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คำนำ 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได3ประกาศเรื่อง การใช3มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาจะต3องจัดให3การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาให3เปRนไปตามมาตรฐานการศึกษา

ในแตTละระดับ พร3อมทั้งจัดทำให3มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม

ผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให3มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด และจัดทำรายงาน 

การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  และเพื่อให3การดำเนินงานติดตามตรวจสอบและ

สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำปjการศึกษา 2564 เปRนไปด3วยความเรียบร3อย 

และเพื่อเตรียมพร3อมในรับการประเมินและการตรวจสอบจากหนTวยงานต3นสังกัดและเพื่อเผยแพรTสูTบุคคล 

ที่เกี่ยวข3อง สูTชุมชน และหนTวยงานอื่นๆ  

สำหรับในปjการศึกษา 2564 โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคnได3ดำเนินการรายงานผลการประเมิน

ตนเองโดยใช3การประเมินแนวใหมT (3 มาตรฐาน) ทั้งนี้โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคnได3ดำเนินการพัฒนาอยTาง

สม่ำเสมอตTอเนื่องและดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสำรวจตัวชี้วัดในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคnอยTางมีคุณภาพและนำผลที่ได3มาแก3ไข ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อพัฒนา

การศึกษาที่ยั่งยืนตTอไป 
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ส"วนที่ 1  

บทสรุปของผู3บริหาร 

ตอนที่ 1 ข3อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn ที ่ต ั ้ง 48 หมู T 2 ต.บางแก3ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  

สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

โทรศัพทn 02-7102005 , 02-7102361 website : http://bkps.ac.th/ เป�ดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1 

ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 6 จำนวนนักเรียน 1,311 คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน 70 คน  

 

ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 

 1) ปNจจุบันโรงเรียนดำเนินงานอยู#ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ดี 

 2)   หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

� มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู3เรียน ประกอบด3วย 

• แบบประเมินการคัดกรองความสามารถในการอTาน และการเขียน ในรายวิชา

ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-6 

• แบบรายงานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 

• รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟ�ง-พูด ระดับชั้น ม. 1-6 

• แบบประเมินประเมินการเขียนสรุปใจความจากบทร3อยกรองที่อTาน  

• ผลงานนักเรียนการเขียนสรุปในความจากบทร3อยกรองที่อTาน 

• แบบรายงานผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรnพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1 – 6  

ปjการศึกษา 2564  

• แบบรายงานผลการเรียนวิชาการศึกษาค3นคว3าและสร3างองคnความรู3 ชั้น ม. 2  

ปjการศึกษา 2564  

• แบบรายงานผลการเรียนวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปjที ่5  

ปjการศึกษา 2564  

• แบบรายงานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 

• แบบรายงานการเข3าเรียนออนไลนn ในชTวงการแพรTระบาดของโรค Covid-19 

• แบบรายงานการสื่อสารออนไลนnกับคุณครูที่ปรึกษาผTานชTองทางออนไลนn 

• แบบบันทึกแผนการศึกษาตTอ/การประกอบชีพในอนาคตของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 3 และ6 

• แบบประเมินทักษะการแสดงออกทางด3านดนตร-ีนาฏศลิป� 
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• ผลงานนักเรียนทางด3านการร3องเพลง และเต3น ทางสื่อออนไลนn 

• แบบรายงานแสดงผลการเรียนวิชาดนตร-ีนาฏศิลป� ของนักเรียนชั้น ม. 1-3 

• แบบรายงานแสดงผลการเรียนวิชาปฏิบัติดนตรีไทย ของระดับชั้น ม. 5/3 -5/5 

• รายงานกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn ประจำปjการศึกษา 2564 

• รายงานการประชุมสภานักเรียนบางแก3วประชา-สรรคn ครั้งที่ 1,2,3 ปj  2564 

• แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน แยกตามกลุTมป�ญหาและระดับชั้น ปj 2564 

• รายงานผลเฉลี่ยคTาดัชนีมวลกายนักเรียน (BMI) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 

� มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด3วย 

• แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปjการศึกษา 2564-2566 

• แผนปฏิบัติการประจำปj 

• รายงานการเข3ารTวมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

• บันทึกการประชุมคร ู

• แผนกำกับการนิเทศ 

• โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เชTน O-Net 

• รายงานการจัดการเรียนรู3ออนไลนn ปjการศึกษา 2564 

� มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน3นผู3เรียนเปUนสำคัญ ประกอบด3วย 

• แผนการจัดการเรียนรู3และบันทึกหลังแผน 

• รายงานการใช3สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน 

• รายงานการใช3แหลTงเรียนรู3ตTางๆ ในโรงเรียน 

• ผลการประเมินจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยเน3นปฏิสัมพันธnเชิงบวก 

• รายงานการซTอมเสริมนักเรียนที่ติด 0, ร, มส 

• รายงานการจัดสTงวิจัยในชั้นเรียนของคร ู

• รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู3ของครูผู3สอน   
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 3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต#อไปอย#างไรให3ได3มาตรฐานที่ดีขึ้นกว#าเดิม 1 ระดับ 

  3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณ ของ

นักเรียน 

  3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกรายวิชา 

  3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูโดยเน3นปฏิสัมพันธnเชิงบวก 

  3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 4 ปฏิรูปการสอน เน3นการบูรณาการ และลดภาระงานของนักเรียน 

   3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 5 สTงเสริมการใช3เทคโนโลยีในชั้นเรียน ทั้งครูและนักเรียน 

 
                      
 

 

               วTาที่ร3อยตรีหญิง 

                                                                             สายสวาท  สุขวิชัย 

                                                                               ผู3อำนวยการโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn  
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ส"วนที่ 2  

รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตอนที่ 1 ข3อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข3อมูลพื้นฐานโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคZ 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn 

 อักษรย#อ  บ.ก.ส. 

 ประกาศจัดตั้งโรงเรียน 9  มีนาคม  2524 

 วันสถาปนาโรงเรียน 1  กุมภาพันธn  2525 

 สถานที่ตั้ง  48 หมูT 2 ตำบลบางแก3ว อำเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 10540 

โทรศัพทZ  02-710-2005 

โทรสาร   02-383-3344 

นามเรียกขานวิทย ุ บางแก3ว 

เลขรหัสโรงเรียน  01110304 

เนื้อที ่   25 ไรT 2 งาน 32 ตารางวา 

 

v ประวัติการก#อตั้ง 

 โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคnได3ถือกำเนิดขึ้นมาจากการเล็งเห็นความสำคัญและคุณประโยชนnใน

การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาในท3องถิ่น แตTในขณะนั้นการเดินทางไปศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จำเปRนต3อง

เดินทางไปในตัวอำเภอหรือตัวจังหวัด ซึ่งการคมนาคมติดตTอกับอำเภอหรือจังหวัดนั้นไมTสะดวก โดยเฉพาะใน

ฤดูฝน ชาวบ3านในท3องถิ่นได3แกT หมูTบ3านบริเวณวัดหนามแดงและอีกหลายหมูTบ3านในตำบลบางแก3วและบริเวณ

ใกล3เคียง จึงต3องการให3ทางราชการจัดตั ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ ้น ตTอมาใน พ.ศ. 2524  

นายวงษn ฉิมพูลสุข–นางบาง ฉิมพูลสุข นายเฉย ฉิมพูลสุข นายเจียน–นางลิ้นจี่ แก3วมณี  ซึ่งเปRนคหบดีในตำบล

บางแก3วมีจิตศรัทธา และเล็งเห็นประโยชนnในการศึกษาของกุลบุตร กุลธิดาในท3องถิ่น จึงได3รTวมกันบริจาคที่ดิน

ให3ทางราชการ เพื่อให3จัดสร3างโรงเรียนขึ้นในตำบลบางแก3วรวมเนื้อที่  24 ไรT 1 งาน 38 ตารางวาพร3อมบริจาค

เงินจัดสร3างอาคารชั่วคราว ขุด เจาะ บTอน้ำบาดาล จัดทำถนน ติดตั้งไฟฟ�า ฯลฯ  

เมื่อทางราชการได3รับแจ3งการบริจาคที่ดินดังกลTาวแล3วจึงได3ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ

ตำบลบางแก3วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2524  โดยเป�ดทำการเรียนการสอน

ในปjการศึกษา  2524 และแตTงตั้งนายสำอาง คำหริ่ม อาจารยn 2  โรงเรียนบางพลีราษฎรnบำรุงมารักษาการใน

ตำแหนTงครูใหญT ตั้งแตTวันที่ 1  พฤษภาคม  2524 โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคnในขั้นแรกนั้นเป�ดทำการสอน

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1 จำนวน 2 ห3องเรียนโดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ซึ่งเปRนโรงเรียนประถมศึกษาในท3องถิ่นเปRนสถานที่เรียนชั่วคราว 1 ภาคเรียนและในภาคเรียนที่ 2  จึงได3ย3าย

มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวในที่ป�จจุบันในระยะเริ่มแรกนั้นโรงเรียนยังไมTพร3อมในทุกๆด3านก็ได3รับความ
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ชTวยเหลือจากบุคคลในชุมชนชTวยจัดหาเก3าอี้โต�ะนักเรียนขุดเจาะน้ำบาดาลติดตั้งระบบไฟฟ�าจนสามารถ

ดำเนินการเรียนการสอนได3 

ตTอมาในวันที่ 1 กุมภาพันธn 2525  โรงเรียนได3ทำพิธีรับมอบที่ดินจากผู3อุปการะโรงเรียนและเป�ด

โรงเรียนโดยมี นายสายสิทธิ์ พรแก3ว ผู3วTาราชการจังหวัดสมุทรปราการในขณะนั้นเปRนประธานในพิธีดังนั้น

โรงเรียนจึงถือเอาวันที่ 1 กุมภาพันธnของทุกปj เปRนวันกำเนิดโรงเรียนและจัดให3มีการทำบุญประจำปjเรื่อยมา 

ในปj พ.ศ. 2552 นางฉวีพรรณ  ภูTทอง บริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 1 ไรT 94 ตารางวา ทำให3โรงเรียนบาง

แก3วประชาสรรคn มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 25 ไรT 2 งาน 32 ตารางวา 

 

v สัญลักษณZประจำโรงเรียน “งูเห#าล3อมรอบด3วยรวงข3าว 

 
งูเห#า เปRนสัญลักษณnแทนปjเกิดของผู3อุปการะโรงเรียน (นายวงษn ฉิมพูลสุข) และแสดงถึงที่ตั้งของ

โรงเรียนซึ่งเคยเปRนทุTงนาและมีงูเหTาชุกชุม 

รวงข3าว แสดงถึง อาชีพของคนบริเวณโรงเรียนที่สTวนใหญTประกอบอาชีพทำนา 

สีประจำโรงเรียน  ชมพ–ูแสด 

สีชมพ ูหมายถึง ความรักความภาคภูมิใจในสถาบัน (ตรงกับวันเกิดของนายวงษn ฉิมพูลสุข) 

สีแสด หมายถึง ความเจดิจ3าสวTางรุTงโรจนn (ตรงกับวันเกิดของนางบาง ฉิมพูลสุข) 

อัตลักษณZ วัฒนธรรมลูกแก3ว 

ปรัชญา  ความรู3 คูTคุณธรรม 

คติพจนZ   ทนฺโต เส��โฐ มนุสฺเสส ุหมายถึง ผู3ฝ�กตนดีแล3วเปRนผู3ประเสริฐในหมูTมนุษยnทั้งหลาย 

คำขวัญ  ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมณีรัตนเมธางกูร หมายถึง พระผู3เปRนหนTอเนื้อแหTงนักปราชญn 

ดอกไม3ประจำโรงเรียน  ดอกแก3ว 
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� แผนที่ตั้งและแผนผังโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคZ 
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1.2 เกียรติประวัติโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคZ 

 « ได3เข3ารTวมการบรรยายธรรม ประจำปj พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด ณ วัดบางด3วนนอก ตำบลบาง

ด3วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

« ได3รับคัดเลือกเปRนตัวแทนนักเรียน เพื ่อเข3ารับการประเมินรางวัลนักเรียนเพื ่อรับรางวัล

พระราชทาน ระดับภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต3น โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ประจำปjการศึกษา 2564 

« ได3รับคัดเลือกเปRนตัวแทนนักเรียน เพื ่อเข3ารับการประเมินรางวัลนักเรียนเพื ่อรับรางวัล

พระราชทาน ระดับภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ประจำปjการศึกษา 2564 

  « ได3รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 - 2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคnกรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

