป็นร้อยละ 0 ของครูทั้งหมด 
ปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 26   คน คิดเป็นร้อยละ 26.83 ของครูทั้งหมด 
ปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 60   คน คิดเป็นร้อยละ 73.17 ของครูทั้งหมด 
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ครูผู้ช่วย



7 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2562 
 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน     

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1 บริหารการศึกษา 0      -   
2 คณิตศาสตร์ 9   24   
3 วิทยาศาสตร์ 11   21   
4 ภาษาไทย 11   24   
5 ภาษาต่างประเทศ 17   21   
6 สังคมศึกษา 10   21   
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12   21   
8 สุขศึกษาและพลศึกษา 8   21   
9 ศิลปะ 5   21   
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2   21   
11 ฝ่ายสนับสนุนการสอน 1   13   

รวม 86   208   
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 1,337 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่  1 8 138 95 233 

มัธยมศึกษาปีที่  2 8 143 131 274 

มัธยมศึกษาปีที่  3 6 107 87 194 

รวมนักเรียนระดับ ม.ต้น 22 388 313 701 

มัธยมศึกษาปีที่  4 7 101 140 241 

มัธยมศึกษาปีที่  5 7 102 123 225 

มัธยมศึกษาปีที่  6 6 73 97 170 

รวมนักเรียนระดับ ม.ปลาย 20 276 360 636 

จ ำนวนนักเรียนระดับ ม.ต้น :  ห้อง  คิดเป็น   31.86  คน  :  ห้อง 

จ ำนวนนักเรียนระดับ ม.ปลำย :  ห้อง  คิดเป็น   31.80   คน  :    ห้อง 

รวมทั้งสิ้น 42 664 673 1,337 

จ ำนวนนักเรียนเฉลี่ย: ห้อง  31.83  คน : ห้อง 
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รวม ม.6 ม.5 ม.4 ม.3 ม.2 ม.1

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
1.4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
ชั้น/ 

กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ตปท. สุขศึกษา ฯ ศิลปะ การงาน 

เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % 

ม.1 2.5 72.57 2.0 71.68 2.5 82.30 2.5 81.42 2.0 94.69 3.0 95.58 3.0 65.93 3.0 57.52 

ม.2 2.5 63.74 2.0 78.75 2.5 60.07 2.5 88.28 2.0 99.27 3.0 77.66 3.0 48.35 3.0 90.84 

ม.3 2.5 88.66 2.0 75.26 2.5 46.39 2.5 66.49 2.0 97.94 3.0 57.88 3.0 50.52 3.0 92.27 

ม.4 2.5 66.25 2.0 52.92 2.0 59.77 2.5 75.00 2.0 77.50 3.0 86.25 3.0 42.50 3.0 78.80 

ม.5 2.5 42.39 2.0 51.63 2.0 70.08 2.5 55.98 2.0 83.15 3.0 75.54 3.0 64.13 3.0 72.83 

ม.6 2.5 72.94 2.0 49.41 2.0 89.47 2.5 84.12 2.0 95.88 3.0 84.12 3.0 71.18 3.0 77.65 

ภาพรวม 2.50 67.76 2.00 63.28 2.25 68.01 2.50 75.22 2.00 91.41 3.00 79.51 3.00 57.10 3.00 78.32 
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รวม ม.6 ม.5 ม.4 ม.3 ม.2 ม.1

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

ชั้น/ 

กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ตปท. สุขศึกษา ฯ ศิลปะ การงาน 

เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % เกรด % 

ม.1 2.5 71.68 2.0 61.50 2.5 54.87 2.5 68.14 2.0 96.46 3.0 90.71 3.0 89.82 3.0 73.89 

ม.2 2.5 61.71 2.0 60.59 2.5 57.62 2.5 62.08 2.0 87.36 3.0 60.59 3.0 63.20 3.0 39.03 

ม.3 2.5 82.90 2.0 68.91 2.5 39.06 2.5 78.76 2.0 60.62 3.0 67.36 3.0 40.41 3.0 65.28 

ม.4 2.5 64.52 2.0 58.53 2.0 71.05 2.5 73.27 2.0 87.10 3.0 99.54 3.0 60.37 3.0 78.80 

ม.5 2.5 72.88 2.0 55.93 2.0 60.00 2.5 67.23 2.0 78.53 3.0 96.05 3.0 72.32 3.0 62.15 

ม.6 2.5 72.35 2.0 69.41 2.0 83.33 2.5 82.94 2.0 87.65 3.0 88.24 3.0 90.00 3.0 72.35 

ภาพรวม 2.50 71.01 2.00 62.48 2.25 60.99 2.50 72.07 2.00 82.95 3.00 83.75 3.00 69.35 3.00 65.25 
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ตารางเปรียบค่าเป้าหมายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 

สาระฯ เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียน 1 

ภาค
เรียน 2 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียน 1 

ภาค
เรียน 2 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 

เป้า 
หมาย 

ภาค
เรียน 1 

ภาค
เรียน 2 

เฉลี่ย ความ 
ส าเร็จ 

ภาษาไทย 2.50 60.00 72.57 71.68 72.12 12.12 2.50 60.00 63.74 61.71 62.72 2.72 2.50 60.00 88.66 82.90 85.78 25.78 

คณิตศาสตร ์ 2.00 60.00 71.68 61.50 66.59 6.59 2.00 60.00 78.75 60.59 69.67 9.67 2.00 60.00 75.26 68.91 72.08 12.08 

วิทยาศาสตร ์ 2.50 60.00 82.30 54.87 68.58 8.58 2.50 60.00 60.07 57.62 58.85 -1.15 2.50 60.00 46.39 39.06 42.73 -17.27 

สังคม ฯ 2.50 60.00 81.42 68.14 74.78 14.78 2.50 60.00 88.28 62.08 75.18 15.18 2.50 60.00 66.49 78.76 72.63 12.63 

ภาษาต่างประเทศ 2.00 60.00 94.69 96.46 95.58 35.58 2.00 60.00 99.27 87.36 93.31 33.31 2.00 60.00 97.94 60.62 79.28 19.28 

สุขศึกษาฯ 3.00 60.00 95.58 90.71 93.14 33.14 3.00 60.00 77.66 60.59 69.13 9.13 3.00 60.00 57.88 67.36 62.62 2.62 

ศิลปะ 3.00 60.00 65.93 89.82 77.88 17.88 3.00 60.00 48.35 63.20 55.77 -4.23 3.00 60.00 50.52 40.41 45.46 -14.54 

การงานอาชีพ 3.00 60.00 57.52 73.89 65.71 5.71 3.00 60.00 90.84 39.03 64.94 4.94 3.00 60.00 92.27 65.28 78.78 18.78 

 
ระดับ ม.4 ม.5 ม.6 

สาระฯ เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 

เป้า 

หมาย 

ภาค
เรียน 1 

ภาค
เรียน 2 

เฉลี่ย ความ 

ส าเร็จ 
เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 

เป้า 

หมาย 

ภาค
เรียน 1 

ภาค
เรียน 2 

เฉลี่ย ความ 

ส าเร็จ 

เกณฑ์ท่ี
คาดหวัง 

เป้า 

หมาย 

ภาค
เรียน 1 

ภาค
เรียน 2 

เฉลี่ย ความ 

ส าเร็จ 

ภาษาไทย 2.50 60.00 66.25 64.52 65.38 5.38 2.50 60.00 42.39 72.88 57.64 -2.36 2.50 60.00 72.94 72.35 72.65 12.65 

คณิตศาสตร ์ 2.00 60.00 52.92 58.53 55.72 -4.28 2.00 60.00 51.63 55.93 53.78 -6.22 2.00 60.00 49.41 69.41 59.41 -0.59 

วิทยาศาสตร ์ 2.00 60.00 59.77 71.05 65.41 5.41 2.00 60.00 70.08 60.00 65.04 5.04 2.00 60.00 89.47 83.33 86.40 26.40 

สังคม ฯ 2.50 60.00 75.00 73.27 74.14 14.14 2.50 60.00 55.98 67.23 61.60 1.60 2.50 60.00 84.12 82.94 83.53 23.53 

ภาษาต่างประเทศ 2.00 60.00 77.50 87.10 82.30 22.30 2.00 60.00 83.15 78.53 80.84 20.84 2.00 60.00 95.88 87.65 91.76 31.76 

สุขศึกษาฯ 3.00 60.00 86.25 99.54 92.89 32.89 3.00 60.00 75.54 96.05 85.79 25.79 3.00 60.00 84.12 88.24 86.18 26.18 

ศิลปะ 3.00 60.00 42.50 60.37 51.43 -8.57 3.00 60.00 64.13 72.32 68.22 8.22 3.00 60.00 71.18 90.00 80.59 20.59 

การงานอาชีพ 3.00 60.00 65.83 78.80 72.32 12.32 3.00 60.00 72.83 62.15 67.49 7.49 3.00 60.00 77.65 72.35 75.00 15.00 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2562 
 

1.4.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ทั้งหมด ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับดีขึ้นไป ระดับดีขึ้นไป 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 226 135 83 8 - 218 96.46 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 273 138 132 3 - 270 98.90 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 192 135 57 0 - 192 100.00 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 240 160 76 4 - 236 98.33 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 229 126 89 4 - 215 93.89 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 170 130 40 0 - 170 100.00 

  รวม 1330 824 477 19 0 1301 97.93 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ทั้งหมด ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับดีขึ้นไป ระดับดีขึ้นไป 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 226 183 30 13 - 213 94.25 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 269 182 80 7 - 262 97.40 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 193 121 66 6 - 187 96.89 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 217 58 135 24 - 193 88.94 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 221 96 120 5 - 216 97.74 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 170 103 57 10 - 160 94.12 

  รวม 1296 743 488 65 0 1231 94.98 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2562 
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รวม

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับ ดี ขึ้นไป

รวม ม.6 ม.5 ม.4 ม.3 ม.2 ม.1
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2562 
 

1.4.3 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ทั้งหมด ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับดีขึ้นไป ระดับดีขึ้นไป 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 226 72 91 63 - 163 72.12 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 273 75 122 76 - 197 72.16 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 192 64 98 30 - 162 84.38 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 240 86 64 90 - 150 62.50 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 229 65 84 80 - 149 65.07 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 170 72 78 20 - 150 88.24 

  รวม 1330 434 537 359 0 971 74.08 

         

         

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ทั้งหมด ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับดีขึ้นไป ระดับดีขึ้นไป 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 226 75 95 56 - 170 75.22 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 269 81 122 66 - 203 75.46 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 193 81 71 41 - 152 78.76 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 217 123 53 41 - 176 81.11 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 221 89 102 30 - 191 86.43 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 170 84 65 21 - 149 87.65 

  รวม 1296 533 508 255 0 1041 80.77 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2562 
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รวม

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป

รวม ม.6 ม.5 ม.4 ม.3 ม.2 ม.1
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2562 
 

1.4.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ทั้งหมด ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับดีขึ้นไป ระดับดีขึ้นไป 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 226 83 131 12 - 214 94.69 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 273 75 175 23 - 250 91.58 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 192 73 112 7 - 185 96.35 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 240 212 22 6 - 234 97.50 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 229 74 131 24 - 205 89.52 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 170 85 78 7 - 163 95.88 

  รวม 1330 602 649 79 0 1251 94.06 

         

         

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ทั้งหมด ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับดีขึ้นไป ระดับดีขึ้นไป 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 226 75 140 11 - 215 95.13 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 269 81 165 23 - 246 91.45 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 193 81 104 8 - 185 95.85 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 217 194 17 6 - 211 97.24 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 221 100 102 19 - 202 91.40 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 170 84 81 5 - 165 97.06 

  รวม 1296 615 609 72 0 1224 94.44 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2562 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ในระดับ ดี ขึ้นไป

รวม ม.6 ม.5 ม.4 ม.3 ม.2 ม.1
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2562 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2562 
 

1.5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 

 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. รอบสาม  เมื่อวันที่  4 เดือน  
ธันวาคม  พ.ศ.  2555  ถึงวันที่  7  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 9.37 ดีมาก 
2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 9.58 ดีมาก 
3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 9.44 ดีมาก 
4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 9.45 ดีมาก 
5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 8.31 พอใช้ 
6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 9.00 ดีมาก 
7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 ดีมาก 
8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 4.95 ดีมาก 
9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 ดีมาก 

10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 

11 ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 ดีมาก 
12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 85.10 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

• มีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  ใช่   ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี  ใช่   ไม่ใช่ 

• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 
                       สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                              สมควรรับรองมาตรฐาน         ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน   
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1.6 ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษาที่ผ่านมา  

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

• มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 

• มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

• มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

• มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

• มีผลสัมฤทธิ์การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ก าลังพัฒนา 

• มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

• การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

• ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

• การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

• สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ภาพรวมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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1.7 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการสึกษา 

1. การบริหารจัดการศึกษา  

  โรงเรียน ดอนเมืองจาตุรจินดา  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ด้าน การบริหาร

วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร /เทคนิคการ

บริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และใช้กระบวนการพัฒนาแบบ PDCA 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