« ได3รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ระบบการดูแลชTวยเหลือนักเรียน ประเภทสถาบันศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาขนาดใหญT ประจำปj 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

« ได3รับคัดเลือกให3เปRน “โรงเรียนมัธยมดี สี่มุมเมือง” 

« รางวัลเหรียญทอง ในการเข3ารTวมการประกวดระบบการดูแลชTวยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ประจำปjการศึกษา 2562 ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

« รางวัลเหรียญเงิน ในการเข3ารTวมการประกวดระบบการดูแลชTวยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ประจำปjการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

« รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 4 ระดับประเทศ ในการแขTงขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ 

ม. 1-3 ปjการศึกษา 2561 

« รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 10 ระดับประเทศ การแขTงขันซูโดกุ ระดับ ม.4-6 ปjการศึกษา 2561 

« รางวัลเหรียญทองลำดับที ่16 ระดับประเทศ ในการแขTงขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 

ระดับ ม. 4-6 ปjการศึกษา 2561 

  « ได3รับคัดเลือกให3เปRน “ศูนยnเฝ�าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ระดับจังหวัด” จาก 

กระทรวงวัฒนธรรม ในปjการศึกษา 2560 

  « ได3รับคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด3านการศึกษา ให3เปRนโรงเรียน

ต3นแบบการปลูกฝ�งเยาวชนให3เปRน “พลเมืองดี วินัยเดTน” ด3วยการจัดการเรียนรู3ตามแนวคิด “STAR STEM”   

ปjการศึกษา 2560         

  « รางวัลโรงเรียนสTงเสริมสุขภาพระดับทองอยTางตTอเนื่องเปRนสมัยที่ 3 ระยะเวลารับรองระหวTาง

วันที่  4 พฤศจิกายน 2556 ถึง 4 พฤศจิกายน 2559 
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 « รางวัลสถานศึกษาแบบอยTางการจัดกิจกรรมการเรียนรู3และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 

  « รางวัลทรงคุณคTา  สพฐ.  OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา “สถานศึกษายอดเยี่ยม  

ด3านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง” ประจำปjการศึกษา 2555 

  « รางวัลสถานศึกษาดีเดTนระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย รองชนะเลิศอันดับ 1 (สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและสTงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ปjการศึกษา 2554) 

« รางวัลโรงเรียนแกนนำสTงเสริมนิสัยรักการอTานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ       

เขต 2 ปjการศึกษา 2550 

 

ผลงานการเข3าร#วมแข#งขันทักษะ ความสามารถของนักเรียน กับหน#วยงานภายนอก 

« เด็กหญิงศศิกานตn ทวีชาติ  ได3เข3ารTวมการบรรยายธรรม ประจำปj พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด      

ณ วัดบางด3วนนอก ตำบลบางด3วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

« นายพฤก ชาตะป�ทมะ  ได3เข3ารTวมการบรรยายธรรม ประจำปj พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด                     

ณ วัดบางด3วนนอก ตำบลบางด3วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

« เด็กหญิงเอมิกา ชัยตรีกาล  ได3รับรางวัล อาสาสมัครไทยดีเดTน เนื่องในวันอาสาสมัครสากล 

ประจำปj 2564 

« เด็กหญิงโชติพัชร แพทยnนาดี  ได3รับรางวัล อาสาสมัครไทยดีเดTน เนื่องในวันอาสาสมัครสากล 

ประจำปj 2564 

« ได3รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสร3างสรรคnสื่อการสอนวิชาชีพผTาน Socail Media Online 

จัดโดย มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี รTวมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และองคnกรภาคีเครือขTาย 

« รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดแขTงขัน VAMC 2020 ประเภท Concert Band D.1    

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณn ในพระบรมราชูปถัมภn 

 

ผลงานของบุคลากรโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคZ 

« วTาที่ร3อยตรีหญิง สายสวาท สุขวิชัย ได3รับรางวัลข3าราชการพลเรือนดีเดTน ประจำปj 2565 

« วTาที่ร3อยตรีหญิง สายสวาท สุขวิชัย ได3รับรางวัลผู3บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนสุขภาวะ 

รางวัลทรงคุณคTา OBEC AWARDS 

« คุณครูแสนรัก ก3อนทองคำ ได3รับรางวัลผู3ฝ�กสอน ลูกเสือดีเดTน ระดับชาติ ประจำปj 2564 

« คุณครูลัดดาวัลยn อยูTพันธn ได3รับรางวัลผู3สอนตTางประเทศดีเดTน ประจำปj 2565 
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1.3 บุคลากรของโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคZ  

 1.3.1 ข3อมูลผู3บริหารสถานศึกษา  

ที ่
ชื่อ – ชื่อสกุล 

/ ตำแหน3ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา 

การดำรงตำแหน3งที่โรงเรียน

นี้ ตั้งแต3-ปGจจุบัน 

หมายเหต ุ

(ฝMายงานที ่

รับผิดชอบ) ตั้งแต3 (ปP/เดือน) 

1. วCาที่ ร.ต.หญิงสายสวาท  สุขวิชัย 
ปริญญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาการบริหารการศึกษา 
1 ต.ค.64 ปRจจุบัน ผู3อำนวยการโรงเรียน 

2. นายมานพ  จันทร8งาม 
ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา 
19 ต.ค.63 ปRจจุบัน รองผู3อำนวยการโรงเรียน 

3 นายสรายุ  รักเจียม 
การศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา 
19 ต.ค.63 ปRจจุบัน รองผู3อำนวยการโรงเรียน 

4 นางสาวคนึงนิจ  สมศร ี
ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา 
28 ม.ีค 65 ปRจจุบัน รองผู3อำนวยการโรงเรียน 

  

 1.3.2 จำนวนบุคลากร   

ผูQบริหาร ครูผูQสอน พนักงานราชการ ครูอัตราจQาง เจQาหนQาที่อื่นๆ รวม 

4 57 2 3 4 70 

  

 1.3.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ที ่ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
จำนวน 

คน 

คิดเปUน 

ร3อยละ 

1. ปวส. 1 1.43 

2. ปริญญาบัณฑิต 43 61.43 

3. ปริญญามหาบัณฑิต 25 35.71 

4. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 1 1.43 

 รวม 70 100 

2%

62%
36%

1%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปวส. ปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
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 1.3.4 ภาระงานสอนของครูในแตTละกลุTมสาระ 

ที ่ กลุ#มสาระการเรียนรู3 จำนวนคน 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชม./สัปดาหZ) 

1. คณิตศาสตรn 8  18  

2. วิทยาศาสตรn  12 17 

3. ภาษาไทย 6 14 

4. ภาษาตTางประเทศ 9 16 

5. สังคมศึกษา 9 17 

6. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4 21 

7. ศิลปะ 6 22 

8. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 21 

9. สนับสนุนการสอน 4 18 

10. ครูตTางชาต ิ 4 17 
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1.4 ข3อมูลนักเรียน 

1.4.1 จำนวนนักเรียน ปjการศึกษา 2564 ทั้งหมด 1,311 คน (ข3อมูล ณ 25 มิ.ย. 2564) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห3อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต#อห3อง 
ชาย หญิง 

ม.1 8 187 148 335  42 

ม.2 8 135 86 221 28 

ม.3 9 112 95 207 26 

รวม ม.ต3น 25 434 329 763 31 

ม.4 7 129 115 244 34 

ม.5 5 79 70 149 29 

ม.6 5 79 76 155 31 

รวม ม.ปลาย 17 287 261 548 32 

รวมทั้งหมด 41 721 590 1,311 31 

 1.4.2 จำนวนนักเรียน ปjการศึกษา 2562 – 2564 (ข3อมูล ณ 25 มิ.ย. 2564) 

 

  

ระดับชั้นเรียน ปh พ.ศ. 2564 ปh พ.ศ. 2563 ปh พ.ศ. 2562 

ม.1 335 222 210 

ม.2 221 204 295 

ม.3 207 276 277 

ม.4 244 158 167 

ม.5 149 159 140 

ม.6 155 140 113 

รวมทั้งหมด 1,311 1,169 1,202 
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1.5 ข3อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

  1.5.1 ร3อยละของนักเรียนทีมีผลเกรดเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนปjการศึกษา 2564 แตTละรายวิชาใน

ระดับ 2 ขึน้ไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1–3 

 

 กลุ#มสาระการเรียนรู3 

                               ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 65.68 69.44 78.57 

คณิตศาสตรZ 81.91 81.71 78.96 

วิทยาศาสตรZและเทคโนโลย ี 56.94 62.62 84.98 

สังคมศึกษา ฯ 56.28 75.00 95.65 

สุขศึกษาและพลศึกษา 99.75 99.62 100.00 

ศิลปะ 60.41 89.12 85.26 

การงานอาชีพ 74.01 77.08 90.64 

ภาษาต#างประเทศ 56.31 45.25 61.78 

 

       ร3อยละของนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปjการศึกษา 2564 แตTละรายวิชา 

           ในระดับ 2 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1 – 3 
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 1.5.2 ร3อยละของนักเรียนทีมีผลเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนปjการศึกษา 2564 แตTละรายวิชา

ในระดับ 2 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 4-6 

 

กลุ#มสาระการเรียนรู3 

                               ระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 82.76 86.39 86.44 

คณิตศาสตรZ 72.74 81.77 77.19 

วิทยาศาสตรZ 72.03 94.70 88.63 

สังคมศึกษา ฯ 85.50 85.43 87.66 

สุขศึกษาและพลศึกษา 100.00 99.43 100.00 

ศิลปะ 64.11 82.87 96.28 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 91.89 95.17 95.32 

ภาษาต#างประเทศ 63.20 70.50 72.01 
 

ร3อยละของนักเรียนทีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนปhการศึกษา 2564 แต#ละรายวิชา 

           ในระดับ 2 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปhที่ 4 – 6 
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1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปhการศึกษา 2564 

1.6.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 3 และ 6 

1.6.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 3 

 

 

 

 

  

วิชา 
ค#าเฉลี่ยระดับโรงเรียน T-Score ระดับโรงเรียน ลำดับ

ที ่ปh 2563 ปh 2564 พัฒนาการ ปh 2563 ปh 2564 พัฒนาการ 

ภาษาไทย 51.65 51.26 -0.39 48.37 50.04 1.67 1 

คณิตศาสตรn 22.23 21.26 -0.97 47.85 47.80 -0.05 4 

วิทยาศาสตรn 27.35 29.20 1.85 47.37 47.74 0.37 3 

ภาษาอังกฤษ 33.91 31.21 -2.70 49.69 50.07 0.39 2 

เฉลี่ย 33.79 33.23 -0.55 48.32 48.91 0.59  
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1.6.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 6 

 

 

 

 

 

  

วิชา 
ค#าเฉลี่ยระดับโรงเรียน T-Score ระดับโรงเรียน ลำดับ

ที ่ปh 2563 ปh 2564 พัฒนาการ ปh 2563 ปh 2564 พัฒนาการ 

ภาษาไทย 39.93 41.28 1.35 47.26 46.707 -0.548 4 

คณิตศาสตรn 21.80 16.42 -5.38 47.48 46.534 -0.947 5 

วิทยาศาสตรn 28.90 25.71 -3.19 47.11 46.693 -0.415 3 

สังคมศึกษา 33.76 35.03 1.27 47.44 47.940 0.505 1 

ภาษาอังกฤษ 27.15 23.21 -3.94 48.06 48.295 0.232 2 

เฉลี่ย 30.31 28.33 -1.98 47.47 47.23 -0.235  
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1.6.2 พัฒนาการของคTาเฉลี่ยและ T-Score ของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

1.6.2.1 พัฒนาการของคTาเฉลี่ยและ T-Score ของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 3 

วิชา 
ค#าเฉลี่ยระดับโรงเรียน T-Score ระดับโรงเรียน 

ปh 2562 ปh 2563 ปh 2564 ปh 2562 ปh 2563 ปh 2564 

ภาษาไทย 50.88 51.65 51.26 47.22 48.37 50.04 

คณิตศาสตรn 20.75 22.23 21.26 46.23 47.85 47.80 

วิทยาศาสตรn 27.69 27.35 29.20 47.24 47.37 47.74 

ภาษาอังกฤษ 30.62 33.91 31.21 48.08 49.69 50.07 

เฉลี่ย 32.49 33.79 33.23 47.193 48.32 48.91 
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1.6.2.2 พัฒนาการของคTาเฉลี่ยและ T-Score ของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 6 

วิชา 
ค#าเฉลี่ยระดับโรงเรียน T-Score ระดับโรงเรียน 

ปh 2562 ปh 2563 ปh 2564 ปh 2562 ปh 2563 ปh 2564 

ภาษาไทย 41.14 36.21 39.93 46.17 45.93 47.26 

คณิตศาสตรn 24.87 18.98 21.80 47.15 46.43 47.48 

วิทยาศาสตรn 26.65 25.59 28.90 46.52 46.85 47.11 

สังคมศึกษา 32.93 32.86 33.76 47.20 46.77 47.43 

ภาษาอังกฤษ 27.80 24.50 27.15 47.64 46.66 48.06 

เฉลี่ย 30.68 27.63 30.31 46.94 46.53 47.47 

 

  

46.17

47.15

46.52

47.2

47.64

45.93

46.43

46.85 46.77 46.66

47.26
47.48

47.11
47.43

48.06

44.5

45

45.5

46

46.5

47

47.5

48

48.5

ภาษาไทย คณิตศาสตร̂ วิทยาศาสตร̂ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

แผนภูมิพัฒนาการ T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปhที่ 6 

ปP 2562 ปP 2563 ปP 2564 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู3เรียน 

ระดับคุณภาพ: ดี 

1. วิธีดำเนินการพัฒนา 

โรงเรียนมีการสTงเสริมผู3เรียนให3มีความรู3และทักษะที่จำเปRนตามหลักสูตร จึงได3มีการจัดการเรียนรู3

อยTางหลากหลายและมุTงเน3นผู3เรียนเปRนสำคัญ ยึดหลักการมีสTวนรTวมเพื่อพัฒนาผู3เรียนให3มีคุณภาพ ตาม

ศักยภาพ และได3มาตรฐาน ซึ่งสอดรับกับจุดมุTงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ที่ได3มุTงพัฒนาให3ผู3เรียนเปRนคนดี มีป�ญญา มีความสุข มีความสามารถในการอTาน การเขียน การสื่อสาร

และการคิดคำนวณ  สามารถในการวิเคราะหnและคิดอยTางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก3ป�ญหาได3 มีความสามารถในการสร3างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู3 ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตTออาชีพ 

พร3อมที่จะศึกษาตTอในระดับที่สูงขึ้นหรือการทำงาน ตลอดจนเปRนผู3ที่มีความสามารถด3านศิลปะ ดนตรีกีฬา 

ดำรงชีวิตอยTางมีความสุข มีภูมิคุ3มกัน และมีทักษะการคิด ตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยnเปRน

ประมุข อนุรักษnวัฒนธรรมไทย มีคุณธรรมนำความรู3 เปRนคนดี มีจิตอาสา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคn  

ทั้ง 8 ประการ 

ด3วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน3นผู3เรียนเปRนสำคัญ โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

อยTางหลากหลาย มุTงสTงเสริมให3ครูจัดการเรียนการสอนเน3นการปฏิบัติ (Active learning)  ให3ผู3เรียนผTาน

กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสูTการเรียนรู3ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู3ที่เน3นผู3เรียนเปRนสำคัญ และคำนึงถึงศักยภาพของผู3เรียนแตTละบุคคล บน

พื้นฐานความพอเพียง เปRนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร พร3อมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู3ให3ครอบคลุมพัฒนาการของผู3เรียนทุกด3าน ทั้งด3านพุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ด3วยรูปแบบและ

เทคนิควิธีสอนที่หลากหลายอาทิ การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติจริง การรTวมมือกันเรียนรู3การใช3กระบวนการ

คิดวิเคราะหn คิดอยTางมีวิจารณญาณ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการ แก3ป�ญหา ฯลฯ มีการนำสื่อ 

เทคโนโลยีนวัตกรรมและแหลTงเรียนรู3ตTางๆ ทั้งภายในและนอกโรงเรียนมาใช3ในการจัดการเรียนการสอน มีการ

วัดและประเมินผลตามสภาพจริงทั้งกTอนเรียน ระหวTางเรียนและหลังเรียน เป�ดโอกาสให3ผู3เรียนมีสTวนรTวมใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน พร3อมทั้งให3ข3อมูลย3อนกลับแกTผู3เรียนเพื่อปรับปรุงแก3ไขข3อบกพรTองเปRน

ระยะๆ ตลอดจนมีการวิจัยในชั้นเรียน รTวมกันแลกเปลี่ยนความรู3และประสบการณn (PLC) เปRนชุมชนแหTงการ

เรียนรู3ทางวิชาชีพ และนำไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู3   
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นอกจากนี้โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn ได3ดำเนินการพัฒนาผู3เรียนโดยจัดให3มีโครงการและกิจกรรม

ตTางๆ อยTางรอบด3าน เชTน โครงงานวิจัย โครงงานในรายวิชาคอมพิวเตอรn โครงงานในรายวิชาการสื่อสารและ

การนำเสนอและการศึกษาค3นคว3า  การประเมินจุดแข็งและจุดอTอนของผู3เรียน (SDQ) กิจกรรมคTายพุทธบุตร 

กิจกรรมห3องเรียนสีขาว กิจกรรมกีฬาสีภายใน การเลือกตั้งประธานนักเรียน การเข3ารTวมกิจกรรมวันสำคัญ

ตTางๆ ทางศาสนาและประเพณี  ที่ชTวยพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิตของผู3เรียน ให3ผู3เรียนสามารถ

อยูTในสังคมได3อยTางมีความสุข มีการพัฒนาด3านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู3เรียน สอดคล3อง

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรและมีคุณลักษณะและคTานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

 

2. ผลการดำเนินงาน 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในปjการศึกษา 2564 ด3านคุณภาพผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการของผู3เรียน พบวTาผู3เรียนมีคุณภาพตามเกณฑnมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา อยูTในระดับ ดี 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู3เรียนเปRนไปตามเป�าหมายของสถานศึกษาผู3เรียนมีความสามารถในการอTาน การ

เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหn คิดอยTางมีวิจารณญาณอภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก3ป�ญหาได3 ผู3เรียนมีความสามารถในการสร3างนวัตกรรมอยTางงTายๆ ได3และมี

ความสามารถในการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรของ

สถานศึกษา มีความรู3 ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตTองานอาชีพตามความเหมาะสมด3านคุณลักษณะที่พึง

ประสงคnของผู3เรียน ผู3เรียนมีคุณลักษณะและคTานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท3องถิ่นและ

ความเปRนไทย มีการยอมรับที่จะอยูTรTวมกันบนความแตกตTางและหลากหลาย มีสุขภาวะทางรTางกายและจิต

สังคม  
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ประเด็นพิจารณา   

1.1 มีความสามารถในการอTาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

1.น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ ชั้ น

มัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผล

การประเมินการคัดกรอง

ความสามารถในการอTาน 

และการเขียน ในรายวิชา

ภาษาไทย ในระดับดีขึ้น

ไป ร3อยละ 64 ขึ้นไป 

ใช3กระบวนการพัฒนาทักษะ

การสื่อสารของนักเรียน  ผTาน

ชุมชนแหTงการเร ียนร ู 3  (PLC) 

โดยครูผู3สอนรTวมกันพัฒนาแบบ

ฝ�กทักษะการสื ่อสารในแตTละ

ระดับชั้น ได3แกT  แบบฝ�กทักษะ

ก า ร อ T า น จ ั บ ใ จ ค ว า ม

สำคัญ  แบบฝ�กทักษะการอTาน

เชิงวิเคราะหn  เปRนต3น 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการ

ประเมินการคัดกรองความสามารถในการอTาน 

และการเขียน ในรายวิชาภาษาไทย ในระดับดี

ขึ้นไป ร3อยละ 66 

 

2 . น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ ชั้ น

มัธยมศึกษาปjที่ 1-6  

มีผลการอTาน การเขียน 

จากการประเมินของครู

ประจำวิชาระดับ 2 ขึ้นไป 

รวบรวมผลการอTาน การเขียน  

จากการประเมิน 

ผู3เรียนร3อยละ 87 มีผลการอTาน เขียนจากการ

ประเมินของครู ประจำวิชา  

3 . น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ ชั้ น

ม ั ธ ย ม ศ ึ ก ษ า ป j ท ี ่  1 - 6                 

ร3อยละ 64 มีผลการเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษฟ�ง-

พูด ในระดับ 2 ขึ้นไป 

นักเรียนได3รับการพัฒนาทักษะ

การฟ�งและพูดภาษาอังกฤษ 

โดยคร ูชาวไทยและคร ูชาว

ตTางประเทศ ผTานการจัดการ

เร ียนรู 3แบบ Active Learning 

โดยเน3นให3ผู3เรียนมีสTวนรTวมใน

ชั ้นเร ียนกระตุ 3นให3ผ ู 3 เร ียนมี

ความกระต ือร ือร 3นท ี ่ จะทำ

กิจกรรมตTางๆ และมีการใช3

เทคโนโลย ีสารสนเทศอย Tาง

เหมาะสม 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 ร3อยละ 

67 มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟ�ง-พูด 

ใน ระดับ 2  ขึ้นไป 

ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟ�ง-พูด 
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มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

4 . น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ ชั้ น

มัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผล

การประเม ินท ักษะการ

สื่อสารในรายวิชา 

ภาษาไทย ในระดับดีขึ้นไป 

ร3อยละ 64 

ใช3กระบวนการพัฒนาทักษะ

การสื ่อสารของนักเร ียนผTาน

ชุมชนแหTงการเร ียนร ู 3  (PLC) 

โดยครูผู3สอนรTวมกันพัฒนาแบบ

ฝ�กทักษะการสื ่อสารในแตTละ

ระดับชั้น ได3แกT  แบบฝ�กทักษะ

การอTานจับใจความสำคัญ   

 

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการ

ประเม ินท ักษะการส ื ่ อสาร ในรายว ิชา

ภาษาไทย ในระดับดีขึ้นไป ร3อยละ 67 

5.น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ ชั้ น

มัธยมศึกษาปjที่ 1-6  มีผล

ก า ร เ ร ี ย น ร า ย ว ิ ช า

คณิตศาสตรnพื ้นฐาน ใน

ระดับ 2 ขึ้นไป 

 

คร ูผ ู 3 สอนว ิชาคณ ิตศาสตรn

พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 

1–6 จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยยึดหลักความแตกตTาง

ระหวTางบุคคลด3วยวิธ ีสอนที่

หลากหลาย ใช 3การว ัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง 

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 ร3อยละ 

79 มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรnพื้นฐาน 

ในระดับ 2 ขึ้นไป 

 

 

  

แผนภูมิแสดงผลการเรียนวิชา

คณิตศาสตร̂พ้ืนฐานของ… 
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หลักฐานอ3างอิง 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
หลักฐานอ3างอิง 

1.นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปjที ่ 1-6 มีผลการ

ประเมินการคัดกรองความสามารถในการอTาน และ

การเขียน ในรายวิชาภาษาไทย ในระดับดีขึ ้นไป              

ร3อยละ 64 ขึ้นไป 

แบบประเมินการคัดกรองความสามารถในการอTาน 

และการเขียน ในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-6 

2.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที ่ 1-6 มีผลการ

อTาน การเขียน จากการประเมินของครูประจำวิชา

ระดับ           2 ขึ้นไป 

แบบรายงานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 

3.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 ร3อยละ 64 

มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟ�ง-พูด ในระดับ 

2 ขึ้นไป 

ร าย ง านผลส ั มฤทธ ิ ์ ท า งการ เ ร ี ยนรายว ิ ช า

ภาษาอังกฤษฟ�ง-พูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 

4.ผู3เรียนร3อยละ 66.95 มีผลการประเมินการเขียน

สรุปใจความจากบทร3อยกรองที ่อTาน (ภาษาไทย)           

ในระดับดีขึ้นไป 

 

1. แบบประเมินประเมินการเขียนสรุปใจความจาก

บทร3อยกรองที่อTาน  

2. ผลงานนักเรียนการเขียนสรุปในความจากบทร3อย

กรองที่อTาน 

 

5.นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปjที ่ 1-6 ร3อยละ 

78.95 มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรnพื ้นฐาน             

ในระดับ 2 ขึ้นไป 

1. แบบรายงานผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรnพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปjการศึกษา 

2564  

2. แบบรายงานผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรnพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปjการศึกษา 

2564  
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ประเด็นพิจารณา   

1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหn คิดอยTางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก3ป�ญหา 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

1 . น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ ชั้ น

มัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผล

ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร คิ ด

ว ิ เคราะห n  ค ิ ดอย T า งมี

วิจารณญาณ ระดับดีขึ้น

ไป 

รวบรวมผลการประเมินการคิด

วิเคราะหn คิดอยTางมี

วิจารณญาณ 

 