คณะกรรมการมูลนิธิ ผอ.ระลึก และเพ่ือน 

คณะกรรมการมูลนิธิจาตุรจินดา 

สมาคมผู้ปกครองและคร ู

สมาคมศิษย์เก่า 

กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

2. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

4. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบ

โอนผลการเรียนรู้ 

5. งานทะเบียนนักเรียนและจัดท าส า

มะโนนักเรียน 

6. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

8. งานนิเทศการศึกษา 

9. งานแนะแนวการศึกษา 

10. งานส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร 

หน่ ว ย งาน และส ถาบั น อื่ น ที่ จั ด

การศึกษา 

11. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

12. งานการรับนักเรียน 

13. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

14. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

15. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

1. ส านักงานอ านวยการ 

2 .  ง านส า นัก งานกลุ่ มบริหาร

งบประมาณ 

3 .  ง า น ต ร ว จ ส อ บ  ติ ด ต า ม 

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 

ด าเนินงาน 

4 .  ง า นระ ดมทรั พ ย า ก ร แ ล ะ 

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 

11. งานการจัดท าแผนสถานศึกษา 

จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

และงานจั ดระบบการควบคุม

ภายในหน่วยงาน 

12. งานสารสนเทศ 

13. งานโครงการพิเศษ 

14. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

2. งานวางแผนอัตราก าลังและการ

ก าหนดต าแหน่งสรรหา บรรจุ 

แต่ง ต้ัง ย้าย ลา  งานทะเบียน

ประวัติและบ าเหน็จความชอบ 

3 .  ง า น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร แล ะ

เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการ 

4. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 

5 .  ง าน ร ะ บ บ ดู แล 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 และครูที่

ปรึกษา 

9. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ง

เสพติด เอดส์ และอบายมุข 

10. งานวินัย และความประพฤติ

นักเรียน 

11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  

1. งานส านักงานกลุ่มบริหาร 

ทั่วไป 

2. งานธุรการและสารบรรณ 

3. งานอาคารสถานที่และ 

สิ่งแวดล้อม 

4. งานสัมพันธ์ชุมชน 

5. งานประชาสัมพันธ์ 

6 .  ง าน ย าน พาหน ะ แล ะ 

บริการสาธารณะ 

7. งานโภชนาการ 

8. งานอนามัยโรงเรียน 

9. งานสวัสดิการ (ออมทรัพย)์ 

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 เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 2562-2564 
 สืบสานความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ปรัชญา 
 คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
 
พันธกิจ มี 7 ข้อ ดังนี้ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลและสอดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษา และสามารถด ารงชีพอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 
 2. ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญ และค่านิยม
ที่ดีงามบนพ้ืนฐานความเป็นไทย และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต 
 3. ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย 
 4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพทั้งระบบ สู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษท่ี 
21 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมทั้งภายในถานศึกษาและ
ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา 
 7. ส่งเสริม พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงามปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 
เป้าหมาย มี 7 ข้อ ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะส าคัญ ค่านิยมที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิต 
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 3. ผู้เรียนทุกคนสามารถอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย 
 4. ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้บทบาทหน้าที่ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ   
มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการของโรงเรียน  
 5. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 6. การมีส่วนร่วมและการยอมรับในการบริหารจัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ของนักเรียน 
 คนดีศรี ด.ม.จ. 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
   1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  2. ซื่อสัตย์สุจริต 
   3. มีวินัย 
   4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อยู่อย่างพอเพียง 
   6. มุ่งมั่นในการท างาน 
   7. รักความเป็นไทย 
   8. มีจิตสาธารณะ 
  
สมรรถนะของผู้เรียน 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
   2. ความสามารถในการคิด 
   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
 ปีการศึกษา 2561-2563 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาไว้จ านวน  
3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)   มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  2)   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นความ   
      คิดเห็น และแก้ปัญหา 

  3)   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)   มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)   การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  4)   สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
 2.1   มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

       ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๔.๑      3.1  จัดการเรียนรู้ผ่ากระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
    3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 จัดท ามาตรฐานและเป้าหมายของการจัดการศึกษา แล้วด าเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยให้

บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันพัฒนา
โรงเรียน  จัดท าแผนกลยุทธ์ และโครงการ กิจกรรม โดยใช้ระบบ PDCA เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
 
กลยุทธ์และโครงการสนับสนุนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 
 ในปีการศึกษา 2562-2564 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ 6 กลยุทธ์ 28 โครงการ
ดังนี้ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย  
          1. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
 2. โครงการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
2. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  
 1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ทั้งในระดับ
โรงเรียน และระดับชาติ  
 2. โครงการส่งเสริมการสื่อสาร (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอ่ืน ๆ) 
 3. โครงการพัฒนาทักษะการกีฬา  
 4. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program)  
 5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  
3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 9C) 
 1. โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ (3Rs) 
 2. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและงานอาชีพ  
 3. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา, สื่อสาร
และร่วมมือ, คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 
 4. โครงการส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 5. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เชิงบูรณาการส าหรับศตวรรษท่ี 21 (โลก, การเงิน เศรษฐกิจ, 
พลเมืองที่ดี, สุขภาพ, สิ่งแวดล้อม) 
 6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนการสอน  
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4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะ
ในศตรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. โครงการปลูกฝังความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  
 3. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
 4. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  
 2. โครงการจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ หลักธรรมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเปิดโอกาส
ทางการศึกษาอย่างหลากหลายและท่ัวถึง 
 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
 2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 4. โครงการพัฒนาและใช้อาคารสถานที่ บรรยากาศแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
 5. โครงการพัฒนาสวนเกษตรภูมิรักษ์   
 6. โครงการส่งเสริมขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนร่วม  
 7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้งที่ใช้/ปี 
คลินิกคณิตศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
สวนเกษตรภูมิรักษ์ ตลอดปีการศึกษา 
ห้องเรียนสีเขียว ตลอดปีการศึกษา 
ห้องสมุดโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 

สวนอนุสาวรีย์นักวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
งานประดิษฐ์ ตลอดปีการศึกษา 

ห้องสื่อประกอบการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ตลอดปีการศึกษา 
ห้องปฎิบัติการทางภาษา ตลอดปีการศึกษา 

คลินิกภาษาอังกฤษ (English Clinic) ตลอดปีการศึกษา 
ห้องศูนย์การเรี่ยนรู้ภาษาจีน (Chinese Center) ตลอดปีการศึกษา 

ห้องศูนย์การเรี่ยนรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Center) ตลอดปีการศึกษา 
ห้องสมุด MEP ตลอดปีการศึกษา 
ห้องจริยธรรม ตลอดปีการศึกษา 
ห้องอาเซียน ตลอดปีการศึกษา 

ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปีการศึกษา 
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ตลอดปีการศึกษา 
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ตลอดปีการศึกษา 
ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ตลอดปีการศึกษา 
ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ ตลอดปีการศึกษา 

ห้องภูมิปัญญาไทย ตลอดปีการศึกษา 
ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 

ห้องศูนย์วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 
ห้องหมอภาษา ตลอดปีการศึกษา 

ป้ายนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 
ป้ายเขียนถูกต้องคล่องการอ่าน ตลอดปีการศึกษา 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้งที่ใช้/ปี 
ลานอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตลอดปีการศึกษา 

สวนวรรณคดี ตลอดปีการศึกษา 
ศูนย์สื่อสุขศึกษาและพลศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

สนามกีฬาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ตลอดปีการศึกษา 
ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 

ธนาคารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้งที่ใช้/ปี 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

(ประเภทสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยี) 
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

คลองเปรมประชากร (ประเภททรัพยากรธรรมชาติ) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
ตลาดใหม่ดอนเมือง 

(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

ตลาดสี่มุมเมือง (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
ห้างแม็คโคร รังสิต(Makro Rangsit) (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
Hostel (บริเวณรอบโรงเรียน) (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

หมู่บ้านญี่ปุ่น (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
สถานที่สาธารณะ (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
สถานสงเคราะห์ (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

ส านักศิลปวัฒนธรรม หออัครศิลปิน (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
โรงละครแห่งชาติ (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย  

(นาเฮียใช้) (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

วัดดอนเมือง (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
ห้องสมุดประชาชน (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

สวนสมเด็จ ฯ (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้งที่ใช้/ปี 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
สนามกีฬาธูปะเตมีย์ (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 (รสสุคนธ์ มโนชญากร)  

(ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 
1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

ชุมชนร่มเกล้า (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
ค่ายเสือป่าแคมป์ (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

 

ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีโรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 

ผู้ให้ความรู้ ให้ความรู้เรื่อง ผู้ได้รับความรู้ สถิติการให้
ความรู้ 

นางวัจนา พวงประยงค์ ศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดง  
การละคร การร้อง 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และนักเรียนชุมนุมการแสดง 

1ครั้ง/ปี 

รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดง  
การละคร การร้อง 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และนักเรียนชุมนุมการแสดง 

1ครั้ง/ปี 

ผศ.ราณี ชัยสงคราม ศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดง  
การละคร การร้อง 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และนักเรียนชุมนุมการแสดง 

1ครั้ง/ปี 

รศ. สมชาย พูลพิพัฒน์ ศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดง  
การละคร การร้อง 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และนักเรียนชุมนุมการแสดง 

1ครั้ง/ปี 

ดร.ปมณฑ์ สุทธิชาติโยธิน 
 

หมอภาษพัฒนาเยาวชน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1ครั้ง/ปี 

นางอุทัยวรรณ หวังไมตรี 
 

หมอภาษพัฒนาเยาวชน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1ครั้ง/ปี 

นายอภิสิทธ์ หมื่นโฮ้ง 
 

การอนุรักษณ์ทรัพยากรน้ า และ
การดูแล รักษาแหลง่น้ า 

นักเรียนชมรมธนาคาร
โรงเรียน 

1ครั้ง/ปี 
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ผู้ให้ความรู้ ให้ความรู้เรื่อง ผู้ได้รับความรู้ สถิติการให้
ความรู้ 

นายจารุกร จรดล 
 

ความรู้เกี่ยวกับ PAT 7.4 ความ
ถนัดทางด้านภาษาจีน 

นักเรียนแผนการเรียน
ภาษาจีน ม.4 -6 

1ครั้ง/ปี 

นางสาวสุภิสรา  
กุลจิภากร 

 

การติวเพื่อสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน HSK 

นักเรียนแผนการเรียน
ภาษาจีน ม.4 -6 

1ครั้ง/ปี 

นางสาวจันจิรา จันทา ความรู้ด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น และ
การเขียนพู่กันญี่ปุ่น 

นักเรียนแผนการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น ม.4 -6 

1ครั้ง/ปี 

นางสาวพันทิพา  
แย้มดอนไพร 

การติวเพื่อสอบวัดระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่น JLPT 

นักเรียนแผนการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น ม.4 -6 

1ครั้ง/ปี 

พระครูวิวิธธรรมมานุสิฐ ประวัติและหลักธรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร 
นักเรียน 

4 ครั้ง/ปี 

คณะท างานCSR ทดม./
เครือข่ายหน่วยงานด้าน

สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จ ากัด (มหาชน) 

เสริมสร้างองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้
แนวคิด ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมา
ใช้ใหม่ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1ครั้ง/ปี 

นายปุริม ค าลา ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
กฏ การออกกอง และสันทนาการ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
(ม.1-3) 

1ครั้ง/ปี 

นายสานุพัฐ บุญลือ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
กฏ การออกกอง และสันทนาการ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
(ม.1-3) 

1ครั้ง/ปี 

นายปิยวัฒน์ ค าแผง ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
กฏ การออกกอง และสันทนาการ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
(ม.1-3) 

1ครั้ง/ปี 
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ผู้ให้ความรู้ ให้ความรู้เรื่อง ผู้ได้รับความรู้ สถิติการให้
ความรู้ 

นายพุฒิพงศ์ วงศ์ดี ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
กฏ การออกกอง และสันทนาการ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
(ม.1-3) 

1ครั้ง/ปี 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยาวดี 
นาคงาม 

ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
กฏ การออกกอง และสันทนาการ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
(ม.1-3) 

1ครั้ง/ปี 

นายสมบัติ ชนะใหญ่ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
กฏ การออกกอง และสันทนาการ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
(ม.1-3) 

1ครั้ง/ปี 

นายเขตโสภณ 
 สุริโยรัตนโนภาส 

ติวเสริมทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร์ เพ่ือน าไปใช้ในการ
สอบO-NET, PAT และการสอบ
ภายในโรงเรียน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
 3 และ 6 

1ครั้ง/ปี 

นายสุวัจชัย ลีจ้อย ติวเสริมทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อน าไปใช้ในการ
สอบO-NET, PAT และการสอบ
ภายในโรงเรียน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
 3 และ 6 

1ครั้ง/ปี 

นายสุธีรา ทันสมัย ติวเสริมทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อน าไปใช้ในการ
สอบO-NET, PAT และการสอบ
ภายในโรงเรียน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3 และ 6 

1ครั้ง/ปี 

นางลัดดา  กอบทอง 
(สถาบันบ าบัดรักษาและ

ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติ บรมราชชนนี) 