 

 

  

ผ ู 3 เร ียนร 3อยละ 86 ม ีการประเม ินการคิด

วิเคราะหn คิดอยTางมีวิจารณญาณ           

2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ชั้นปjที่ 1 -6 ร3อยละ 68.90 

ม ีผลการเร ียนรายว ิชา

วิทยาศาสตรnพื ้นฐานใน

ระดับ 2 ขึ้นไป 

 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด3าน

วิทยาศาสตรnในชTวงสถานการณn 

โควิด 19 

- โครงการพัฒนาความรู 3และ

ทักษะที่จำเปRนตามหลักสูตร  

 

 

 

ผ ู 3 เร ียนร3อยละ 69  มีผลการเร ียนรายวิชา

วิทยาศาสตรnพื้นฐานในระดับ 2 ขึ้นไป 

 

 

หลักฐานอ3างอิง 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
หลักฐานอ3างอิง 

1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที ่ 1-6 มีผลการ

ประเมินการคิดวิเคราะหn คิดอยTางมีวิจารณญาณ 

ระดับดีขึ้นไป 

แบบรายงานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาชั ้นปjที ่ 1-6 ร3อยละ 69              

มีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรnพื้นฐานในระดับ           

2 ขึ้นไป  

แบบสรุปผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรnพื้นฐาน   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปjที่ 1-6 
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ประเด็นพิจารณา   

1.3 มีความสามารถในการสร3างนวัตกรรม 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

1.นั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ ชั้ น

มัธยมศึกษาปjที่ 2 มีผล

การประ เม ิ นช ิ ้ น ง าน

ร า ย ว ิ ช า ก า ร ศ ึ ก ษ า

ค 3นคว 3าและสร 3างองคn

ความรู3ในระดับดี ขึ้นไป 
 

ครูผู3สอนวิชาการศึกษาค3นคว3า

และสร 3างองค nความร ู 3  ชั้น

มัธยมศึกษาปjที่ 2 จัดกิจกรรม

การ เร ี ยนการสอนโดยฝ�ก

ท ักษะการทำงานร T วมกัน 

ทักษะการค3นคว3า ทักษะการ

คิดวิเคราะหn และสร3างองคn

ความรู3เพื่อให3ได3ชิ้นงานที่เปRน

รูปธรรม การประเมินชิ้นงาน

ใช3เกณฑnตามแบบรูบริค 

 

 

  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที ่ 2 ร3อยละ 

45.13 ประเม ินช ิ ้นงานรายว ิชาการศ ึกษา

ค3นคว3าและสร3างองคnความรู3ในระดับดี ขึ้นไป 

 
2.น ั ก เ ร ี ย น ร ะด ั บ ชั้ น

มัธยมศึกษาปjที่ 5  มีผล

การประ เม ิ นช ิ ้ น ง าน

รายวิชาการสื่อสารและ

การนำเสนอ ในระดับดี 

ขึ้นไป 

ครูผู 3สอนวิชาการสื่อสารและ

การนำเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปj

ที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยฝ�กทักษะการทำงาน

ร Tวมก ัน ท ักษะการส ื ่อสาร 

ท ักษะการนำเสนอผลงาน 

เพื่อให3ได3ชิ้นงานที่เปRนรูปธรรม 

การประเมินชิ้นงานใช3เกณฑn

ตามแบบรูบริค 

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที ่ 5 ร3อยละ 

88.43 ประเมินชิ้นงานรายวิชาการสื่อสารและ

การนำเสนอในระดับดีขึ้นไป 
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หลักฐานอ3างอิง 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
หลักฐานอ3างอิง 

1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 2 ร3อยละ 45.13             

มีผลการประเมินชิ้นงานรายวิชาการศึกษาค3นคว3า

และสร3างองคnความรู3ในระดับดี ขึ้นไป 

1. แบบรายงานผลการเรียนวิชาการศึกษาค3นคว3า

และสร3างองคnความรู3 ชั้นมัธยมศึกษาปjที่2 ภาคเรียน

ที่ 1 ปjการศึกษา 2564  

2. แบบรายงานผลการเรียนวิชาการศึกษาค3นคว3า

และสร3างองคnความรู 3 ชั ้นมัธยมศึกษาปjที ่ 2 ภาค

เรียนที่ 2 ปjการศึกษา 2564  

2.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 5 ร3อยละ 88.43    

มีผลการประเมินชิ้นงานรายวิชาการสื่อสารและการ

นำเสนอในระดับดี ขึ้นไป 

1. แบบรายงานผลการเรียนวิชาการสื่อสารและการ

นำเสนอ ช ั ้นม ัธยมศ ึกษาปjที่  5 ภาคเร ียนที ่  1               

ปjการศึกษา 2564  

2. แบบรายงานผลการเรียนวิชาการสื่อสารและการ

นำเสนอ ช ั ้นม ัธยมศึกษาปjท ี ่  5 ภาคเร ียนที ่  2                  

ปjการศึกษา 2564  
 

ประเด็นพิจารณา   

1.4 มีความสามารถในการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

1 . น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ ชั้ น

ม ัธยมศึกษาปjท ี ่  1-6  มี

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

วิชาคอมพิวเตอรn ระดับ 2 

ขึ้นไป 

ครูผู 3สอนรายวิชาคอมพิวเตอรn 

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปjที ่ 1-6 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยเน3นการปฏิบัติจริง เพื่อให3

เกิดทักษะด3านคอมพิวเตอรnที่

ส า ม า ร ถ น ำ ไ ป ใ ช 3 ใ น

ชีวิตประจำวันได3จริง  

 

 

  

ผู3เรียนร3อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคอมพิวเตอรn ระดับ 2 ขึ้นไป 

  

978
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378
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แผนภูมิ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป:ที่ 1-

6   

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรJ  

ระดับ 2 ข้ึนไป 
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มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

2.นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 

สามารถเข3าถึงชั ้นเร ียน

ออนไลนn ในชTวงการแพรT

ระบาดของโรค Covid-19 

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปj

ที่ 1-6 สามารถเข3าถึงชั ้นเรียน

ออนไลนn ในทุกรายวิชา ในชTวง

สถานการณnโควิท  

 

ผู 3เรียนร3อยละ 82.00 มีการเข3าถึงชั ้นเรียน

ออนไลน n ในช Tวงการแพร Tระบาดของโรค 

Covid-19 

3.น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ ชั้ น

ม ัธยมศึกษาปjท ี ่  1-6  มี

การสื ่อสารออนไลนnกับ

ค ุณคร ู ท ี ่ ป ร ึ กษาผ T าน

ชTองทางออนไลนn 

ค ร ู ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า ใ น ร ะ ด ั บ ชั้ น

มัธยมศึกษาปjที ่ 1–6 ตั ้งกลุTม 

LINE Facebook  หร ื ออ ื ่ น  ๆ 

เพื่อติดตTอสื่อสารกับนักเรียนใน

ที่ปรึกษา 

ผู 3เรียนร3อยละ 95 มีการสื ่อสารออนไลนnกับ

คุณครูที่ปรึกษาผTานชTองทางออนไลนn 
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แผนภูมิแสดงนักเรียนระดับชั้นม.1-ม.6 

เขOาถึงชั้นเรียนออนไลนJ ในชRวงการแพรR

ระบาดของโรค Covid-19 
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แผนภูมิแสดงนักเรียนระดับชั้นม.1-6  

การส่ือสารออนไลน̂กับคุณครูท่ี

ปรึกษาผ3านช3องทางออนไลน̂
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หลักฐานอ3างอิง 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
หลักฐานอ3างอิง 

1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 ร3อยละ 

70.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรn 

ระดับ 2 ขึ้นไป 

แบบรายงานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 

2.นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 สามารถเข3าถึงชั้นเรียน

ออนไลนn ในชTวงการแพรTระบาดของโรค Covid-19 

แบบรายงานการเข3าเรียนออนไลนn ในชTวงการแพรT

ระบาดของโรค Covid-19 

3.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 ร3อยละ 95            

มีการสื่อสารออนไลนnกับคุณครูที่ปรึกษาผTานชTองทาง

ออนไลนn 

แบบรายงานการสื่อสารออนไลนnกับคุณครูที่ปรึกษา

ผTานชTองทางออนไลนn 

 

ประเด็นพิจารณา   

1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 มี

ผลการเร ี ยนเฉล ี ่ ย  ใน

ระดับ 2.00 ขึ้นไป 

ครูผู 3สอนทุกรายวิชาเน3นการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนn

อยTางมีประสิทธิภาพ 

ผู3เรียนร3อยละ 80.00 มีผลการเฉลีย่ทุกรายวิชา 

ในระดับ 2.00 ขึ้นไป 

 

หลักฐานอ3างอิง 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
หลักฐานอ3างอิง 

นักเรียนระดับชั ้น ม.1-6 มีผลการเรียนเฉลี ่ย ใน

ระดับ 2.00 ขึ้นไป 

แบบรายงานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 
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40.00
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80.00
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ตํ#ากวา่ระดบั- ระดบั-ขึ 1นไป 

แผนภูมิแสดงนักเรียนระดับชั้นม.1-

ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ย ในระดับ 2.00 

ข้ึนไป  
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ประเด็นพิจารณา   

1.6 มีความรู3 ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตTองานอาชีพ 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

1 . น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ ชั้ น

มัธยมศึกษาปjที่ 3 และ 6 

มีแผนการศึกษาตTอ/การ

ประกอบชีพในอนาคต 

ครูผู3สอนรายวิชาแนะแนว เน3น

ย้ำการค3นหาตัวเอง และ

เป�าหมายในชีวิต เพื่อการ

ประกอบอาชีพในอนาคต หรือ

การศึกษาตTอในระดับ

มหาวิทยาลยั หรือระดับอื่นๆ  

ผู3เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 3 ร3อยละ 81 

และ ม.6 ร3อยละ 83  มีแผนการศึกษาตTอ/การ

ประกอบชีพในอนาคต 

2.นักเรียนแผนการเรียน

การโรงแรมมีทักษะอาชีพ  

ที ่พร3อมตTอการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

วิชา อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 2 

นักเรียนสาขาการโรงแรมมีการ

ฝ�กปฏิบัติจริง ในการประกอบ

อาหารการโรงแรม และการ

เส ิ ร n ฟอาหารตามหล ักการ

บร ิการท ี ่ถ ูกต 3อง โดยม ีการ

ทดสอบนักเรียนโดยการสอบ

ปฏิบัติในสถานการณnจริงให3กับ

ค ุณคร ูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่เข3ามาเยี่ยมชมสาขาการ

โรงแรมโรงเรียน 

บางแก3วประชาสรรคn 

นักเรียนที่ได3ผลการเรียนเฉลี่ยอยูTที่ 3 ขึ้นไปคิด

เปRนร3อยละ 94 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 

6 ของสาขาการโรงแรม 
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แผนภูมิแสดงนักเรียนระดับชั้นม.3และม.6 มีผล

การเรียนเฉล่ีย ในระดับ 2.00 ขึ้นไป  
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รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบางแก3วประชาสรรค8 29 

 

หลักฐานอ3างอิง 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
หลักฐานอ3างอิง 

1.นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปjที ่ 3 และ 6 มี

แผนการศึกษาตTอ/การประกอบชีพในอนาคต 

แบบบันทึกแผนการศึกษาตTอ/การประกอบชีพใน

อนาคตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 3และ

6 

2.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 6 ร3อยละ 94 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 

2 ระดับ 3 ขึ้นไป 

แบบรายงานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 

 

ประเด็นพิจารณา   

1.7 การมีคุณลักษณะและคTานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ ชั้ น

ม ั ธยมศ ึกษาป jท ี ่  1 -  6               

มีผลการคุณลักษณะอัน

พึงประสงคn ภาคเรียนที่ 1 

และ ภาคเร ียนที ่  2 ใน 

ระดับดีขึ้นไป 

รวบรวมผลการคุณลักษณะอัน

พึงประสงคn ภาคเรียนที่ 1 และ 

ภาคเรียนที่ 2 

ผู 3 เร ียนร3อยละ 85.00 มีค ุณลักษณะอันพึง

ประสงคnภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

 

หลักฐานอ3างอิง 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
หลักฐานอ3างอิง 

นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปjที ่ 1- 6 มีผลการ

คุณลักษณะอันพึงประสงคn ภาคเรียนที่ 1 และ ภาค

เรียนที่ 2 ใน ระดับดีขึ้นไป 

แบบรายงานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 
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ตํ#ากวา่ระดบั- ระดบั-ขึ 1นไป 

แผนภูมิแสดงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1-6 

มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคT ภาค

เรียนที่ 1 และ 2 ในระดับดีข้ึนไป 
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ประเด็นพิจารณา   

1.8 ความภูมิใจในท3องถิ่นและความเปRนไทย 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ชั ้นปjท ี ่  1-3 ร 3อยละ 84            

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป� 

ระดับ 2 ขึ้นไป 

กิจกรรม                       

- พัฒนาศักยภาพด3านทัศนศิลป�  

ดนตรี และนาฏศิลป� ในชTวง

สถานการณnโควิด 19 

โครงการ                         

-  ส T ง เสร ิมส ุขภาวะท ี ่ด ีและ

สุนทรียภาพ  เพื ่อให3ผ ู 3 เร ียน

นักเรียนได3มีโอกาสแสดงทักษะ

ทางด 3านศ ิลปะ ดนตร ี  และ

นาฏศิลป� 

ผู3เรียนร3อยละ 85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชา ดนตร-ีนาฏศิลป� ระดับ 2 ขึ้นไป 

 
2 . น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ ชั้ น

มัธยมศึกษาปjที่ 5/3 -5/5 

ร3อยละ 86 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเร ียนรายว ิชา

ปฏิบัติดนตรีไทย ระดับ 2 

ขึ้นไป 

กิจกรรม                          

- พัฒนาศักยภาพด3านทัศนศิลป�  

ดนตรี และนาฏศิลป� ในชTวง

สถานการณnโควิด 19 

โครงการ                         

-  ส T ง เสร ิมส ุขภาวะท ี ่ด ีและ

สุนทรียภาพ  เพื ่อให3ผ ู 3 เร ียน

นักเรียนได3มีโอกาสแสดงทักษะ

ทางด 3านศ ิลปะ ดนตร ี  และ

นาฏศิลป� 

ผู3เรียนร3อยละ 86  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาปฏิบัติดนตรีไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 

 
 

  

5.69 8.95

85.36
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100

ระดับปรับปรุง ระดับพอใชO ระดับดีข้ึนไป 

ผลการประเมินกกิจกรรมจาก 

รายวิชาดนตรี-นาฏศิลปa  

ชั้น ม.1 -ม.3 
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86.36
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ระดบัปรบัปรงุ ระดบัพอใช ้ ระดบัดขีึ2นไป 

ผลการประเมินกกิจกรรมจาก 

รายวิชาปฏิบัติดนตรีไทย ระดับชั้น ม.5/3-5/5 
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หลักฐานอ3างอิง 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
หลักฐานอ3างอิง 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปjที ่ 1-3 ร3อยละ 85               

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป� 

ระดับ 2 ขึ้นไป 

 

1.แบบประเมินทักษะการแสดงออกทางด3านดนตรี-

นาฏศิลป� 

2.ผลงานนักเรียนทางด3านการร3องเพลง และเต3น 

ทางสื่อออนไลนn 

3 .แบบรายงานแสดงผลการเร ียนว ิชาดนตรี -

นาฏศิลป� ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปjที่ 1-3 

2.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 5/3 -5/5  

ร3อยละ 84 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติ

ดนตรีไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 

1.แบบประเมินทักษะการแสดงออกทางด3าน 

ดนตรีไทย 

2.คลิปผลงานนักเรียนแสดงทักษะทางด3านการแสดง

ดนตรีไทย 

3.แบบรายงานแสดงผลการเรียนวิชาปฏิบัติดนตรี

ไทย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 5/3 -5/5 

 

ประเด็นพิจารณา   

1.9 การยอมรับที่จะอยูTรTวมกันบนความแตกตTางและหลากหลาย 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

1.นักเร ียนมีส TวนรTวมใน

การ เล ื อกต ั ้ งประธาน

นักเรียนและคณะ 

กรรมการสภาโรงเร ียน

บางแก3วประชาสรรคn 

ก า ร จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม เ ล ื อ ก ตั้ ง

ป ร ะ ธ า น น ั ก เ ร ี ย น แ ล ะ

คณะกรรมการสภาน ักเร ียน

โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn 

ประจำปjการศึกษา 2564 ใน

วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

 

 

 

  

นักเรียนร3อยละ  มีสTวนรTวมในการเลือกตั้ง

ประธานนักเร ียนและคณะกรรมการสภา

นักเรียนโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn 

ประจำปjการศึกษา 2564                                                   

* นักเรียนทั้งหมด 1,295 คน มีสRวนรRวม 919 คน คิดเปhน       

รOอยละ 71 ไมRมีสRวนรRวม 376 คน คิดเปhนรOอยละ 29  

71.00

29.00

0.00

100.00

เขUาร$วม ไม$เขUาร$วม 

แผนภูมิแสดงการเข0าร1วมกิจกรรมเลือกต้ังประธาน

นักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน

บางแก:วประชาสรรค> ประจำปAการศึกษา 2564 
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มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

2 . ป ร ะ ธ า น น ั ก เ ร ี ย น 

ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ส ี  แ ล ะ

หัวหน3าห3อง เข3ารTวมการ

ประชุมสภานักเรียน อยTาง

น3อยภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง 

สภานักเรียน อันประกอบด3วย 

ประธานนักเรียน คณะกรรม-

การสภานักเรียน ประธานคณะ

สี และหัวหน3าห3องทุกระดับชั้น 

มีการจัดประชุมสภานักเรียน 

จำนวน 3 ครั ้ง ในปjการศึกษา 

2564 

สภาน ักเร ียน อ ันประกอบด 3วย ประธาน

นักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประธาน

คณะสี และหัวหน3าห3องทุกระดับชั้น มีการเข3า

รTวมการประชุมสภานักเรียน ร3อยละ 100 
 

 

หลักฐานอ3างอิง 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
หลักฐานอ3างอิง 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปjที่ 1-6  

โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn ร3อยละ 71 มีสTวนรTวม

ในการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการ

สภานักเรียนโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn 

รายงานกิจกรรมการเลือกตั ้งประธานนักเรียน และ

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางแก3วประชา- 

สรรคn ประจำปjการศึกษา 2564  

2.ประธานนักเรียน ประธานคณะสี และหัวหน3าห3อง 

เข3ารTวมการประชุมสภานักเรียน อยTางน3อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง 

1.รายงานการประชุมสภานักเรียนบางแก3วประชา-

สรรคn ครั้งที่ 1 ปjการศึกษา 2564 

2.รายงานการประชุมสภานักเรียนบางแก3วประชา-

สรรคn ครั้งที่ 2 ปjการศึกษา 2564 

3.รายงานการประชุมสภานักเรียนบางแก3วประชา-

สรรคn ครั้งที่ 3 ปjการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงการเขQาร3วม 

การประชุมสภานักเรียน 
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ประเด็นพิจารณา   

1.10 สุขภาวะทางรTางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

1.น ั ก เ ร ี ย น ไ ด 3 ร ั บ ก า ร

ป ร ะ เ ม ิ น จ ุ ด แ ข ็ ง แ ล ะ

จุดอTอน (SDQ) และมีผล

อยู Tในกลุ Tมปกติ ไมTน3อย

กวTาร3อยละ 74 

การคัดกรองนักเรียนโดยการ

ประเม ินจ ุดแข็งและจุดอ Tอน 

(SDQ) ข อ ง น ั ก เ ร ี ย น ชั้ น

มัธยมศึกษาปjที ่ 1-6 โรงเรียน

บางแก3วประชาสรรคn จำนวน

ทั้งสิ้น 1,311 คน  

 

 

จากการคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปjที่   

1-6 โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn จำนวน

ทั ้งส ิ ้น 1,311 คน สามารถแบTงน ักเร ียน

ออกเปRน 4 กลุTม ดังนี ้

- กลุTมพิเศษ (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ) 

รวม 171 คน คิดเปRนร3อยละ 13.04 

- กลุ Tมปกติ รวม 1082 คน คิดเปRนร3อยละ 

82.53 

- กลุTมปกติ รวม 36 คน คิดเปRนร3อยละ 2.75- 

กลุTมปกติ รวม 22 คน คิดเปRนร3อยละ 1.68  

2.นักเรียนระดับชั้นมัธยม 

ศึกษาปjที่ 1-6 ร3อยละ 74   

น ั ก เ ร ี ยน ได 3 ร ั บการพ ัฒนา

ทางด 3านร Tางกาย ม ีการออก

กำล ั งกายและทำก ิ จกรรม

เพื ่อให3ร Tางกายได3เคลื ่อนไหว 

และพัฒนากล3ามเนื้อ และมีสุข

ภาวะที่ดีขึ้น เหมาะสมกับเกณฑn  

น ักเร ียนระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป jท ี ่  1-6             

ร3อยละ 74 มีผลเฉลี่ยคTาดัชนีมวลกายนักเรียน 

(BMI)ใน ระดบั 2  ขึน้ไป 
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แผนภูมิแสดงการคัดกรองนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป<ท่ี 1 – 6  

โรงเรียนบางแกDวประชาสรรคG
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หลักฐานอ3างอิง 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
หลักฐานอ3างอิง 

1.นักเรียนได3รับการประเมินจุดแข็งและจุดอTอน 

(SDQ) และมีผลอยูTในกลุTมปกติ ไมTน3อยกวTาร3อยละ 

74 

แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน แยกตามกลุTม

ป�ญหาและระดับชั้น ปjการศึกษา 2564 

2.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 ร3อยละ 74 

มผีลเฉลี่ยคTาดัชนีมวลกายนักเรียน (BMI) ในระดับ 2 

ขึ้นไป 

รายงานผลเฉลี่ยคTาดัชนีมวลกายนักเรียน (BMI) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 

 

3. จุดเด#น  

ผู3เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูTในระดับดี  ผู3เรียนอTานหนังสือออก และอTานคลTอง สามารถเขียน

เพื่อการสื่อสารได3ทุกคน รวมทั้งสามารถใช3เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู3ได3ด3วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคTานิยมที่พึงประสงคn ผู3เรียนมีสุขภาพรTางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสTวนสูงตามเกณฑn 

มีความมั่นใจกล3าแสดงออก รTาเริง แจTมใส สนใจเข3ารTวมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป� กีฬา/นันทนาการ และ

ประเพณีท3องถิ่น ผู3เรียนมีทักษะการทำงาน สามารถทำงานรTวมกับผู3อื่นได3และมีเจตคติที่ดีตTออาชีพสุจริต 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู3เรียนในบางกลุTมสาระการเรียนรู3ยังต่ำกวTาคTาเป�าหมายที่ตั้งไว3 ต3อง

สTงเสริมนักเรียนให3ใช3เทคโนโลยีในการสืบค3นหาความรู3 และสTงเสริมการอTานเพิ่มมากขึ้น มีการดำเนินงานด3าน

การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู3 ทักษะและความสามารถในการคิดขั้นสูง เชTน การคิดวิเคราะหn 

สังเคราะหnความคิดริเริ่มสร3างสรรคnของผู3เรียน  ตลอดจนจัดกิจกรรมสTงเสริมความสามารถสร3างนวัตกรรม และ

ให3ความรู 3และทักษะพื ้นฐานในการสร3างนวัตกรรมเพิ ่มเติมให3หลากหลาย  และพัฒนาให3นักเรียน มี

ความสามารถในการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพฒันาตนเอง 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. วิธีการดำเนินการ 

 สถานศึกษามีการวิเคราะหnสภาพป�ญหา สภาพแวดล3อม ผลการจัดการศึกษาที่ผTานมา โดยศึกษา

ข3อมูลสารสนเทศจากนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปjการศึกษา 2564 

และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคี 4 ฝ§าย ได3แกT นักเรียน ครู ชุมชน และผู3ปกครอง เพื่อวางแผน

รTวมกันในการกำหนดเป�าหมาย กลยุทธn ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู3เรียนรอบ

ด3าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุTมเป�าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการ

ศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให3มีความเชี่ยวชาญทางด3านวิชาชีพ  ตามความต3องการของครูและ

สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล3อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อตTอการจัดการเรียนรู3อยTางมีคุณภาพ   เพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 3ที ่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน เพื ่อให3บรรลุเป�าหมายที่

กำหนดให3 มีการดำเนินการนิเทศ กำกบั ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินการ 

 

2. ผลการพัฒนา 

 2.1 มีการกำหนดเป�าหมาย  วิสัยทัศนnและพันธกิจสอดคล3องกับสภาพ ป�ญหาความต3องการพัฒนา

ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต3องการของชุมชน ท3องถิ่น และสอดคล3องกับแนวทาง

ปฏิรูปตามแผนการจัดการศึกษา 

 2.2 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  

ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอยTางตTอเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษา  และ

ระบบดูแลชTวยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข3อมูลมาใช3ในการพัฒนาบุคลากร   

 2.3 ผู 3เกี ่ยวข3องทุกฝ§ายมีสTวนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและรTวมกันรับผิดชอบตTอการจัด

การศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุTมเรียนรTวม โดยมีผู3สTวนได3เสียมีสTวนรTวมในการพัฒนาและ

รTวมรับผิดชอบ 

 2.4 มีการสTงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต3องการและจัดให3มีชุมชนการเรียนรู3

ทางวิชาชีพ  มาใช3ในการพัฒนางานและการเรียนรู3ของผู3เรียน จัดสภาพแวดล3อมทางกายภาพ ภายในและ

ภายนอกห3องเรียน และสภาพแวดล3อมทางสังคมที่เอื้อตTอการจัดการเรียนรู3ของผู3เรียนที่มีคุณภาพ  มีความ

ปลอดภัย 

 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่

เหมาะสม เปRนระบบและตTอเนื่อง เป�ดโอกาสให3ผู3เกี่ยวข3องมีสTวนรTวมในการจัดการศึกษา 
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 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการด3วยระบบคุณภาพ โดยทุกฝ§ายมีสTวนรTวมยึดหลัก

ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โดยมุTงพัฒนา ผู3เรียนตามแนวทางโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

2.1 การมีเป�าหมายวิสัยทัศนn และพันธกิจ               

ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

- สถานศึกษามีการทบทวน เป�าหมาย วิสัยทัศนn และ           

พันธกิจทุกปj 

- ผลการประเมินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการ

จัดทำแผนปฏิบ ัต ิการประจำปjการศึกษา 2564 โดย

ภาพรวมมีคTาเฉลี่ย 84.64   

2 .2 ม ี ระบบบร ิหารจ ัดการค ุณภาพของ

สถานศึกษา 

สถานศึกษามีโครงการพัฒนาการบริหารจัดการด3วยระบบ

บริหารคุณภาพมีความสำเร็จ 82.71 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน3นคุณภาพ

ของผู3เรียนรอบด3านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกเป�าหมาย 

สถานศึกษามีโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเร ียน 

สTงเสริม และพัฒนาแหลTงเรียนรู3ในโรงเรียน ให3สามารถ

ทำงานอยTางมีระบบวางแผน จัดกิจกรรมให3นักเรียน

พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการนักเรียน ทำงานจน

บรรล ุความสำเร ็จตามว ัตถ ุประสงค nและเก ิดความ

ภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง มีคTาเฉลี่ย 83.48 

2.4 การพัฒนาครูและบุคลากรให3ม ีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สถานศึกษากำหนดให3ครูทุกคนมีการอบรมพัฒนาครูไมT

น3อยกวTา 20 ชั่วโมงตTอปj คิดเปRนร3อยละ 82.32 

2.5 จัดสภาพแวดล3อมทางกายภาพและสังคมที่

เอื้อตTอการจัดการเรียนรู3อยTางมีคุณภาพ 

- สถานศึกษามีห3องเรียนคุณภาพทุกห3องเรียน คิดเปRน

ร3อยละ 86.38 

- ประกอบด3วย เครื ่องขยายเสียง, ลำโพง, ไมโครโฟน, 

Projector  

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู3 

- สถานศึกษาใช3ระบบสารสนเทศ Online ในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู 3 โดยผTาน application 

ตTางๆ 

- สถานศึกษาจ ัดให 3ม ีระบบเคร ือข Tายไร 3สาย (Wi-fi)          

ที่ครอบคลุมโรงเรียน คิดเปRนร3อยละ 81.16 
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ประเด็นพิจารณา   

2.1 การมีเป�าหมายวิสัยทัศนn และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

สถานศึกษามีเป �าหมาย

วิสัยทัศนn และพันธกิจที่

สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 

- สถานศ ึกษาม ีการทบทวน 

เป�าหมาย วิสัยทัศนn และพันธ-

กิจทุกปj 

- โรงเร ียนม ีการประช ุมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำปjการศึกษา 2564 

ทุกเดือน 

ผลการประเม ินก ิจกรรมการประช ุมเชิ ง

ปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปj

การศึกษา 2564  โดยภาพรวมสำเร็จ คิดเปRน

ร3อยละ 84.64  

 

 

ประเด็นพิจารณา   

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ม ี ร ะ บ บ

บร ิหารจ ัดการค ุณภาพ

ของสถานศึกษา 

- ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ม ี โ ค ร ง ก า ร

พัฒนาการบริหารจัดการด3วย

ระบบบริหารคุณภาพ 

ผลการประเมินการพัฒนาการบริหารจัดการ

ด 3วยระบบบร ิหารค ุณภาพม ีความสำเร็จ      

82.71 %  
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ประเด็นพิจารณา   

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน3นคุณภาพของผู3เรียนรอบด3านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

เป�าหมาย 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

สถานศึกษาดำเน ินงาน

พ ัฒนาว ิ ชาการท ี ่ เ น3 น

คุณภาพของผู 3เร ียนรอบ

ด 3 า น ต า ม ห ล ั ก ส ู ต ร

ส ถ า น ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ทุ ก

เป�าหมาย 

- สถานศึกษามีโครงการพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียน สTงเสริม 

และพ ัฒนาแหล Tง เร ียนร ู 3 ใน

โรงเร ียน ให 3สามารถทำงาน

อย T า งม ี ร ะบบวางแผน  จั ด

ก ิจกรรมให 3น ักเร ียนพ ัฒนา

ศักยภาพของนักเรียน  

สถานศึกษามีโครงการพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียน สTงเสริม และพัฒนาแหลTงเรียนรู3ใน

โรงเร ียน ให3สามารถทำงานอยTางม ีระบบ

วางแผน จ ัดก ิจกรรมให 3น ักเร ียนพ ัฒนา

ศ ักยภาพของน ักเร ียน ทำงานจนบรรลุ

ความสำเร็จตามวัตถุประสงคnและเกิดความ

ภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง คิดเปRน

ร3อยละ 83.48   

  
 

ประเด็นพิจารณา   

2.4 การพัฒนาครูและบุคลากรให3มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

สถานศึกษามีการพัฒนา

ครูและบุคลากรให3มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- สถานศึกษาดำเนินการสTงเสริม

สน ั บ สน ุ น  พ ัฒนาคร ู แ ล ะ

บุคลากรทางการศึกษา อยTาง

เป Rนระบบตามกระบวนการ 

PDCA ใ ห 3 ม ี ค ว า ม รู3 ค ว า ม

เชี่ยวชาญมาตรฐาน 

สถานศึกษากำหนดให3ครูทุกคนมีการอบรม

พัฒนาครูไมTน3อยกวTา 20 ชั่วโมงตTอปj 

 คิดเปRนร3อยละ 82.32 
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มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

 วิชาชีพ โดยให3ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เข 3าร ับอบรม 

ประชุม สัมมนา ทั้งภายในและ

ภายนอกหนTวยงานต3นสังกัด

และหนTวยงานอื่นๆ ที่จัดขึ้น มี

การประชุมอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยจัด

อบรมภายในโรงเรียน เพื่อเพิ่ม

ความรู 3  และศักยภาพในการ

สอนของครู เชTน มีการนิเทศ

การสอนของครูทุกกลุ Tมสาระ

การเร ียนร ู 3  เพ ื ่อนำนิเทศมา

ปรับปรุงและพัฒนาในด3านการ

จ ั ดการ เร ี ยนการสอนให 3มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

ประเด็นพิจารณา   

2.5 จัดสภาพแวดล3อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตTอการจัดการเรียนรู3อยTางมีคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

สถานศึกษาจัดสภาพ 

แวดล3อมทางกายภาพและ

สังคมที่เอื้อตTอการจัดการ

เรียนรู3อยTางมีคุณภาพ 

สถานศึกษาดำเนินการจัด

สภาพแวดล3อมภายในโรงเรียน

และสภาพสังคมที่เอื้อตTอการ

เรียนรู3ของผู3เรียน โดยคำนึง

สุขลักษณะของผู3เรียนเปRน

สำคัญ มีอาคารเรียนและ

ห3องเรียนที่มีความมั่นคง 

สะอาด ปลอดภัยปราศจาก

โรคติดตTอ โดยมีการทำความ

สะอาดภายในห3องเรียนและ 

- โรงเรียนมีห3องเรียนคุณภาพทุกกลุ Tมสาระ

การเรียนรู3 คิดเปRนร3อยละ 86.38 

- ประกอบด3วย เครื่องขยายเสียง, ลำโพง, 

ไมโครโฟน, Projector    



 

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบางแก3วประชาสรรค8 40 

 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

 สถานที่ตTางๆ ภายในโรงเรียน

เปRนประจำ และมีการจัดทำ

ห3องเรียนคุณภาพทุกกลุTมสาระ

การเรียน ภายในห3องเรียนมีสิ่ง

อ ำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก 

ประกอบด3วยเครื่องขยายเสียง, 

ลำโพง, ไมโครโฟน,Projector  

 

  

 

 

 

ประเด็นพิจารณา   

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู3 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

สถานศ ึ กษาจ ั ด ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบร ิหารจ ัดการและ

การจัดการเรียนรู3 

- ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ใ ช 3 ร ะ บ บ

ส า ร ส น เ ท ศ  Oline ใ น ก า ร

บริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู 3 โดยผTาน application 

ตTางๆ  

- สถานศ ึกษาจ ัดให 3ม ีระบบ

เค ร ื อ ข T า ย ไ ร 3 ส า ย (Wi-Fi) ที่

ครอบคลุมโรงเรียน 

สถานศึกษาจัดให3มีระบบเครือขTายไร3สาย 

(Wi-Fi)  ที่ครอบคลุมโรงเรียน คิดเปRนร3อยละ 

81.16 
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หลักฐานอ3างอิง 

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
หลักฐานอ3างอิง 

2.1 การมเีป�าหมายวิสัยทัศนn และพันธกิจที่สถาน 

ศึกษากำหนดชัดเจน 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ปjการศึกษา 2564-2566 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา รายงานผลเฉลี ่ยคTาดัชนีมวลกายนักเรียน (BMI) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน3นคุณภาพของ

ผู 3เรียนรอบด3านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

เป�าหมาย 

แผนปฏิบัติการประจำปj 

2.4 การพัฒนาครูและบุคลากรให3มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 

รายงานการเข 3าร Tวมการอบรมพ ัฒนาคร ูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2.5 จัดสภาพแวดล3อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ

ตTอการจัดการเรียนรู3อยTางมีคุณภาพ 

บันทึกการประชุมคร ู

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู3 

1. แผนกำกับการนิเทศ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เชTน O-Net 

3. รายงานการจัดการเรียนรู3ออนไลนn ปjการศึกษา 

2564 

 

3. จุดเด#น 

 3.1 โรงเรียนมีเป�าหมาย  วิสัยทัศนn  พันธกิจ ที่กำหนดไว3ชัดเจน  สอดคล3องกับบริบทของโรงเรียน

ตามความต3องการของชุมชน  วัตถุประสงคnของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต3น

สังกัด  ทันตTอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน3นคุณภาพผู3เรียนรอบด3าน  ตามหลักสูตร

สถานศึกษา  

 3.2 สTงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให3มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต3องการ  ให3เปRนชุมชน

การเรียนรู3ทางวิชาชีพ  มาใช3ในการพัฒนางานและการเรียนรู3ของผู3เรียน 

 3.3 ครูผู 3สอนสามารถจัดการเรียนรู 3ได3อยTางมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม

ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได3ใช3กระบวนการในการ

รวบรวมข3อมูล เพื่อใช3เปRนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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4. จุดท่ีควรพัฒนา 

 4.1 โรงเรียนควรสTงเสริมการพัฒนาครู บุคลากร ด3านวิชาการ และระบบประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 

 4.2 โรงเรียนควรมีกิจกรรมอบรมการพัฒนาสภาพแวดล3อมภายในห3องเรียนและการผลิตสื่อการเรียน

การสอนเพื่อการเรียนรู3อยTางปลอดภัย เพียงพอ ตรงตามวิชาที่ครูสอน และเอื้อตTอการเรียนรู3ของผู3เรียน อยTาง

เปRนรูปธรรม 

 4.3 โรงเรียนควรสร3างเครือขTายความรTวมมือของผู3มีสTวนเกี่ยวข3อง และเป�ดโอกาสให3ผู3ปกครอง ชุมชน 

ได3มีสTวนแสดงความคิดเห็น มีสTวนรTวมในการรับผิดชอบตTอผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู3เรียนให3มีคุณภาพมากขึ้น 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน3นผู3เรียนเปNนสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. วิธีการดำเนินการ 

  โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn ได3ดำเนินการสTงเสริมให3ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน3น

ผู3เรียนเปRนสำคัญ สามารถจัดการเรียนรู3ผTานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตnใช3ใน

ชีวิตได3 ซึ่งมีวิธีการดำเนินการโดยศึกษา วิเคราะหn และรTวมแลกเปลี่ยนเรียนรู3เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู3  

ตัวชี ้วัด สาระการเรียนรู 3แกนกลาง คำอธิบายรายวิชา เพื ่อนำมากำหนดหนTวยการเรียนรู 3 ให3ครอบคลุม

พฤติกรรมทั้งด3านความรู3 ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และคTานิยม รวมทั้งมีการนำข3อมูลมารTวมพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู3และตัวชี้วัด ซึ่งครูผู3สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู3ที่เน3น

ผู3เรียนเปRนสำคัญผTานกระบวนการ (Active Learning) และมีกิจกรรมที่แสดงผลงานนักเรียนซึ่งสะท3อนให3เห็น

วTานักเรียนผTานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกตnใช3ในชีวิตได3  

สำหรับการใช3สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลTงเรียนรู3ในการจัดการเรียนการสอนนั้น เนื่องด3วย

สถานการณnการแพรTระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่ง

เน3นรูปแบบ On Line  ทำให3ครูต3องพัฒนาตนเองด3วยการอบรม และศึกษาหาความรู3ตTาง ๆ โดยการใช3สื่อ

เทคโนโลยีเข3ามาชTวยในการจัดการเรียนการสอน เชTน การสร3างบทเรียนออนไลนn ด3วย Google Site  การ

พัฒนาการศึกษาด3วย Google Apps For Education โดยในการจัดการเรียนการสอนครูมีการใช3สื่อเทคโนโลยี

ที่กระตุ3นความสนใจของผู3เรียน มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนออนไลนnผTาน Application ตTาง 

ๆ เชTน Line, Zoom, Google Meet  เพื่อให3เหมาะสมตTอสถานการณnการแพรTระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา (COVID-19)  นอกจากนั้น ครูใช3สื่อการสอนที่หลากหลายเหมาะกับสภาพแวดล3อมการเรียนรู3ตามบริบท

ของผู3เรียน เชTน งานนำเสนอ PowerPoint, Youtube, Kahoot, คลิปวีดีโอการสอน, ใบงาน, สื่อของจริง, 

แบบจำลอง, บัตรคำ, รูปภาพ, flash cards, สื่อนวัตกรรมชุดหนังสือสTงเสริมการอTาน, pop up และบทเรียน

ออนไลนn เปRนต3น อีกทั้ง มีการกำหนดชTองทางการสTงงานผTานแอปพลิเคชัน Google Classroom ทำให3ผู3เรียน

สามารถสTงงานได3ทุกชTวงเวลา ตลอดจนมีตัวอยTางบทเรียนที่ทันสมัย นอกจากนั้น เมื่อโรงเรียนจัดการเรียนการ

สอนแบบ        On-site  ครูผู3สอนได3สนับสนุนให3ผู3เรียนใช3แหลTงเรียนรู3ภายในโรงเรียน เพื่อศึกษาหาความรู3

เพิ่มเติมตามที่ตนเองสนใจและมีความถนัดได3 อาทิ ห3องสมุดโรงเรียน ห3องอาเซียน ห3องปฏิบัติการ ห3อง E-

learning  เปRนต3น นับเปRนการสTงเสริมให3ผู3เรียนใช3ประโยชนnจากแหลTงเรียนรู3ที่อยูTภายในโรงเรียนได3อยTางคุ3มคTา        

สTวนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูมีการจัดห3องให3มีบรรยากาศที่เอื้อตTอการเรียนรู3มีการจัดทำ

ป�ายนิเทศ ทั้งภายในและภายนอก มีการจัดมุมหนังสือ สำหรับผู3เรียนศึกษาค3นคว3าด3วยตนเอง มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู3ให3ผู 3เรียนได3มีปฏิสัมพันธnกับครูและเพื่อนรTวมชั้นเรียนเดียวกัน เชTน การทำงานกลุTม               

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปRนต3น นอกจากนั้น ครูให3แรงเสริมทางบวกที่เหมาะสมแกTผู3เรียน
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ระหวTางจัดกิจกรรมการเรียนรู3ทำให3เรียนรู3ได3อยTางสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู3 ซึ่งจะทำให3เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในเชิงบวก 

  นอกจากนั้น ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู3เรียนอยTางเปRนระบบ และนำผลมาพัฒนาผู3เรียน โดยครู

ศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุTงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู3 กำหนดจุดประสงคn                  

การประเมินให3สอดคล3องและครอบคลุมจุดประสงคnของหลักสูตร จากนั้นมีการสร3างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช3

ในการวัดประเมินผลการเรียนอยTางเปRนระบบ โดยใช3เครื่องมือที่มีคุณภาพและหลากหลายสอดคล3องกับ

มาตรฐาน ตัวชี้วัด และจุดประสงคnของการเรียนรู3 เชTน แบบทดสอบกTอนเรียน แบบทดสอบระหวTางเรียน และ

แบบทดสอบหลังเรียน โดยวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู3เรียนตามสภาพจริงตามแบบประเมิน Rubric 

Score  สำหรับนักเรียนที่ ติด 0, ร, มส นั้น ทางโรงเรียนได3มอบหมายให3ครูจัดให3มีการเรียนซTอมเสริมในวัน

เวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด นอกจากนั้น ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยรTวมกันศึกษาวิเคราะหn แสวงหาข3อมูล

ในการแก3ป�ญหาและปรับปรุงพฤติกรรมในชั้นเรียน โดยดำเนินการตามกระบวนการวิจัย เพื่อแก3ป�ญหาและ

พัฒนาผู3เรียนอยTางตTอเนื่อง และนำผลจากป�ญหาที่เกิดขึ้นในห3องเรียน มารTวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู3 และ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตTอไป 

  รวมทั้ง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู3และให3ข3อมูลสะท3อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู3   

โดยโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคnตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให3

สามารถสTงเสริมและพัฒนาผู 3เรียนให3เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามเป�าหมายของสถานศึกษา จึงกำหนดแนวทาง                   

การพัฒนาครูเพื่อให3ครูจัดการเรียนการสอนที่เน3นผู3เรียนเปRนสำคัญ ทั้งรูปแบบ On Site และ On line ซึ่งมี

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู3 และกิจกรรมการเรียนการสอนอยTางเปRนระบบ เน3นการลงมือปฏิบัติงานจริง

เพื่อเสริมสร3างทักษะในการทำงาน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู3โดยการนิเทศติดตามจากเพื่อนครูในกลุTมสาระ

การเรียนรู3 หัวหน3ากลุTมสาระการเรียนรู3 และผู3บริหารสถานศึกษา เพื่อสังเกตการณnและให3ข3อมูลสะท3อนกลับ 

เปRนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู3เรียน และสามารถนำไปใช3ในการพัฒนาการจัดการเรียน             

การสอนในปjการศึกษาตTอไปให3มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

2. ผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn มีผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน3น

ผู3เรียนเปRนสำคัญ โดยการจัดการเรียนรู3ผTานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตnใช3ใน

ชีวิตได3 มีการใช3สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลTงเรียนรู3ที่เอื้อตTอการเรียนรู3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

เชิงบวก  มีการตรวจสอบและประเมินผู3เรียนอยTางเปRนระบบและนำผลมาพัฒนาผู3เรียน  มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู3และให3ข3อมูลสะท3อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู3 เปRนไปตามประกาศของโรงเรียน 

บางแก3วประชาสรรคn เรื ่อง การใช3มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเพื่อ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา   

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

3.1 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู3 

1.ครูจัดทำและสTงแผน

จัดการเรียนรู3ตาม

มาตรฐานการเรียนรู3 

ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา 

ครูดำเนินการศึกษา วิเคราะหn และ

ร Tวมแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู 3 เก ี ่ยวกับ

มาตรฐานการเรียนรู3  ตัวชี้วัด สาระ

การเร ียนร ู 3แกนกลาง คำอธ ิบาย

รายวิชา เพื่อนำมาจัดทำแผนจัดการ

เร ียนร ู 3ตามมาตรฐานการเร ียนรู3  

ต ัวชี ้ว ัดของหลักสูตรสถานศึกษา

รวมทั ้ง คร ูได 3ส Tงแผนการจัดการ

เรียนรู 3ให3กับหัวหน3ากลุTมสาระการ

เร ี ยนร ู 3  ได 3ดำ เน ินการรวบรวม

แ ผ น ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ร ู 3 สT ง

ผู 3อำนวยการสถานศึกษาตรวจให3

ข3อคิดเห็น ข3อเสนอแนะ และอนุญาต

ให3ใช3แผนการจัดการเรียนรู3ตTอไป   

ครูร3อยละ 98.15 จัดทำและสTงแผนจัดการ

เรียนรู3ตามมาตรฐานการเรียนรู3 ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา 

  

2.ครูมีแผนการจัดการ

เรียนรู3ที่สามารถนำไป

ประย ุกต n ใช 3 ในการ

ดำเนินชีวิตได3 

ครูนำแผนการจัดการเรียนรู3ที่ได3รับ

การอนุญาตไปใช3จัดการเรียนการ

สอน โดยสามารถนำไปประยุกตnใช3

ในการดำเนินชีวิตได3 

ครูร3อยละ 98.89 มีแผนการจัดการเรียนรู 3ที่

สามารถนำไปประยุกตnใช3ในการดำเนินชีวติได3 
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มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

3.ครูจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เน3นให3

ผู3เรียนได3ฝ�ก

กระบวนการคิด 

ปฏิบัติจริง และสามาร

นำไปใช3ใน

ชีวิตประจำวันได3 

ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู3ที่

เ น 3 น ผ ู 3 เ ร ี ย น เ ป R น ส ำ ค ั ญ ผ T า น

กระบวนการ  (Active Learning) 

และม ี ก ิ จกรรมท ี ่ แสดงผลงาน

นักเรียนซึ่งสะท3อนให3เห็นวTานักเรียน

ผTานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

สามารถนำไปประยุกตnใช3ในชีวิตได3 

 

 

 

 

ครูร3อยละ 95.56 จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เน3นให3ผ ู 3 เร ียนได3ฝ �กกระบวนการคิด 

ปฏิบัติจริง และสามารนำไปใช3ในชีวิต 

ประจำวัน 

 
3.2 ใช3สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล#งเรียนรู3ที่เอื้อต#อการเรียนรู3 

1.ครูใช3สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการ

จัดการเรียนการสอน 

ครูมีการอบรมพัฒนาตนเอง และ

แสวงหาความรู3ในการใช3สื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มาชTวยในการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่งเน3นการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการ

สอนออนไลนn ผTาน Application 

รวมทั้ง การใช3สื่อการสอนที่

หลากหลายเหมาะกับสภาพแวดล3อม

การเรียนรู3ตามบริบทของผู3เรียน เชTน

PowerPoint,Youtube, Kahoot,

คลิปวีดีโอการสอน, ใบงาน, สื่อของ

จริง,แบบจำลอง,บัตรคำ รูปภาพ, 

flash cards ,สื่อนวัตกรรมชุด

หนังสือสTงเสริมการอTาน, pop up 

และบทเรียนออนไลนn เปRนต3น  

ครูร3อยละ  100 ใช3สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดการเรียนการสอน 
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มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

2. ครูใช3แหลTงเรียนรู3

ภายในโรงเรียน เพื่อ

ส T ง เ ส ร ิ ม ก า ร จั ด

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ครูสนับสนุนให3ผู3เรียนใช3แหลTงเรียนรู3