 

ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านการ
พัฒนาทักษะการป้องกันการใช้ยา
เสพติดในเด็กและเยาวชน 25 -
26 กันยายน 2562 

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ระดับชั้น 
ม.3 

1 ครั้ง ไม่ต่อเนื่อง 
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ผู้ให้ความรู้ ให้ความรู้เรื่อง ผู้ได้รับความรู้ สถิติการให้
ความรู้ 

พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ 
(พระอาจารย์จากวัดเวฬุ

วนาราม) 

ปฏิบัติการ (ปฏิบัติธรรม)                    
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมค่าย
พัฒนาวินัย  

(14 กันยายน 2562) 

1 ครั้ง/ปี 

ร้อยต ารวจเอกศัลย์ 
วิเลิศรัตนมณี 

 

การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด 

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

1 ครั้ง/ปี 

สิบต ารวจโทปรเมศวร์      
วงศ์ประทุม 

 

การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด 

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

1 ครั้ง/ปี 

นายรัฐภูสิทธ ิ
ขันติกิจจานุรักษ์ 

(ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

กรุงเทพมหานคร) 

สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน  
ข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด 
โทษและพิษภัยของยาเสพติด 

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้นักเรียน

กลุ่มเป้าหมายภายใต้กรอบ
เนื้อหาความรู้ ๔ ด้านของ

โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (5 
มิถุนายน 2562) 

1 ครั้ง ไม่ต่อเนื่อง 

นายรัตนพล  สัขรัตน์ 
 

การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด 

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

1 ครั้ง/ปี 

นายสมบัติ  ชนะใหญ่ 
 

การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด 

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

1 ครั้ง/ปี 

นายธนา  น้อมนิล 
 

การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด 

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

1 ครั้ง/ปี 

นายวีรภัทร  วีสันเทียะ 
 

การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด 

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

1 ครั้ง/ปี 

นายอ าพล  ทับหิรัญ การพัฒนาเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด 

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

1 ครั้ง/ปี 
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ผู้ให้ความรู้ ให้ความรู้เรื่อง ผู้ได้รับความรู้ สถิติการให้
ความรู้ 

รท. มนตรี แพรพันธ์ ส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา
ฟุตบอล และความรู้เกี่ยวกับกีฬา
ฟุตบอลเบื้องต้น 

นักกีฬาฟุตบอล 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

1ครั้ง/เดือน 

นายเทพพิทักษ์ จันทร์สุ
เทพ และนักฟุตบอลทีม

ชาติไทยอาวุโส 

ส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา
ฟุตบอล และความรู้เกี่ยวกับกีฬา
ฟุตบอลเบื้องต้น 

นักกีฬาฟุตบอล 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

1 ครั้ง/ปี 

ทีมเภสัชกรหญิง 
โรงพยาบาลบางปะกอก 

รังสิต 

ให้ความรู้ข้อมูลเบื้องต้นของ
ไข้หวัดใหญ่และ วิธีการป้องกัน 
รักษา และการฉีดวัคซีน 

นักเรียนและบุคลากร 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

1 ครั้ง/ปี 

ทีมแพทย์ทหาร 
กองทัพอากาศ 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การท า AED 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

1 ครั้ง/ปี 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 1 ดา้นคุณภาพผู้เรียน 

 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน
ตนเอง 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

• มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดี 

• มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

• มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

• มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

• มีผลสัมฤทธิ์การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

o ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

o ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ก ำลังพัฒนำ 

o คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญ และอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน 

ยอดเยี่ยม 

• มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

• การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

• ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

• การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

• สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

รวมสรุปผลการประเมินตนเอง ดีเลิศ 
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ผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน รายประเด็นพิจารณา 
 

ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

• ประเด็นพิจารณาที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

1) ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

ความสามารถ 

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ สรุประดับ

คุณภาพ 

 
ก าลัง

พัฒนา 

(1) 

ปานกลาง 

 

(2) 

ดี 

 

(3) 

ดีเลิศ 

 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

 

(5) 

การอ่าน 1,296 14 195 604 300 73 3  
(ระดับดี) ร้อยละ  1.18 16.44 50.93 25.30 6.16 

การเขียน 1,175 21 205 599 295 55 3  
(ระดับดี) ร้อยละ  1.79 17.45 50.98 25.11 4.68 

การสื่อสาร 1,175 16 176 855 682 75 3  
(ระดับดี) ร้อยละ  1.36 14.98 44.43 32.51 6.72 
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ร้อยละของผลการประเมินด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ดีเยี่ยม
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1. กระบวนการพัฒนา 
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 

ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร อย่างหลายหลายวิธี นอกจากนั้นยังฝึกฝนนักเรียนที่มี
ความสามารถเฉพาะด้านเพ่ือส่งแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ตามโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

1.2 จัดติวเข้มเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ระดับชั้น ม. 3 และ ม.6  
ในการเตรียมตัวสอบระดับชาติทั้งในและนอกเวลาเรียน 

1.3 จัดกิจกรรมตามจุดเน้น  เช่น พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่พกพร่อง 
ด้านการอ่าน การเขียน มาพัฒนาเป็นพิเศษ เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่าน เขียน และเรียนรู้ได้ทันเพ่ือน ๆ 

1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 
 เช่น กจิกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน และบันทึกการอ่าน  

1.5 จัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
เช่น ป้ายเขียนถูกต้องคล่องการอ่าน การจัดป้านนิเทศ ทั้งในห้องเรียนและตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ  

1.6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และสามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลรอบข้างได้  
เช่น กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 

1.7 จัดแข่งขันทักษะทางภาษาไทยทุกปีการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้มั่นฝึกฝนความรู้ 
ของตนอยู่เสมอ 
 
2. ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 

2.1 โครงการ ทุกกิจกรรมประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
2.2 สามารถพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียน   
2.3 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน ที่ระดับผลการเรียน 2.5  

ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
3. จุดเด่น 
 3.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโครงการ กิจกรรม รองรับเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบชัดเจน 
 3.2 ครูและบุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือในการด าเนินการพัฒนาอย่างจริงจัง 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 4.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบให้มากข้ึน 
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4.2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  
 4.3 พัฒนาผลการทดสอบวิชาภาษาไทย ระดับชาติ ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
 4.4 นักเรียนบางส่วนยังขาดความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ ขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 
 4.5 กิจกรรมของครูและนักเรียนมีมากมายจนไม่มีเวลาว่างตรงกับ ท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง ได้ผลไม่ดี
เท่าท่ีควร 
 4.6 อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน ยังไม่เพียงพอต่อการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับการเรียน
การสอน ท าให้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เท่าที่ควร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่นักเรียนให้
ความส าคัญกับเทคโนโลยีมากกว่าการที่ครูมาพูดสอนในชั้นเรียนท าให้นักเรียนสนใจการเรียนน้อยลง 
 

2) ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ความสามารถ 

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ สรุประดับ

คุณภาพ 

 
ก าลัง

พัฒนา 

(1) 

ปานกลาง 

 

(2) 

ดี 

 

(3) 

ดีเลิศ 

 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

 

(5) 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 1,323 0 14 213 921 175 4 
(ระดับดีเลิศ) ร้อยละ  0.00 1.06 16.10 69.61 13.23 
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ร้อยละของผลการประเมินด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ดีเยี่ยม
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1. กระบวนการพัฒนา 
 1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและโครงการ กิจกรรมต่าง 
ๆ ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร อย่างหลายหลายวิธี นอกจากนั้นยังฝึกฝนนักเรียนที่มี
ความสามารถเฉพาะด้านเพ่ือส่งแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ตามโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 1.2 จัดติวเข้มเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ระดับชั้น ม. 3 และ ม.6  
ในการเตรียมตัวสอบระดับชาติทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 1.3 จัดกิจกรรมตามจุดเน้น  เช่น จัดกิจกรรม กิจกรรมจัดป้ายนิเทศระดับวิชา,กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาต่างประเทศ,กิจกรรม Christmas Day ,กิจกรรม English Day Camp,กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม
จีน-ญี่ปุ่น Day Camp,กิจกรรมมัคคุเทศก์อาสา,กิจกรรมภาษาต่างประเทศวันละค า 
 1.4 จัดแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศทุกปีการศึกษา เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้มั่นฝึกฝนความรู้ของ
ตนอยู่เสมอ 
 
2. ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 
 2.1 โครงการ ทุกกิจกรรมประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
 2.2 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม การสื่อสาร ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน ที่ระดับผลการเรียน 2.5  
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
3. จุดเด่น 
 3.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโครงการ กิจกรรม รองรับเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบชัดเจน 
 3.2 ครูและบุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือในการด าเนินการพัฒนาอย่างจริงจัง 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 4.1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบให้มากข้ึน 
 4.2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  
 4.3 พัฒนาผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับชาติ ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
 4.4 นักเรียนบางส่วนยังไม่ใฝ่เรียนรู้ ขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้  
 4.5 การจัดเวลาที่จะส่งเสริมนักเรียนที่ต้องการพัฒนาค่อนข้างติดขัด เพราะกิจกรรมของโรงเรียน
ค่อนข้างมาก ท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง นักเรียนจึงเกิดการเบื่อหน่าย ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร 
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 4.6 อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน ยังไม่เพียงพอต่อการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับการเรียน
การสอน เนื่องจากอุปกรณ์มีเป็นบางห้อง และส่วนใหญ่ครูต้องการใช้สื่อ แต่เมื่อติดขัด มีโอกาสใช้น้อย ท าให้การ
ผลิตสื่อยังไม่มากพอ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่นักเรียนให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี มากกว่าการที่ครูสอนในชั้น
เรียนท าให้นักเรียนบางส่วนไม่สนใจการเรียน 
 

3) ด้านการคิดค านวณ 

ความสามารถ 

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ สรุประดับ

คุณภาพ 

 
ก าลัง

พัฒนา 

(1) 

ปานกลาง 

 

(2) 

ดี 

 

(3) 

ดีเลิศ 

 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

 

(5) 

การคิดค านวณ 1,323 178 370 388 200 187 2 
(ระดับ 

ปานกลาง) 
ร้อยละ  13.45 27.97 29.33 15.12 14.13 
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ร้อยละของผลการประเมินด้านการคิดค านวณ

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
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1. กระบวนการพัฒนา 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียน

การสอนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม

กับผู้เรียน มีการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดมความคิดแก้ปัญหา ครูใช้เทคนิค

การสอนที่หลากหลายตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน มีแหล่งเรียนรู้ภายใน มีโครงการและ

กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

2. ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 

    ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิซาการ ผู้เรียนสามารถคิดค านวณตามมาตรฐานการการคิด

ค านวณในแต่ละระดับชั้น สามารถคิดค านวณได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี กล้าแสดงออก 

และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง 

รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 

 

3. จุดเด่น 

    นักเรียนมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้น มีความสามารถทางด้านวิชาการ  

มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มีทักษะในการท างาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ด าเนินการตามระบบประกัน

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และน าผลจากการประเมินไปวางแผนพัฒนางานให้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ผู้เรียนควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 2. ควรเพิ่มเติมทักษะในการแสวงหาความรู้ให้กับผู้เรียน 
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• ประเด็นพิจารณาที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

ความสามารถ 

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ สรุประดับ

คุณภาพ 

 
ก าลัง

พัฒนา 

(1) 

ปานกลาง 

 

(2) 

ดี 

 

(3) 

ดีเลิศ 

 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

 

(5) 

การคิดฯ อภปิรายและ

แสดงความคดิเห็น 

1,323 0 9 211 913 190 4  
(ระดับดีเลิศ) 

ร้อยละ  0.00 0.68 15.95 69.01 14.36 
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การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ร้อยละของผลการประเมินด้านการคิดฯ อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
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1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

มีวิตจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา เช่น กิจกรรม OCOP (One Class One Project) 

หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงการ, กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นักเรียนน าเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์, กิจกรรมนิทรรศการ

วิชาการเปิดบ้าน ด.ม.จ. ของกลุ่มสาระการเรียนรู้, กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน, กิจกรรม

การเรียน IS กิจกรรม การเรียนการสอนแบบ Active Learning กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education คือ

การสอนแบบบุราณการข้าม กลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหว่าง ศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ คณิตศาสตร์

(Mathematics: M) กิจกรรมเหล่านี้ ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ จัดท าโครงการ และน าเสนอโครงการ ของแต่ละ

เทอมการศึกษา นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ จัดท า และน าเสนอผลงาน มีกระบวนการอภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ การระดม สมอง อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

2. ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 

ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

อยู่ในระดับดีเลิศ ผลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมได้รับดับเหรียญทองแดงระดับชาติ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ระดับเขตพ้ืนที่ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผลจากการจัดกิจกรรมต่างๆ การแสดงผลงานที่เกิด

จากนักเรียน และผลจากกิจกรรมชุมนุม OCOP แสดงให้เห็นว่าคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา  

 

3.จุดเด่น 

ความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน สถานที ห้องเรียน ที่เอ้ืออ านวยในการจัดการเรียนการสอน ความ

ร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนชุมชนที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน 

 

4.จุดที่ควรพัฒนา 

ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนให้เกิดคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยใช้ผลการประเมินกิจกรรมมาช่วยในการปรับปรุงและพัฒนา และ โรงเรียนดอน 
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2562 
 

มีนักเรียนที่มีความบกพร่องต่าง ๆ ท าให้ต้องมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องต่าง ๆ ให้

เหมาะสมกับนักเรียนเหล่านั้น 
 

• ประเด็นพิจารณาที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  

ความสามารถ 

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ สรุประดับ

คุณภาพ 

 
ก าลัง

พัฒนา 

(1) 

ปานกลาง 

 

(2) 

ดี 

 

(3) 

ดีเลิศ 

 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

 

(5) 

การสร้างนวัตกรรม 1,323 0 19 167 797 340 4  
(ระดับดีเลิศ) ร้อยละ  0.00 1.44 12.62 60.24 25.70 

 

 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

     โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มีการก าหนดพันธกิจที่มุ่งเน้นความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของ

ผู้เรียน โดยระบุไว้ในพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1 ( พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมี

ทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ 
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ร้อยละของผลการประเมินด้านการสร้างนวัตกรรม

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
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เรียนเป็น รักการอ่าน มีควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์สร้ำงสรรค์ รักที่จะเป็นผู้ผลิตมำกว่ำบริโภค  ) จาก

พันธกิจ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ด าเนินการเพ่ิมโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ

นักเรียน , กิจกรรมชุมนุมและ O-Cop เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และการ

สร้างนวัตกรรม 

    ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ได้พัฒนาแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ผู้เรียนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เช่น การจัดการเรียนการสอนในแบบ Stem , Problem-based 

Learning , กิจกรรมการสร้างสรรค์วัสดุและอุปกรณ์ในการแสดงโขน , กิจกรรมประกวด Miss Newspaper , 

กิจกรรมแข่งขันโยนไข่ , กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 , กิจกรรมชุมนุม

และ O-Cop , กิจกรรมค่ายวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ , กิจกรรมค่ายเยาวชนแกนน า , กิจกรรมกีฬาสี 

เป็นต้น 

      ด้านการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมด้าน              

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning , การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา เป็นต้น             

โดยมุ่งหวังให้ครูผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม

ให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม 

    ด้านสื่อ อุปกรณ์ และสถานที่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ด าเนินการ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ทและอินเตอร์เน็ทไร้สาย (wifi) ทั้งโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนทุกคนและคุณครู

สามารถเข้าถึงอินเตอร์ในทุกจุดของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วย

ตนเอง พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียนต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมี

ห้องเรียนที่เป็นศูนย์ศึกษา อีกท้ังมีโครงการพัฒนา ซ่อมบ ารุงสื่อและอุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้มีความ

พร้อมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  

 

 2. ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 

      นักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์                 

ทางวิทยาศาสตร์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ งที่  69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2                  

โดยสิ่งประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมที่นักเรียนสร้างขึ้น คือ อุปกรณ์ช่วยถอดแกนกระดาษทิชชู  และได้รับรางวัลชนะเลิศ 

การประกวดนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม จัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) โดยนวัตกรรมที่

นักเรียนสร้างขึ้น คือ กระติกเก็บความร้อน/ความเย็น โดยวัสดุจากผักตบชวา 
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     ผลส าเร็จของกิจกรรมตลาดนัด O-Cop โดยกระบวนการในการด าเนินงานเริ่มจากนักเรียน               

ทุกชั้นเรียนจะต้องท าโครงงานผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในกิจกรรมตลาดนัด O-Cop ดังนั้นนักเรียนจะต้องใช้

กระบวนการของโครงงาน วางแผน ลงมือท า แก้ปัญหาและพัฒนาเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ พบว่ามีนักเรียนมาออกร้าน

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จ านวนมาก  

      กิจกรรม / โครงการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรม ประสบความส าเร็จในทุกกิจกรรม ซึ่งตรวจสอบได้จากผลการประเมินการจัดกิจกรรม จ านวน

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และข้อคิดเห็นโดยตรงจากนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 

 

 3. จุดเด่น 

      1. ผู้เรียนชอบท ากิจกรรมที่ได้ลงมือท า ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ท าให้กิจกรรมที่ส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมประสบความส าเร็จเพราะธรรมชาติของผู้เรียนตรงกับกิจกรรม 

      2. ผู้เรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  มีน้ าใจช่วยเหลือกันแบ่งปันกัน ท าให้มีการยอมรับความคิดเห็น 

น าไปสู่ความรู้คิดสร้างสรรค์ผลงานที่สมาชิกกลุ่มคิดร่วมกันและลงมือสร้างนวัตกรรมร่วมกัน 

      3. งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จ ากัด แต่พบว่าปัจจัยเรื่องงบประมาณส่งผลให้นักเรียนคิด

สร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรม โดยใช้หลักความพอเพียง หลัก 3R (Reuse , Reduce , Recycle) และผลงาน/

นวัตกรรม ออกมาเป็นที่น่าพอใจ 

 

 4. จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรมีการพัฒนาด้านสื่อและเทคโนโลยีช่วยสอนภายในห้องเรียนทุกห้องเรียน 
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• ประเด็นพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   

ความสามารถ 

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ สรุประดับ

คุณภาพ 

 
ก าลัง

พัฒนา 

(1) 

ปาน

กลาง 

(2) 

ดี 

 

(3) 

ดีเลิศ 

 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

 

(5) 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

1,323 4 14 160 935 210 4  
(ระดับดีเลิศ) 

ร้อยละ  0.30 1.06 12.09 70.67 15.87 

 

 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

 ทางโรงเรียนได้มีส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือ
กระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้กระท าลงไป เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน
พ้ืนฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์, และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางใน
การ เรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความรู้ (co-creators)  

0.3 1.06 12.09

70.67

15.87
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ร้อยละของผลการประเมินด้านการใช้เทคโนโลยีฯ

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
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 นอกจากนีท้างโรงเรียนยังส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการประเมินการแสดงออกและกระบวนการของ
นักเรียน  (Performance  and  Process)  โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น 
           1.1  การสังเกต  (Observe)  
            1.2 การบันทึกพฤติกรรม  (Anecdotal  Records) 
            1.3  แบบส ารวจรายการ  (Checklists) 
            1.4  Inventories  เป็นแนวทางที่ดูร่องรอยของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
            1.5  มาตราส่วนประมาณ  (Rating  Scale) 
            1.6  การสัมภาษณ์ 
 และยังสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้เกณฑ์การประเมินหรือแนวทางการให้คะแนน (Rubric Assessment) เป็น
แนวทางประเมินการปฏิบัติงานของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางการให้คะแนน (Scoring  Guide)  ที่ก าหนดมาตร
วัด  (Scale)  และรายการของคุณลักษณะสมรรถภาพหรือประเด็นการประเมินที่บรรยายถึงความสามารถในการ
แสดงออกแต่ละจุดในมาตรวัดไว้อย่างชัดเจน 
 
2.  ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 
 จากการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน นอกจากนี้
ยังท าให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารด้านต่าง ๆ กับครูผู้สอน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน อย่างไม่มีข้อจ ากัด 
 
3.  จุดเด่น 
 ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับครูผู้สอนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน อย่าง
ไม่มีข้อจ ากัด 
 
4.  จุดที่ควรพัฒนา 
 เนื่องจากฐานะของผู้เรียน ท าให้บางกลุ่มยังขาดทรัพยากรเกี่ยวกับเทคโนโลยี  
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• ประเด็นพิจารณาที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

***(ผู้เรียนมำกกว่ำร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงกว่ำเป้ำหมำย) 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมาย     8 รายวิชา 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย     - รายวิชา 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเป้าหมาย     - รายวิชา 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน 

รายวิชา ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 รวม 
ภาษาไทย 67.76 71.01 69.39 
คณิตศาสตร์ 63.28 62.48 62.88 
วิทยาศาสตร์ 68.01 60.99 64.50 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 75.22 72.07 73.65 
ภาษาต่างประเทศ 91.41 82.95 87.18 
ศิลปะ 79.51 83.75 81.63 
สุขศึกษาและพลศกึษา 57.10 69.35 63.23 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 76.16 65.25 70.71 
รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ 72.30 70.98 71.64 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-Net ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2560 - 2562 

วิชา 2560 2561 2562 
มีพัฒนาการ 

ไม่มี 1 ป ี 2 ป ี
ภาษาไทย 43.03 53.44 52.15  ✓  

วิทยาศาสตร ์ 29.21 34.09 28.88  ✓  
ภาษาอังกฤษ 28.68 28.95 32.15   ✓ 
คณิตศาสตร ์ 21.54 27.45 22.49  ✓  

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-Net ระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2560 - 2562 

วิชา 2560 2561 2562 
มีพัฒนาการ 

ไม่มี 1 ป ี 2 ป ี
ภาษาไทย 47.17 49.19 40.43  ✓  

วิทยาศาสตร ์ 27.36 30.03 26.72  ✓  
ภาษาอังกฤษ 25.10 29.71 25.36  ✓  
คณิตศาสตร ์ 18.88 26.51 19.68  ✓  
สังคมศึกษา 33.80 34.60 33.78  ✓  
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1. กระบวนการในการพัฒนา 

 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดามีแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรอบด้าน ทั้งการ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นหาความถนัดของตนเอง

นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแล้ว ยังด าเนินโครงการเพ่ือซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐,ร,มส 

เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพ ในการพัฒนาทักษะทางวิชาการ กลุ่ม

บริหารวิชาการได้จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในโรง เรียนและใน

ระดับชาติ ด าเนินกิจกรรมเสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัยโดยสอนเสริมศักยภาพนักเรียนโดยคณะครูทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ นอกจากนี้ได้ร่วมกับบริษัททรูคอปเปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม True Plook Punya School 

Tour เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการสอบโอเน็ตและระบบ T-Cast ด าเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน นอกจากนี้ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ เช่นกิจกรรมติวเข้มเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กิจกรรม

ค่ายคณิตสะเต็มศึกษาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยจัดท า

หลักสูตรท้องถิ่น การทัศนศึกษานอกสถานที่ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความ

ทันสมัย ก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ จัดกิจกรรม 5 นาทีมีสาระเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนในช่วงพิธีการหน้าเสาธง

ก่อนขึ้นชั้นเรียน อีกทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครูได้มีการจัดกิจกรรมการสอน ตลอดจนการวัดและ

ประเมินผลให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถส่งผลงาน ชิ้นงาน 

การน าเสนองานเพ่ือเป็นการปรับคะแนน นับได้ว่าเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง    

นอกจากการส่งเสริมศักยภาพอย่างรอบด้านแล้ว โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดายังได้จัดกิจกรรมตาม

โครงการสอนเสริมนักเรียนวันเสาร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมการจัดการเรียนซ้ าโดยแนวทางวิถีพุทธ

เพ่ือให้นักเรียนที่มีผลการเรียน ๐,ร,มส.และเรียนซ้ ามาลงทะเบียนสอบซ่อมและเรียนซ้ ากับครูประจ าวิชาในวันเสาร์

ที่ ๒๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ได้บูรณาการแนวทางวิถีพุทธโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเวฬุ

วนารามเพื่อเทศนา กล่อมเกลาจิตใจของนักเรียน นอกจากนี้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม

เพ่ือซ่อมเสริมนักเรียน เช่น กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย  กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการค านวณของนักเรียนในช่วงพักกลางวัน  

 

 

 



51 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2562 
 

2. ผลการด าเนินการที่ประสบผลส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นักเรียนที่มีผลการเรียน ๐,ร,มส.และเรียนซ้ ามีจ านวน

ลดลง 

 

3. จุดเด่น 

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากนโยบายใน

การบริหารสถานศึกษาของฝ่ายบริหาร การร่วมมือร่วมใจของคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ความร่วมมือ

จากผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภายนอก เช่นวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว)ซึ่งร่วมกิจกรรมการจัดการ

เรียนซ้ าโดยแนวทางวิถีพุทธเพื่อแก้ไขผลการเรียนเรียนซ้ า ๐,ร,มส.ของนักเรียน 

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมีศักยภาพที่จะพัฒนานักเรียนทั้งทักษะทางวิชาการ นาฏศิลป์ ศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา ให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เห็นได้จาก

โครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการตลอดจนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและเสริมศักยภาพของนักเรียนโดยการใช้

เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานและน าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ประกอบการวัดและประเมินผลที่

หลากหลายและตรงตามศักยภาพของนักเรียนให้มากข้ึน 

2. การก ากับและติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน เรียนซ้ า ,๐,ร และ มส.ในบางกรณีนักเรียนและ

ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ

และครูผู้สอนต้องประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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• ประเด็นพิจารณาที่ 6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

 

ความสามารถ 

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ สรุประดับ

คุณภาพ 

 
ก าลัง

พัฒนา 

(1) 

ปาน

กลาง 

(2) 

ดี 

 

(3) 

ดีเลิศ 

 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

 

(5) 

ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ

เจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 

1,323 0 42 319 656 306 4  
(ระดับดีเลิศ) 

ร้อยละ  0.00 3.17 24.11 49.58 23.13 

 

 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติมหลากหลาย ทั้งทางด้านงานเกษตร  

งานช่าง งานธุรกิจ งานประดิษฐ์ ตามความถนัด ความสนใจ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน การเรียนรู้แบบระดมสมอง แบบลง

มือปฏิบัติ และใช้กระบวนการคิดตามหลักการท าโครงงาน เน้นให้ผู้เรียนสามารน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต 

การอาชีพ มาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่อ
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ร้อยละของผลการประเมินด้านงานอาชีพ

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
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การท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง มีความสุข โรงเรียนมีความพร้อมในการฝึกงานหรือการ

มีงานท า  ได้แก่ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านการเกษตรตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาสวนเกษตรภูมิรักษ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงด้วยการเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผลไม้ พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 

ไม้เศรษฐกิจ พืชสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน คหกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิชาชีพ 

สามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระได้  ท าให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และแนวทางการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะ

ทางวิชาชีพ เช่น การแข่งขันการการจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว การท าบายศรี กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้าน

ฝีมือในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น การแข่งขันประดิษฐ์พานไหว้ครู เป็นต้น 

 

2. ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 

นักเรียนมีการวางแผนการท างาน สามารถท างานร่วมกับบุคลอ่ืนอย่างมีความสุข มุ่งพัฒนางาน และมี

ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีประสบการณ์ในอาชีพต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้ฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ มีทักษะในการท างาน น าความรู้และทักษะที่ได้เรียนไปท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต ผู้เรียนเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไป

ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และเห็นแนวทางของการประกอบอาชีพสุจริต 

 

3. จุดเด่น 

 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกกระบวนการท างานด้วยความระเอียดรอบคอบ และ

ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ ตลอดจนเกิดทักษะจากกระบวนการท างาน สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ให้

เหมาะสมกับประเภทของลักษณะงาน มีทักษะในการคิด สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข 

มีความภาคภูมใจในตนเองและเห็นคุณค่า 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

 - ขาดครูและบุคลากรเฉพาะด้าน ท าให้ห้องปฏิบัติการบางห้องไม่ได้ใช้งาน 
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ด้านที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

• ประเด็นพิจารณาที่ 1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ สรุประดับ

คุณภาพ 

 
ก าลัง

พัฒนา 

(1) 

ปาน

กลาง 

(2) 

ดี 

 

(3) 

ดีเลิศ 

 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

 

(5) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 226 1 0 0 106 119  

ร้อยละ  0.44 0.00 0.00 46.90 52.65 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 268 3 0 1 75 189 

ร้อยละ  1.12 0.00 0.37 27.99 70.52 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 193 0 0 0 95 98 

ร้อยละ  0.00 0.00 0.00 49.22 50.78 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 220 1 0 7 13 199 

ร้อยละ  0.45 0.00 3.18 5.91 90.45 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 222 3 0 6 49 164 

ร้อยละ  1.35 0.00 2.70 22.07 73.87 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 170 1 0 9 66 94 

ร้อยละ  0.59 0.00 5.29 38.82 55.29 

รวม 1299 9 0 23 404 863 5 
(ระดับยอด

เยี่ยม) 
ร้อยละ  0.69 0.00 1.77 31.10 66.44 
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1. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ ด้วยการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่  
 - โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรักชาติศาสน์ กษัตริย์ มีความรัก ความภูมิใจในความเป็น
ชาติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ กิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา,พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี , กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ, กิจกรรม 5 
ธันวาคม,วนัคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,วัน
ชาติและวันพ่อแห่งชาติ นอกจากนี้สถานศึกษายังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิจกรรมการแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ,กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา, กิจกรรมการท าบุญใส่บาตรทุกวันศุกร์และสวดมนต์
แปล ท านองสรภัญญะ และกิจกรรมต้นกล้าจิตอาสาคุณธรรม น าชีวิตด้วยศีล 5 
 - โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สาธารณ
สมบัติของโรงเรียนอย่างประหยัด ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ได้แก่ โครงการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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ร้อยละของผลการประเมินด้านคุณลักษณะและค่านิยม

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
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พอเพียง กิจกรรมธนาคารเยาวชนรักการออม กิจกรรมการจัดท าและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาสวนเกษตรภูมิรักษ์แปลงสาธิต
และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการการพัฒนาและใช้อาคารสถานที่ บรรยากาศแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมประกวดแหล่งเรียนรู้ เชิดชู ดมจ. นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
 - โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม
วิพิธทัศนา โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย กิจกรรมลอย
กระทง วันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน กิจกรรมวันไหว้ครู  
 - โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมที่ผู้เรียนทุกระดับชั้ นได้เรียน 
กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม
พัฒนาวินัย และกิจกรรมการจัดการเรียนซ้ าโดยแนวทางวิถีพุทธ 
 - โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละเพ่ือส่วนรวมและเพ่ือผู้อ่ืน 
แสดงออกถึงการมีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อ่ืน บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้แก่ โครงการปลูกฝังความเป็นผู้
มีจิตสาธารณะ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมออมตามฝันปันสู่สังคมและกิจกรรมต้นกล้าจิต
อาสาคุณธรรมน าชีวิตด้วยศีล 5 
   
 2. ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
  ผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ส่วนใหญ่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้และผู้เรียนได้ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษาท่ี
มุ่งพัฒนาหล่อหลอมให้ผู้เรียนเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน “คนดีศรี ด.ม.จ.”  
  
 3. จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดอย่างต่อเนื่องและนักเรียนส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ด ี
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 4. จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีแก่ผู้เรียน
หรือสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ  
  2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมโฮมรูมให้เป็นเชิงประจักษ์ 
  3. ปลูกฝังให้นักเรียนรักษาความสะอาดของห้องเรียน สถานศึกษา มีความพอเพียงในการ
ประหยัดน้ า ไฟ ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน 

 

• ประเด็นพิจารณาที่ 2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 

ความสามารถ 

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ สรุประดับ

คุณภาพ 

 
ก าลัง

พัฒนา 

(1) 

ปานกลาง 

 

(2) 

ดี 

 

(3) 

ดีเลิศ 

 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

 

(5) 

มีความภมูิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย 

1,323 0 0 0 458 865 5 
(ระดับยอด

เยี่ยม) ร้อยละ  0.00 0.00 0.00 34.62 65.38 
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ร้อยละของผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
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1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมเป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมที่สร้างส านึกและให้นักเรียนร่วมกันตระหนักถึงความ

เป็นไทยต่างๆเช่น กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวิพิธทัศนา (การ

อนุรักษ์ส่งเสริมดนตรี-นาฏศิลป์-ทัศนศิลป์) กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ฯลฯ 

 

2. ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 

ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ

เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ผู้เรียน

มีความเป็นไทย กิจกรรมที่โดดเด่นคือการแสดงโขนของนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โดยนักเรียนกลุ่มที่

ไม่ใช่ผู้แสดงก็คือผู้ชมที่จะร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ต่อไป 

 

3.จุดเด่น 

นักเรียนสามารถแสดงออกถึงอารมณ์และความซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะอันงามของความเป็นไทย 

สามารถปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานความเป็นไทยได้อย่างดี  นักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเป็นนักเรียนที่มี

ความสามารถที่หลากหลาย ความโดดเด่นในการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีกอย่างคือการแสดงโขนซึ่งเป็นความ

ภาคภูมิใจของครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

 

4.จุดที่ควรพัฒนา 

ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนให้ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น

ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทยอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้ผลการประเมินกิจกรรม

มา ช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  
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• ประเด็นพิจารณาที่ 3 ผู้เรียนสามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 

ความสามารถ 

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ สรุประดับ

คุณภาพ 

 
ก าลัง

พัฒนา 

(1) 

ปานกลาง 

 

(2) 

ดี 

 

(3) 

ดีเลิศ 

 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

 

(5) 

ยอมรับและอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่าง 

1,323 6 13 29 720 555 4 
(ระดับดีเลิศ) 

ร้อยละ  0.45 0.98 2.19 54.42 41.95 

 

 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรัก 
สามัคคี โดยไม่มองความแตกต่าง โรงเรียนจึงมีโครงการต่างๆที่มุ่งให้นักเรียนได้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ในวิถีทางแนวคิดของคนในสังคม ที่มีความแตกต่างกัน ค าดังกล่าวที่ว่า “ทุกคนแตกต่างกันได้ แต่ต้องไม่
แตกแยก” ลักษณะการด าเนินงานของโรงเรียน จึงมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน ตลอดจน
กิจกรรมของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันได้แก่ 
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ร้อยละของผลการประเมินด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
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 1. กิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที่มุ่งสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศาสนา
เปรียบเทียบของชาวไทย ของประชาชาติอาเซียน ตลอดจนวัฒนธรรมของคนไทยในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งการสอนที่มุ่ง
ให้นักเรียนเข้าใจในเรื่อง พหุวัฒนธรรม โดยจัดให้มีแผนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดให้มีกิจกรรมในวันส าคัญของชนชาติที่ใช้ภาษาในการจัดการ
เรียนการสอนโดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา อาทิ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรม
วันตรุษจีน กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวันทานาบาตะ ค่าย Chinese and Japanese Day Camp ค่าย
ภาษาและวัฒนธรรม Mini English Program ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ ในแนวทางการด าเนินชีวิต ตามแนวคิด 
คติธรรม ของชนชาติต่างๆ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมชนชาติที่แตกต่าง ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมผู้เรียนเข้าใจและยอมรักความแตกต่างที่เกิดขึ้นในสังคม  
 3. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในการจัดกิจกรรมกีฬาสี ให้นักเรียนได้แสดงออก
โดยอิสระในการจัดเตรียมกิจกรรมอาทิ การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
แข่งขันยอมรับผลการแข่งขันรู้จักการให้อภัย แพ้ ชนะ การแสดง และการแสดงออก ซึ่งนักเรียนได้น าความรู้ 
แนวคิด คติธรรมความเชื่อท่ีได้เรียนมาจากชั้นเรียน มาใช้เป็นแนวทางในการจัดรูปแบบของกิจกรรมขบวนพาเหรด
ในแต่ละคณะสี 
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน 
(กิจกรรมชุมนุม) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้ง ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งของไทยและสากลโดยจุดเน้นของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะคือกิจกรรมโขนซึ่งได้มีการประยุกต์เข้ากับโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เน้นดึงกลุ่มผู้เรียนที่มี
ความเสี่ยงในด้านสารเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการ
แสดงออกที่ถูกต้องและเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย และเข้าใจในแนวคิดของ
คนชาติต่างๆ 
 5. การเผยแพร่ผลงานของนักเรียนออกสู่ชุมชน ทั้งด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จิตอาสา เป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แสดงออกถึงแนวทางของวัฒนธรรมที่โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้
เข้าใจ และยอมรับในความคิด แนวคิดของแต่ละวัฒนธรรม โดยโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก อาทิ กิจกรรมการแสดงโขนและดนตรีไทย ณ ตลาดนัดกลางคืนโอโซนวัน กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา 
ณ วัดเวฬุวนาราม วัดเทพนิมิตร วัดดอนเมือง  มีการน าตัวแทนนักเรียนกองร้อยพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดให้มีโครงการหมอภาษา อันเป็นทางในการอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็น
วัฒนธรรมส าคัญของชาติ และยังได้น าผลงานออกเผยแพร่สู่สังคม ชุมชน รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมในวันส าคัญ 
เช่น วันลอยกระทง เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ แนวคิด คติธรรมที่แฝงอยู่ในการประกอบกิจกรรม  



61 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2562 
 

 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันสิ่งแวดล้อม กิจกรรมโรงเรียนสี
เขียว ค่ายนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ค่ายเยาวชนคนรักวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การส่งประกวด
โครงงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอกบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนให้รู้จักการด าเนินชีวิตโดยไม่ท าลายธรรมชาติ เป็นแนวคิดที่โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้
การด าเนินชีวิตในสังคม ชุมชน โดยเข้าใจซึ่งกันและกัน และไม่เบียดบังเอาแต่ผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่
ค านึงถึงส่วนรวม  
 8. กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้มีการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กรมกิจการพล
เรือนทหารอากาศ ได้มีการน านักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เข้าร่วมต้อนรับนักเรียนเยาวชนไทยจาก ๓ 
จังหวัดชายแดนใต้ เรียนรู้ศาสนาที่แตกต่างทั้ง ไทยพุทธและไทยมุสลิม ภายใต้กิจกรรมเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน 
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องหลายรุ่น กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมกับสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ผู้ติด
ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กิจกรรมเต้น Cover Dance ต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น
ต้านยาเสพติด  
 

2. ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
 ผลการด าเนินงานของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาทุกกิจกรรมประสบผลส าเร็จท าให้ผู้เรียนมีการยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยกตัวอย่างจากกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 
กิจกรรมกีฬาภายใน ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความแตกต่าง รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยบนพ้ืนฐานของการ
อยู่ร่วมกันนักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและรู้จักปรับตัวเพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  
 
3. จุดเด่น 
 ทุกกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผู้เรียนต่างมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรม จึงท าให้
ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีจ ากัด 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนของภาคชุมชนและการออกสู่ชุมชน 
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• ประเด็นพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 

ความสามารถ 

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ สรุประดับ

คุณภาพ 

 
ก าลัง

พัฒนา 

(1) 

ปานกลาง 

 

(2) 

ดี 

 

(3) 

ดีเลิศ 

 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

 

(5) 

มีสุขภาวะทางร่างกาย 

และจิตสังคม 

1,323 0 0 8 521 794 4 
(ระดับดีเลิศ) 

ร้อยละ  0.00 0.00 0.60 39.38 60.02 

 

1. กระบวนการพัฒนา            
 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มีโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมด้านสุขภาพนักเรียน  ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  โดย
จัดกิจกรรมดังนี ้
  1.จัดให้มีห้องพยาบาล เพ่ือให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ เพ่ือ
ดูแลสุขภาพนักเรียน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงหายจากการเจ็บป่วย 
  2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี เพ่ือให้ได้รับการดูแลเรื่องการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย และตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย ค้นหาโรคประจ าตัว หรือโรคติดต่อเพ่ือส่งต่อรักษาได้ทันท่วงที 
  3. จัดให้มีประกันอุบัติเหตุนักเรียน เพ่ือคุ้มครองนักเรียนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  จัดเป็นสวัสดิการ
สุขภาพเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกสถานที่ เช่น
ไปค่ายลูกเสือ ทัศนศึกษา แข่งขันกีฬาภายในและภายนอก 
  4. จัดให้มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อต่างๆ โดยจัดหาสบู่ล้างมือ และจัดท า
น้ ายาตะไคร้หอม และติดต่อเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยากันยุง เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก  
  5. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์  โดยให้นักเรียนมารับนมดื่ม 
เพ่ือดูพัฒนาการการเจริญเติบโต 
  6. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกวันเอดส์โลก
วันต่อต้านยาเสพติด 
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  7. จัดให้มีกิจกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยประสานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
เขตดอนเมือง  กับศูนย์บริการสาธารณสุข 60 โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ประกอบการอาหาร หาเชื้อโรคใน
อุจจาระผู้สัมผัสอาหาร  และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร  ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ภาชนะ และมือผู้
สัมผัส เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สุก สะอาด ปลอดภัยและถูกตามหลักโภชนาการ 
  8. จัดให้มีการออกก าลังกายสม่ าเสมอ โดยจัดกิจกรรมเบิกยืมอุปกรณ์กีฬา และออกก าลังกาย  
  9. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในจาตุรจินดา ครั้งที่ ๔๐  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
 
2. ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 
 จากผลการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มี
สุขภาพแข็งแรง  รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน  เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ นักเรียนรู้เท่าทันและรู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ การล่วงละเมิดทางเพศ อุบัติเหตุ สารเสพติด และความรุนแรงได้ 
 
3. จุดเด่น 
 นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน  และได้รับการท าประกันภัยอุบัติเหตุ 100% 
 
4.  จุดที่ควรพัฒนา 
 นักเรียนที่พบว่าน าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ได้รับนมบริจาคมาไม่เพียงพอเท่าท่ีควร   
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

• ประเด็นพิจารณาที่ 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

1. กระบวนการพัฒนาอย่างไร 

 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา ของสถานศึกษา บริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา รวมถึงได้

ศึกษาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการก าหนดให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป ตาม

แผนการศึกษาชาติ นโยบายรัฐบาล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีคณะกรรมการสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งมีการด าเนินงานดังนี้ 

  1. โรงเรียนได้แต่งตั้งกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 ซึ่งเป็น

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่ม กลุ่มงานต่าง ๆ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกันอภิปรายรวบรวมแนวคิดเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

(SWOT) และก าหนดซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาและกลยุทธ์ของสถานศึกษา และได้รับการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  2. โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีซึ่งเป็นแผนการใช้งบประมาณสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกกลุ่มบริการ/งาน/กลุ่มสาระฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนงบประมาณท่ีได้อนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  3. ในช่วงท้ายของแต่ละภาคเรียนทุกกลุ่มงาน/กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯด าเนินการจัดท ารายงาน

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม สรุปข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการใน

ปีถัดไป 

  4. ในช่วงท้ายของปีการศึกษา โรงเรียนได้จัดท าการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาผ่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อ

น าผลสรุปที่ได้น ามาจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง

ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
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 2. ผลการด าเนินงาน 

    ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้

ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 3. จุดเด่น 

     ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดวิสัยทัศน์  

“สืบสานความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสะท้อนออกมาเป็น

ผลของการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ความมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายผ่านการท างานตาม

วงจรคุณภาพและเป็นไปตามแผนเป็นส่วนใหญ่ 

 

 4. จุดที่ควรพัฒนา 

     การปรับเปลี่ยนของงบประมาณที่ได้รับจากโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพที่ลดน้อยลง ท าให้

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมบางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ โรงเรียนควรมีการ

วางแผนล่วงหน้าโดยให้การประเมินความเสี่ยงเพ่ือท าให้การวางแผนในปีงบประมาณต่อไปเป็นไปตามความ

ต้องการและบริบทของโรงเรียนอย่างแท้จริงและทันต่อสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดล่วงหน้าได้ 

 

• ประเด็นพิจารณาที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ด้าน การบริหารวิชาการ 

การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบใช้

โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และใช้กระบวนการพัฒนาแบบ PDCA เป็นระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  

    โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

   โรงเรียนมีการด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ

โดยผู้บริหารและเพ่ือนครูมีการประเมินผลการติดตามระหว่างการพัฒนาและหลังการพัฒนา เปิดโอกาสให้
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ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยผ่านกิจกรรมการนิเทศภายใน กิจกรรมวิชาการสัญจร การ

ประชุมผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

   โรงเรียนมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ

ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา และมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม

รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณธรรมและได้มาตรฐาน ประกอบด้วยการด าเนินงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมถึงการด าเนินงานของคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูและคณะกรรมการ

เครือข่ายผู้ปกครองที่ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 2. ผลการด าเนินงาน 

     โรงเรียนมีผลการด าเนินงานตามระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีสะท้อนจากความร่วมมือในการ

ด าเนินงานของทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ 

 

 3. จุดเด่น 

      โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษาท่ีดี ซึ่งเป็นเหตุจากการ

จัดระบบการบริหารที่เป็นระบบ บุคลากรทุกระดับเข้าใจภาระหน้าที่  มีการด าเนินการในรูปแบบขอคณะกรรมการ 

ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 

 4. จุดที่ควรพัฒนา 

      ควรมีการจัดการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความจ าเป็นและความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการเชิง

คุณภาพให้กับบุคลากรทุกคนทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้ครบถ้วน 
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• ประเด็นพิจารณาที่ 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. กระบวนการในการพัฒนา 

 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ร่วมกันพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกลุ่ม

บริหารวิชาการ กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์มาตรฐานโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา

ของสถานศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา ปัจจัยภายในและภายนอกเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา

อุปสรรค ก าหนดเป้าหมายทางกลยุทธ์ แนวทางในการด าเนินงาน และกรอบเวลาเพ่ือใช้ประกอบในการทบทวน 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการ

ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่น 

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในโรงเรียนและในระดับชาติ ด าเนินกิจกรรม

เสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัยโดยสอนเสริมศักยภาพนักเรียนโดยคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ได้ร่วมกับ

บริษัททรูคอปเปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม True Plook Punya School Tour เพ่ือให้ความรู้แก่

นักเรียนเกี่ยวกับการสอบโอเน็ตและระบบ T-Cast ด าเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทั้งทักษะทางด้านวิชาการ

และทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก โครงการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)ซึ่งจัดการ

เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โ ดยจัดท า

หลักสูตรท้องถิ่น การทัศนศึกษานอกสถานที่ การจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ 

เทคโนโลยี พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ จัด

กิจกรรม 5 นาทีมีสาระ ให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดส่งตัวแทนนักเรียนมาให้ความรู้แก่นักเรียนในช่วงพิธีการหน้า

เสาธง ก่อนขึ้นชั้นเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการของแต่ละกลุ่มสาระฯเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเยาวชนรักการอ่าน การฝึกทักษะทางด้าน

ลูกเสือ นิทรรศการเปิดบ้าน ด.ม.จ. กิจกรรมโอคอปเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน 

นอกจากนี้โรงเรียนได้สนับสนุนให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียน

การสอน การจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน การเพ่ิมสัมฤทธิผลการเรียน 
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และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมจัดซื้อ 

จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์เพ่ือให้พร้อมใช้งาน ก่อให้เกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนดีขึ้น 

 

2. ผลการด าเนินการที่ประสบผลส าเร็จ 

 สืบเนื่องจากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของ

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

ซึ่งผ่านการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาอย่างเป็นระบบในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ

กัลยาณมิตรโดยผู้บริหารและเพ่ือนครู มีการประเมินผล ก ากับติดตามระหว่างการพัฒนาและหลังการพัฒนา เปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยผ่านกิจกรรมการนิเทศภายใน การประชุมผู้ปกครอง 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โรงเรียน

ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในทุกด้านทั้ งด้านการเรียน การคิด

วิเคราะห์ การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 

3. จุดเด่น 

ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษาอย่างดี

ยิ่งซึ่งเป็นเหตุจากการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ครูและบุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนและด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน มีการบริหารเชิงกลยุทธ์

โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วม มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมีศักยภาพที่จะพัฒนานักเรียนทั้งทักษะทางวิชาการ นาฏศิลป์ ศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา ให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เห็นได้จาก

โครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการตลอดจนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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4. จุดที่ควรพัฒนา 

1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีใน

การสร้างสรรค์ผลงานและน าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ 

2. จัดกิจกรรมตามโครงการที่ส่งเสริมเรียนรู้แบบ STEM โดยการน าวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 

(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) มาบูรณาการรวมกันเพ่ือ

แก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  

3. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

4. งบประมาณท่ีไดร้ับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

 

• ประเด็นพิจารณาที่ 4 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

1. โรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาอย่างไร 

     ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน   

ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร และมีกิจกรรมที่สนับสนุน  ดังนี้ 

     1) การอบรมครูให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   

โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ สร้างประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาตนเองและน ามาปรับใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน  

      2) การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ให้ทันต่อสถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของโลก 

     3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  โดยส่งเสริมให้ครูได้ส่งผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ  ท าให้มี

ครู คศ.2 เลื่อนวิทยฐานะเป็นครู คศ.3 จ านวนมาก 

      4) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ โดยผู้บริหารและเพ่ือนครู  

มีการประเมินผลการติดตามระหว่างการพัฒนาและหลังการพัฒนา  

       5) ส่งเสริมบุคลากรมีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการสอน ด้านการบริหาร

จัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (วฐ.2)  

       6) ส่งเสริมบุคลากรมีการประเมินตนเองและการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

 (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน เพ่ือใชเปนแนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินตนเอง 
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2. ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 

    ผลการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ครูและบุคลากรได้รับการ

พัฒนา  เพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง  น ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ท าให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 

    และในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดามีโครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม  พัฒนาครูและและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่

สูงขึ้น   

 

3. จุดเด่น 

      1) ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม เข้า

ร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทันต่อสถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและ

ความเปลี่ยนแปลงของโลก 

     2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  โดยส่งเสริมให้ครูได้ส่งผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ  ท าให้มี

ครูช านาญการ (คศ.2) เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) จ านวนมาก 

      3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ โดยผู้บริหารและเพ่ือนครู  

มีการประเมินผลการติดตามระหว่างการพัฒนาและหลังการพัฒนา  

        4) แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนา 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

     1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีเวลาให้ครูได้ลงมือปฏิบัติจริง  

มีการตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่อง 

     2) การเข้าร่วมอบรมสัมมนาของบุคลากรควรน าความรู้กลับมาขยายผลแก่เพ่ือนครูในโรงเรียน ต้น

สังกัด 
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• ประเด็นการพิจารณาที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 

1.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดามีการบริหารและจัดสถานศึกษา โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

มีอาคารสถานที่เหมาะสม และความปลอดภัยของผู้เรียน มีระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

กับผู้เรียน มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สนาม สวนหย่อมและสิ่งอ านวยความสะดวก และการจัดการ

แหล่งการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ อาคารเรียน 

ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการใช้งาน  

 

2. ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 

 ผลจากการพัฒนาท าให้โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารที่

เหมาะสมมีอุปกรณ์ท่ีพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้

สถานศึกษามีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

สามารถร่วมกันค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดามีการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ตลอดจนการบ ารุงรักษาอยู่ตลอด ท าให้

อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สะอาด มีความปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนได้ใช้

ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอย่างครอบคลุมและ

ทั่วถึง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้มากข้ึนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
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• ประเด็นการพิจารณาที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

 

1.  กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาโดยก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นซึ่งผ่านการประชุมระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายใน(ชุมชนแห่งการเรียนรู้)และภายนอกโดยท าเป็นแผนการปฎิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศเว็บไซต์โรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(Student Care) ระบบการลงคะแนน(Semester) ระบบ
ข้อสอบและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมทั้งมีการจัดอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การ
บริหารจัดการชั้นเรียนและได้น าเทคโนโลยีไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการด าเนินการนิเทศติดตามประเมินผล  
 
2.  ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 
 จากการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา ท าให้โรงเรียนมีระบบจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เช่น ระบบสารสนเทศเว็บไซต์โรงเรียน ระบบสแกน
ใบหน้าอัตโนมัติ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(Student Care) ระบบการลงคะแนน(Semester) พร้อมทั้งติดตั้ง
ระบบเครือข่ายลีดไลน์ (Leadline) เพ่ือพัฒนาเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์โรงเรียนในอนาคต 
  
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรทางศึกษาได้ใช้งานอย่าง
ทั่วถึงและง่ายต่อการใช้งาน  
  
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาบางอย่างยังมีความซ้ าซ้อนอยู่ควรบูรณาการให้ใช้งานเชื่อมโยง
กันกับทุกกลุ่มบริหารทั้ง 4 ฝ่าย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาด าเนินการโดยวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรและบันทึกผลการใช้หลักสูตรเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น  และพัฒนา

หลักสูตรตามบริบทของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

และใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้กระท า (Active Learning) และกิจกรรมที่แสดงผลงานผู้เรียน (OCOP: One 

Classroom One Project) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิต  

  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยน าสื่อมาประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้

ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และสามารถดึงดูดความสนใจ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ เช่น การสร้าง Google Classroomและการสร้าง Class 

smart  

  ตามโครงการ “กอดโมเดล” ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนอย่างมีความสุข โดยใช้

กระบวนการเรียนการสอน Active Learning และมีโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้  ผ่านระบบครูพ่ีเลี้ยง 

(Mentor Coaching) เพ่ือพัฒนาการจัดการชั้นเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิด

อย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาก าหนดให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  มีกระบวนการตรวจ

แผนการจัดการเรียนรู้  และมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  มีขั้นตอนการประเมินอย่างเป็นระบบ

ตรวจสอบได้ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานต่าง ๆ ของผู้เรียน  

การทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ 

  ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานนิเทศการสอน กิจกรรม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 

2. ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ  

 1) ครูผู้สอนวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรและสามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์

สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และพัฒนาเต็มความสามารถ   
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 2) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จากการ

ส ารวจพบว่าครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้สื่อ  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ 

PowerPoint, AR, Google classroom, Kahoot (Online Learning Platform), Basic Grammar, YouTube, 

Line, Facebook, นวัตกรรมด้านพลังงาน, แท็ปแล็ต ไอแพด, โปรแกรม Adobe premiere pro, สรุปเนื้อหา, วีดิ

ทัศน์นิทาน , ละครสั้น , เพลง , App galactic explorer, โปรแกรม Adobe Premiere Pro , สื่อที่ เป็น การ์ด

ค าศัพท์ ให้จับคู่กับรูปภาพ, โปรเจกเตอร์, ลูกเต๋า, ไพ่ รูปเรขาคณิต, เอกสารประกอบการสอน แบบสอบถาม, มา

รู้ จักความน่าจะเป็น , วิธีการทางประวัติศาสตร์ , QR cord, เกม , Plicker, ใบงานการแยกตัวประกอบ , 

Quizwhizzer, Flippity, แหล่งเรียนรู้ ของจริง, ChartCourse Ville, Prezi, หุ่นฝึกซ้อม CPR, Google, สื่อท ามือ, 

แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ, อินเตอร์เน็ต, Quizizz, Padlet, Appiication "DUO LINGO", การสอนออนไลน์ 

Classs start และอ่ืนๆ 

 3) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท าให้ผู้เรียนมีความสุข มีความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการ

คิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองและเกิดแรงบันดาลใจเกิดการ

เรียนรู้ 

 4) ครูทุกคนต้องจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา โดยน าแผนการจัดการเรียนรู้มา

วิเคราะห์เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการวัดผลและประเมินผลที่

หลากหลาย  เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา มีขั้นตอนการประเมินอย่างเป็นระบบ

ตรวจสอบได ้

 5) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนจากครูในกลุ่มสาระของตนเอง โดยน ากระบวนการ PLC  

โดยมีครูพ่ีเลี้ยง (Mentor Coaching) เป็นผู้นิเทศการสอนให้กับครู (Buddy) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งผลให้มีการ

แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  

 

3. จุดเด่น 

 1)  ครูตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 

 2)  ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

 3)  ครูสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
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4. จุดที่ควรพัฒนา 

 1) การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือน าไปใช้พัฒนาตนเอง      

 2) การส่งเสริมและพัฒนาความรู้สู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 
 จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ผลการด าเนินงานในภาพรวมจากการจัดการเรียนการสอน 

การจัดโครงการกิจกรรมที่สะท้อนกลยุทธ์และสอดรับกับบริบทของสถานศึกษา โดยน าระบบประกันคุณภาพ

การศึกษามาเป็นเครื่องมือเพ่ือขับเคลื่อนให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐาน ดังนี้ 

 

 1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

    1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พบว่า  

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญ และอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

  1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ

เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับดีเลิศ  

  1.3 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร อยู่ในระดับดี ในด้านความสามารถในการคิด

ค านวณ อยู่ในระดับปานกลาง และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ยผลการ

ทดสอบระดับชาติที่ลดลงและไม่มีพัฒนาการที่สูงขึ้น ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี 

 

      1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า  

  2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดและความภูมิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  2.2 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายและสุขภาวะทางร่างกายและจิต

สังคม อยู่ในระดับดีเลิศ 
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 3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า โรงเรียนมี

เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ ท าให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศทุกประเด็นพิจารณา 

 

 4. ผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ท าให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศทุกประเด็นพิจารณา 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนา  
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านได้ดี สามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว  
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน ชอบท า
กิจกรรมที่ได้ลงมือท า ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ท า
ให้กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมประสบความส าเร็จเพราะธรรมชาติของ
ผู้เรียนตรงกับกิจกรรม 
3. มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  มีน้ าใจช่วยเหลือกัน
แบ่งปันกัน ท าให้มีการยอมรับความคิดเห็น น าไปสู่
ความรู้คิดสร้างสรรค์ผลงานที่สมาชิกกลุ่มคิดร่วมกัน
และลงมือสร้างนวัตกรรมร่วมกัน 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีผ่านการใช้คอมพิวเตอร์และ
เครื่องมือสื่อสารในการค้นคว้าหาความรู้ได้  
5. สามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกกระบวน
การท างานด้วยความระเอียดรอบคอบ และค านึงถึง
ความปลอดภัยเป็นส าคัญ ตลอดจนเกิดทักษะจาก
กระบวนการท างาน สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับประเภทของลักษณะงาน มีทักษะในการ
คิด สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง อย่างมี
ความสุข มีความภาคภูมใจในตนเองและเห็นคุณค่า 
6. มีสุขภาพทางร่างกายแข็งแรง รักการออกก าลังกาย 
มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส   
7. ปฏิบัติตนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง  
8. มีจิตสาธารณะ  
9. แสดงออกถึงอารมณ์และความซาบซึ้งเห็นคุณค่าใน
ศิลปะอันงามของความเป็นไทย สามารถปฏิบัติตนบน

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบให้มากขึ้น 
2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  
3 พัฒนาผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับชาติ 
ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
4 นักเรียนบางส่วนยังไม่ใฝ่เรียนรู้ ขาดความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้  
5 การจัดเวลาที่จะส่งเสริมนักเรียนที่ต้องการพัฒนา
ค่อนข้างติดขัด เพราะกิจกรรมของโรงเรียน
ค่อนข้างมาก ท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง นักเรียนจึง
เกิดการเบื่อหน่าย ได้ผลไม่ดีเท่าท่ีควร 
6. อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน ยังไม่
เพียงพอต่อการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับการเรียน
การสอน เนื่องจากอุปกรณ์มีเป็นบางห้อง และส่วน
ใหญ่ครูต้องการใช้สื่อ แต่เมื่อติดขัด มีโอกาสใช้น้อย 
ท าให้การผลิตสื่อยังไม่มากพอ โดยเฉพาะในยุค
ปัจจุบันที่นักเรียนให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี 
มากกว่าการที่ครูสอนในชั้นเรียนท าให้นักเรียน
บางส่วนไม่สนใจการเรียน 
7. มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับนักเรียนเหล่านั้น 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

พ้ืนฐานความเป็นไทยได้อย่างดี  นักเรียนโรงเรียนดอน
เมืองจาตุรจินดาเป็นนักเรียนที่มีความสามารถที่
หลากหลาย ความโดดเด่นในการแสดงศิลปวัฒนธรรม
อีกอย่างคือการแสดงโขนซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ
ครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
10. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีจ ากัด 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีการจัดระบบการบริหารที่เป็นระบบ สถานศึกษา 
2. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มุ่งมั่น มีหลักการบริหาร มี
วิสัยทัศน์ 
2. จัดผังขององค์กร  การปฏิบัติงาน  ขอบเขต หน้าที่
ของบุคลากร  ระบบการปฏิบัติงาน  มีปฏิทินการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน บุคลากรทุกระดับเข้าใจ
ภาระหน้าที่   
3. มีการด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการเป็น
ส่วนใหญ่ ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
4. การปฏิบัติงานที่ก าหนดจะรับฟังความคิดเห็นจาก
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเห็น
ความส าคัญในการร่วมมือกันบริหารและจัดการศึกษา
ที่เป็นระบบ มีความพอใจในการบริหารงานของ
สถานศึกษา 
5. มีการวางแผน และด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารงานที่เป็นระบบ  มีการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ ใช้หลักการมีส่วนร่วม มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานอย่างต่อเนื่อง  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึง
พอใจเป็นอย่างดี 
 
 

1. การนิเทศ  ติดตาม และการประเมินผล ในบาง
โครงการ/กิจกรรม ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดย
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมมากขึ้นใน
การเสนอความคิดเห็น  
2. การสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง
และสามารถขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง 
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
3. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ
ประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะผู้บริหาร 

1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 
2. เนื่องจากครูมีชั่วโมงการสอนมาก และมีงานที่
รับผิดชอบหลายงาน  ท าให้การวิเคราะห์ศักยภาพ
นักเรียนเป็นรายบุคคลยังท าได้ไม่เต็มศักยภาพ     
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แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

  

ด้านผู้เรียน 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

สถานศึกษาก าหนดในปีการศึกษา 2563 ทุกรายวิชา 

 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกรายวิชา 

 3. พัฒนาความสามารถในการคิดค านวณของผู้เรียนให้สูงขึ้นให้อยู่ในระดับดี 

 4. พัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารให้สูงขึ้นอยู่ในระดับดีเลิศ 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1. เพ่ิมปริมาณนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยแนะแนวให้ผู้ปกครองและ

นักเรียนในพื้นที่บริการ  อย่างน้อยร้อยละ 10 

 2. สร้างเครือข่ายพัฒนากับสถาบันทางการศึกษาและหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

อย่างน้อย 3 แห่ง 

 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของโรงเรียน  

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นต้นแบบได้อย่างน้อยร้อยละ 5 

 2. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
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ภาคผนวก  
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ 
ที่    25 / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
........................................................................ 

  ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา  ๔๘ ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
ค ว า ม ต า ม ม า ต ร า ที่  ๓ ๙  ข อ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  ( ฉ บั บ ที่  ๒ )  พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๕   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   
   1.๑  นายนิยม  ไผ่โสภา    ประธานกรรมการ 
   1.2  นางวาสนา  ภูมิชัยวิจิตร ์    กรรมการ 
   1.3  นายพรเกียรต ิ โชติสุดเสน่ห ์    กรรมการ 
   1.4  ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์    กรรมการ 
   1.5  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กรรมการ 

1.6  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรรมการ 
1.7  ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรรมการ 
1.8  นางสมประสงค ์ ภาณุพินทุ    กรรมการ 
1.9  นายยุทธนันท ์ ศรีชุมภู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
  ๑. ให้ค าปรึกษา อ านวยการ ประสานงานการด าเนินงานทุกฝ่าย ก าหนดบุคลากรในการ
ด าเนินงานประเมิน แนะน าแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน และก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติแก่คณะกรรมการประเมิน 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

        2.๑ คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 1. นำงสมประสงค์ ภำณุพินทุ  ที่ปรึกษำมำตรฐำนที่ 1 
 2. นางสาวกฤษณา ครุฑธกะ  หัวหน้ามาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 1 
 3. นายสุรัตน์ชัย  อมฤทธิ์   หัวหน้ามาตรฐานที่ 1 ด้านที่ 2 

 
 2.1.1 ด้ำนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๑ มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำร
คิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

- กำรอ่ำน 
- กำรเขียน 
- กำรสื่อสำร 
(ภำษำไทย) 

นำงพนิดำ  เกษมสินธ์ 
นางสาวกฤษณา  ครุฑธกะ 
นางสาวธมนรัชต์  ลิมาภิรักษ์ 
นางสาวเบญจวรรณ โถนค า 
นางสาวศุภกานต์           มาลยาภรณ์ 
นางสาวสุภาวรรณ          ปัญยาง 
นางสาววิมลรัตน์            ค าจันทร์ 
นางศิริกุล                    ปิยะวรรณกูล 
นางสาวณาตยา            มงคลเมฆ 
นางสาววนิดา            แสนแก้ว 
นางสาวเสาวรส             คุณพสุเรือง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

กำรสื่อสำร 
(ภำษำอังกฤษ) 

นำงสุนำรี  รัตนไตรภพ 
นางภัทรินทรา           แอชบอร์น 
นายสุวิช                     ณรงค์เดช 
นายยุทธนันท์               ศรีชุมภู 
นางสาวภัทรวรี  กลางบุรัมย์ 
นางสาวอารี  ไพเราะ 
นางสาวทัชชกร           มอญภาษา 
นางสาวสุพิชชา           ตระกูลสว่าง 
นางสาวกันตนา  สว่างศรี  

ประธำนกรรมกำร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

กำรคิดค ำนวณ นำงสุกัญญำ  สุขสุเดช  ประธำนกรรมกำร 
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นางธิดารัตน์           แจ้งเจริญ 
นางสาวสุกัลยา             นิลกระยา 
นางสาวสิริเนตร            ไสยะหุต 
นางสาวธนิสา  กองเพ็ชร 
นางสาวจตุพร  เสนีพล 
นางสาวสุทธินี               ดอกพุฒ 
นางสาวจิรัชยา            มหานิล 
นางสาวกนกพร  พลายละหาร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมี

วิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
    นำงสำวสุกัญญำ  ธรรมนิตย์สกุล  ประธำนกรรมกำร 
    นางสายวรุฬ  วิฑิตวุฒินันท์  กรรมการ 
    นายนิพนธ์  ชาวนา   กรรมการ 
    นางสาวอัญชลี              รอดรั้ง   กรรมการ 
    นายเดวิด  ด้วงจินดา  กรรมการ 
    นายธีรภัทร                  ห้องโสภา  กรรมการ 
    นางดวงชีวัน  บุญเกิด   กรรมการ 
    นายพงษธร  ดีประดิษฐ์  กรรมการ 
    นางสาวพรสุดา        กรดสัน   กรรมการ 
    นางสาวรัสติยา  สุขส าโรง  กรรมการ 

  นางสาวชนิกานต์           สงา่งาม   กรรมการและเลขานุการ 
  

 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๓ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
    นำงสำวอัญชลี            รอดรั้ง   ประธำนกรรมกำร 
    นายพงษธร  ดีประดิษฐ์  กรรมการ 
    นางสาวพรสุดา        กรดสัน   กรรมการ 
    นายธีระยุทธ  โพธิ์กระสัง  กรรมการ 
    นางสาวรัตนา  ภิญโย   กรรมการ 
    นายปรภต  ฟองสุวรรณ  กรรมการ 
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  นางสาวนิชาภัทร  ทองรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

    นำยนฤพล  สุทธิชัยวรกุล  ประธำนกรรมกำร 
    นายกิตติธัช  อุดมฉวี   กรรมการ 

    นางสาวชไมพร             เสาร์โล   กรรมการ 
    นางสาวณิชา  ศิริคง   กรรมการ 
    นายสิทธา  เปรมปรีดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์กำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
    นำงสำวสุกัลยำ            นิลกระยำ  ประธำนกรรมกำร 
    นางสาวสิริเนตร  ไสยะหุต   กรรมการ 
    นางสาวธนิสา               กองเพ็ชร  กรรมการ 
    นางสาวจิรัชยา  มหานิล   กรรมการ 
    นางสาวปิยะรัตน์            ใจยืน   กรรมการ 
    นางสาวสุทธินี  ดอกพุฒ   กรรมการและเลขานุการ 

  
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๖ มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

    นำงวรำภรณ์  หลงเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
    นายพรเกียรติ               โชติสุดเสน่ห์  กรรมการ 
    นางวัจนา                    ไชยยนต์  กรรมการ 
    นางวาสนา                  ภูมิชัยวิจิตร์  กรรมการ 
    นางสาวนวลจันทร์          ช่วงโชติ   กรรมการ 
    นางสาวสโรชิน  นาคเกตุ   กรรมการ 
    ว่าที่ ร.ต หญิงรัชนก        สังฆะมณี  กรรมการ 
    นางสาววลัยพร  เขียวไพรี  กรรมการ 
    นางสาววรรษิดา  กี่หมื่น   กรรมการ 

  นางสาวนภสร  สุทธิประภา  กรรมการและเลขานุการ 
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 2.1.2 ด้ำนที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๑ กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

    นำงสำวรัตนำ  ภิญโย   ประธำนกรรมกำร 
    นางปราณี  วัฒนปรีชากุล  กรรมการ 
    นางสาวรินดา  ไชยโคตร  กรรมการ 
    นางสาวรัสส์กร  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
    นางสาววชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง  กรรมการ 
    นางสาวจรูญลักษณ ์ น้อยเพ็ง   กรรมการ 
    สิบเอกปราศรัย  วันตา   กรรมการ 
    นายวัชระชัย                การนอก   กรรมการ 
    นายอัฐพล  ศุภโกวิทย์  กรรมการ 
    นายเดวิด                    ด้วงจินดา  กรรมการ 
    นางสาวอัญชลี  รอดรั้ง   กรรมการ 
    นายณัฐวุฒิ                  ค าป้อ   กรรมการ 
    นายพงษธร  ดีประดิษฐ์  กรรมการ 
    นายธีรภัทร                  ห้องโสภา  กรรมการ 
    นายฐานพัฒน์  สังตรีเศียร  กรรมการ 

   นางสาวอรัญญา           จุลกระเศียร  กรรมการและเลขานุการ 
  

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๒ ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
    นำยสุรัตน์ชัย  อมฤทธิ์   ประธำนกรรมกำร 
    นายธิติพงษ ์  สีสุมัง   กรรมการ 
    นายณัฐพล  เชยเอม   กรรมการ 
    นายโพธิรัตน์  หนูรอด   กรรมการ 

 นายกิจธนคุณ           จันทราพิทักษ์กุล  กรรมการและเลขานุการ 
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 ประเด็นกำรพิจำรณำที่  ๓ กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 

    นำยณัฐวุฒ ิ  ค ำป้อ   ประธำนกรรมกำร 
    นางสาวนวลจันทร์          ช่วงโชติ   กรรมการ 
    นางสาวรินดา               ไชยโคตร  กรรมการ 
    นางสาวธมนรัชต์           ลิมาภิรักษ์  กรรมการ 
    นางสาวทัชชกร           มอญภาษา  กรรมการ 
    นายปรภต   ฟองสุวรรณ  กรรมการ 
    สิบเอกปราศรัย  วันตา   กรรมการ 

  นางสาวนิชาภัทร           ทองรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๔ สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

    นำงทิพวรรณ  โชติสิงห ์  ประธำนกรรมกำร 
    ว่าที่ ร.ต.วัชรา  งามมีฤทธิ์  กรรมการ 
    นางจรัสศรี  อุตรนคร   กรรมการ 
    นายธีระยุทธ                โพธิ์กระสัง  กรรมการ 
    นางสาววรรณวิสา โปยขุนทด  กรรมการ 
    นายฐานพัฒน์               สังตรีเศียร  กรรมการ 

  นางสาววนิดา               เนาวนิตย์  กรรมการ 
    นายอัฐพล           ศุภโกวิทย์  กรรมการและเลขานุการ 

    2.๒ คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

  นำยพรเกียรติ  โชติสุดเสน่ห์  ที่ปรึกษำมำตรฐำนที่ 2 
  ว่ำที่ ร.ต.วัชรำ  งำมมีฤทธิ์  ที่ปรึกษำมำตรฐำนที่ 2 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  นำงดวงชีวัน               บุญเกิด   หัวหน้ำมำตรฐำน 
  นางธิดารัตน์  แจ้งเจริญ  กรรมการ 
  นางสาววชิราภรณ ์ แพทย์จะเกร็ง  กรรมการ 
  นางสาวสุธิดา  ศิริสวัสดิ์   กรรมการ 
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  นางสาววิมลรัตน์  ค าจันทร์  กรรมการ 
  นางสาวกนกพร  พลายละหาร  กรรมการ 
  นางสาวจรูญลักษณ์ น้อยเพ็ง   กรรมการ 
  นางสาวเบญจวรรณ โถนค า   กรรมการและเลขานุการ 
 
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบ

ด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
นำงสำวสิริเนตร  ไสยะหุต   ประธำนกรรมกำร 
นางสมประสงค์  ภาณุพินทุ  กรรมการ 
นางสาวสุกัลยา             นลิกระยา  กรรมการ 
นางสาววนิดา  เนาวนิตย์  กรรมการ  
นางสาวธนิสา               กองเพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ  
 

 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
   นำงวำสนำ  ภูมิชัยวิจิตร์  ประธำนกรรมกำร 
   นางสาวกฤษณา            ครุฑธกะ   กรรมการ 
   นางสาวรัสส์กร             สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนก สังฆะมณี  กรรมการ 
   นางสาวสุพิชชา  ตระกูลสว่าง  กรรมการ 
   นางสาววรรณวิสา โปยขุนทด  กรรมการและเลขานุการ 
 
  ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำร

จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
   ว่ำที่ ร.ต.วัชรำ             งำมมีฤทธิ์  ประธำนกรรมกำร 
   นายนิพนธ์  ชาวนา   กรรมการ 
   นางสาวศุภกานต์  มาลยาภรณ์  กรรมการ 
   นายปรภต   ฟองสุวรรณ  กรรมการ 
   นายวัชระชัย  การนอก   กรรมการ 
   นางสาวรัสส์กร  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 
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  ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร

จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   นำยกิตติธัช  อุดมฉวี   ประธำนกรรมกำร 
   นายนฤพล  สุทธิชัยวรกุล  กรรมการ 

   นางสาวชนิกานต์  สง่างาม   กรรมการ 
   นายสิทธา  เปรมปรีดิ์  กรรมการ 
   นางสาวชไมพร  เสาร์โล   กรรมการ 
   นางสาวณิชา  ศิริคง   กรรมการและเลขานุการ 
 

     2.3 คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และ
สำมำรถน ำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ 

  ประเด็นกำรพิจำรณำที่ ๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผล

มำพัฒนำ ผู้เรียน 
   ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนำและ 
       ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  นำงวำสนำ  ภูมิชัยวิจิตร์  ที่ปรึกษำมำตรฐำนที่ 3 
  นำงสำวสุพิชชำ  ตระกูลสว่ำง  หัวหน้ำมำตรฐำน 
  นางสมประสงค์  ภาณุพินทุ  กรรมการ 
  นางสาวสุกัลยา  นิลกระยา  กรรมการ 
  นางสาวสิริเนตร  ไสยะหุต   กรรมการ 
  นางสาวกฤษณา  ครุฑธกะ  กรรมการ   

นางพนิดา  เกษมสินธ์  กรรมการ 
นางสุกัญญา                 สุขสุเดช   กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา   ธรรมนิตย์สกุล  กรรมการ 
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นางสาวรัตนา               ภญิโย   กรรมการ 
นางสุนารี                   รัตนไตรภพ  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.วัชรา               งามมีฤทธิ์  กรรมการ 
นายสุรัตน์ชัย                อมฤทธิ์   กรรมการ 
นางวราภรณ์             หลงเจริญ  กรรมการ 
นางสาวสโรชิน              นาคเกตุ   กรรมการ 
นายธีระยุทธ                 โพธิ์กระสัง  กรรมการ 
นางสาววรรณวิสา โปยขุนทด  กรรมการ 
นางสาวอรัญญา           จุลกระเศียร  กรรมการ 

   นางสาวสุภาวรณ  ปัญยาง   กรรมการและเลขานุการ 
  

 มีหน้ำที่ 
 ๑.  ศึกษามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

/2. ... 
๒. ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอย ตามมาตรฐานและ

ประเด็นพิจารณา 
๓. จัดท าสารสนเทศ วางแผนการเก็บข้อมูล ที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในมาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ 
๔. ประสานเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลแล้วบันทึกลง

ในแผ่นซีดี เก็บเป็นสารสนเทศแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
๕. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมหลักฐาน จัดท าเป็นแฟ้มมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน 
๖. น าเสนอผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โรงเรียน 
ดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา ๒๕62 

 
  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
สืบไป 
 
     สั่ง ณ วันที่  12  กุมภาพันธ์ 2563 
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         (นายนิยม  ไผ่โสภา) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
 

 

 

  