ภายในโรงเรียน เพื่อศึกษาหาความรู3

เพิ ่มเติมตามที ่ตนเองสนใจ และมี

ความถนัดได3 อาทิ ห3องสมุดโรงเรียน 

ห3องอาเซียน ห3องปฏิบัติการ ห3อง E-

learning  เปRนต3น  

ครูร3อยละ 100 ใช3แหลTงเรียนรู3ภายในโรงเรียน 

เพื่อสTงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

1. ครูมีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนเชิง

บวก โดยเน3น

ปฏิสัมพันธnเชิงบวก 

ครูมีการจัดการชั้นเรียน โดยครูเป�ด

โอกาสให3ผู3เรียนได3แสดงความคิดเห็น

ตTางๆ ตามความเหมาะสม มีการ

กำหนดเวลาในการทำกิจกรรมตTาง ๆ 

ในชั้นเรียน มีการพูดคุยกับผู3เรียนที่

แสดงถึงความใสTใจ ให3กำลังใจ และมี

ความเชื ่อใจในตัวคุณครู โดยครูให3

ความสำคัญกับผู3เรียนทุกคน มีการ

ชมเชยผู3เรียนตามความเหมาะสม ใช3

ว ิ ธ ี ก ารพ ู ด โดยประน ีประนอม 

สTงเสริมให3ผู 3เรียนทำความเข3าใจใน

ต น เ อ ง ว T า แ ต T ล ะ ค น น ั ้ น มี

ความสามารถที่แตกตTาง สอนให3รู3จัก

ลำดับความสำคัญ ชื ่นชมในสิ ่งที่

ผู 3เรียนทำ รวมทั้งดูแลเกี่ยวกับวัสดุ 

อุปกรณnในการจัดการเรียนการสอน 

และสภาพห3องเรียนให3เอื ้อตTอการ

เรียนรู 3 จึงทำให3การเรียนการสอน

ดำเนินไปอยTางราบรื่น  

ครูร3อยละ 70.68 ครูมีการบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวก โดยเน3นปฏิสัมพันธnเชิงบวก 
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มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู3เรียนอย#างเปUนระบบ และนําผลมาพัฒนาผู3เรียน 

1.ครูวัดผลและ

ประเมินผลผู3เรียน

อยTางเปRนระบบ และ

นำผลไปพัฒนาผู3เรียน 

คร ูม ีการศ ึกษาหล ักการว ัดและ

ประ เม ิ นผล  และม ี ก า รพ ัฒนา

เคร ื ่องม ือว ัด และว ิธ ีการว ัดท ี ่มี

หลากหลาย มีการประเมินผลการ

เรียนที ่ม ีค ุณภาพ และครอบคลุม

จุดประสงคnของหลักสูตรอยTางเปRน

ร ะ บ บ  ท ำ ใ ห 3 ส า ม า ร ถ ว ั ด แ ล ะ

ประเมินผลผู3เรียนได3ครอบคลุมทุก

ม ิต ิและสามารถนำผลไปพ ัฒนา

ผู3เรียน 

ครูร3อยละ  92.22 วัดผลและประเมินผลผู3เรียน

อยTางเปRนระบบ และนำผลไปพัฒนาผู3เรียน 

 

2.ครูจัดให3มีการเรียน

ซ T อม เสร ิ ม  สำหรับ

นักเร ียนที ่ ต ิด 0, ร, 

มส 

ครูจัดให3มีการเรียนซTอมเสริม สำหรับ

ผู3เรียนที่ ติด 0, ร, มส โดยดำเนินการ

ซTอมเสริมในวันเวลาที่ทางโรงเรียน

กำหนด 

 

 

 

 

 

ครูร3อยละ 100  จัดให3มีการเรียนซTอมเสริม 

สำหรับนักเรียนที่ ติด 0, ร, มส  

 
3. ครูมีวิจัยในชั้นเรียน

อยTางน3อยปjละ 1 เรื่อง 

ครูรTวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู3 เพื่อมุTง

แก3ป�ญหาและพัฒนาผู 3เร ียนอยTาง

ตTอเนื ่อง จากนั ้นดำเนินการตาม

กระบวนการวิจัย และนำผลที่ได3มา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

ครูร3อยละ  100  มีวิจัยในชั้นเรียนอยTางน3อย 

ปjละ 1 เรือ่ง 
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มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

วิธีดำเนินการพัฒนา 

(Process) 

ผลการดำเนินงาน 

(Output) 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู3และให3ข3อมูลสะท3อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู3 

1. คร ูม ีผลการนิเทศ

การจัดการเรียนการ

สอน อยTางน3อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู3โดยการ

นิเทศติดตาม จากเพื ่อนครูในกลุTม

สาระการเรียนรู3 หัวหน3ากลุTมสาระ

การเร ียนร ู 3  และผ ู 3บร ิหาร เพื่ อ

สังเกตการณn และ ให3ข3อมูลสะท3อน

กลับเพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 3ให3เกิดประสิทธิภาพ

มากขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาของนักเรียน และนำไปใช3ใน

การปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนในปjการศึกษาตTอไป 

ครูร3อยละ 100 มีผลการนิเทศการจัดการเรียน

การสอน อยTางน3อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 

 

หลักฐานอ3างอิง 

ประเด็นพิจารณา หลักฐานอ3างอิง 

3.1 จัดการเรียนรู3ผ#านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตZใช3ในชีวิตได3 

1.ครูจัดทำและสTงแผนจัดการเรียนรู3ตามมาตรฐานการเรียน

รู3 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

- แผนการจัดการเรียนรู3 

 

2.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู3ที่สามารถนําไปประยุกตnใช3ใน 

การดำเนินชีวิตได3 

- แผนการจัดการเรียนรู3 

 

3.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน3นให3ผู3เรียนได3ฝ�ก 

กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารนําไปใช3ในชีวิต 

ประจำวันได3 

- แผนการจัดการเรียนรู3 

- บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู3 

3.2 ใช3สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล#งเรียนรู3ที่เอื้อต#อการเรียนรู3 

1.ครูใช3สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียน 

การสอน 

รายงานการใช3สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

การจัดการเรียนการสอน 

2. ครูใช3แหลTงเรียนรู3ภายในโรงเรียน เพื่อสTงเสริมการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

รายงานการใช3แหลTงเรียนรู3ตTางๆ ในโรงเรียน 
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ประเด็นพิจารณา หลักฐานอ3างอิง 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยเน3นปฏิสัมพันธn 

เชิงบวก 

ผลการประเมินจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดย 

เน3นปฏิสัมพันธnเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู3เรียนอย#างเปUนระบบ และนําผลมาพฒันาผู3เรียน 

1.ครูวัดผลและประเมินผลผู3เรียนอยTางเปRนระบบ 

และนําผลไปพัฒนาผู3เรียน 

แผนการจัดการเรียนรู3 

2.ครูจัดให3มีการเรียนซTอมเสริม สำหรับนักเรียนที่ ติด0,ร,มส รายงานการซTอมเสริมนักเรียนที่ติด 0, ร, มส  

3.ครูมีวิจัยในชั้นเรียนอยTางน3อยปjละ 1 เรื่อง รายงานการจัดสTงวิจัยในชั้นเรียนของคร ู

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู3และให3ข3อมูลสะท3อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู3 

1. ครูมีผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

อยTางน3อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู 3 ทั ้ง 8 

กลุTมสาระการเรียนรู3 และกิจกรรมแนะแนว 

 

3. จุดเด#น 

ครูโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn มีคุณลักษณะของความเปRนครู มีความรัก ความเมตตา เอาใจใสTตTอ

ผู3เรียน สTงเสริมและสนับสนุนให3ผู3เรียนได3เรียนรู3และปฏิบัติจริงตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด

ของผู3เรียน ฝ�กให3ผู 3เรียนรู 3จักค3นคว3า แสวงหาความรู 3ด3วยตนเอง และเป�ดโอกาสให3ผู 3เรียนมีสTวนรTวมใน                  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู3 แสดงความคิดเห็น ทำให3ผู3เรียนเกิดกระบวนคิดวิเคราะหn คิดอยTางเปRนระบบ และ

สามารถนำไปประยุกตnใช3ในชีวิตประจำวันได3 

 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 

ครูโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn ควรมีการพัฒนาตนเองในการใช3สื ่อเทคโนโลยีและเทคนิคใน              

การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณnการแพรTระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส           

โคโรนา (COVID-19) ที่ผู3เรียนต3องเรียนรู3ในรูปแบบออนไลนn จึงอาจทำให3เกิดความเบื่อหนTาย หรือเกิดความไมT

เทTาเทียมในการเรียนรู3 ดังนั้น ครูผู3สอนจึงมีความจำเปRนที่ต3องใช3สื่อหรือเทคนิคการสอนที่กระตุ3นความสนใจ

ของผู 3เรียน และอำนวยความสะดวกให3กับผู 3เรียน เพื ่อให3ผู 3เรียนสามารถเรียนรู 3ได3ตามเกณฑnที ่กำหนด                        

มีความสุข และสนุกสนานไปกับการเรียน 
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู"ใน ระดับ ดี 

 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตTางๆ สTงผลให3สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป�าหมายไว3ในแตTละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวTา ได3ระดับดี โดย

ผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี ้

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู3เรียน อยูTในระดับ ดี 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยูTในระดับ ดี 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน3นผู3เรียนเปRนสำคัญ อยูTในระดับ ดี  

จากผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู3เรียนพบวTา ผู3เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผู3เรียนเปRนไปตามเป�าหมายของสถานศึกษาผู3เรียนมีความสามารถในการอTาน การเขียน การสื่อสารและ

การคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหn คิดอยTางมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก3ป�ญหาได3 ผู3เรียนมีความสามารถในการสร3างนวัตกรรมอยTางงTายๆ ได3และมีความสามารถในการใช3

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีความรู3 ทักษะ

พื้นฐาน และเจตคติที่ดีตTองานอาชีพตามความเหมาะสมด3านคุณลักษณะที่พึงประสงคnของผู3เรียน ผู3เรียนมี

คุณลักษณะและคTานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท3องถิ่นและความเปRนไทย มีการยอมรับที่

จะอยูTรTวมกันบนความแตกตTางและหลากหลาย มีสุขภาวะทางรTางกายและจิตสังคม  

 จากผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา พบวTา มีการ

กำหนดเป�าหมาย  วิสัยทัศนnและพันธกิจสอดคล3องกับสภาพ ป�ญหาความต3องการพัฒนาของสถานศึกษา 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต3องการของชุมชน ท3องถิ่น และสอดคล3องกับแนวทางปฏิรูปตามแผนการ

จัดการศึกษา มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  

ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอยTางตTอเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษา  และ

ระบบดูแลชTวยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข3อมูลมาใช3ในการพัฒนาบุคลากร  อีกทั้งผู3เกี่ยวข3องทุก

ฝ§ายมีสTวนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและรTวมกันรับผิดชอบตTอการจัดการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียน

การสอนของกลุTมเรียนรTวม โดยมีผู 3สTวนได3เสียมีสTวนรTวมในการพัฒนาและรTวมรับผิดชอบ มีการสTงเสริม

สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต3องการและจัดให3มีชุมชนการเรียนรู3ทางวิชาชีพ มาใช3ในการ

พัฒนางานและการเรียนรู3ของผู3เรียน จัดสภาพแวดล3อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห3องเรียน และ

สภาพแวดล3อมทางสังคมที่เอื้อตTอการจัดการเรียนรู3ของผู3เรียนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สถานศึกษามีการ

นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เปRนระบบและตTอเนื่อง เป�ด

โอกาสให3ผู3เกี่ยวข3องมีสTวนรTวมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการด3วยระบบ

คุณภาพ โดยทุกฝ§ายมีสTวนรTวมยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โดยมุTง

พัฒนา ผู3เรียนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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จากผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน3นผู3เรียนเปRนสำคัญ 

พบวTา ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน3นผู3เรียนเปRนสำคัญ โดยการจัดการ

เรียนรู3ผTานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตnใช3ในชีวิตได3 มีการใช3สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลTงเรียนรู3ที่เอื้อตTอการเรียนรู3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก  มีการตรวจสอบและ

ประเมินผู3เรียนอยTางเปRนระบบและนำผลมาพัฒนาผู3เรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู3และให3ข3อมูลสะท3อนกลับ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู3 เปRนไปตามประกาศของโรงเรียน บางแก3วประชาสรรคn เรื่อง การใช3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 

  

 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตTางๆ สTงผลให3สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป�าหมายไว3ในแตTละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวTา ได3ระดับดี โดยมี

จุดเดTน จุดพัฒนา ได3ดังนี ้

1. จุดเด"น 

1.1 ผู3เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูTในระดับดี ผู3เรียนอTานหนังสือออก และอTานคลTอง สามารถ

เขียนเพื่อการสื่อสารได3ทุกคน รวมทั้งสามารถใช3เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู3ได3ด3วยตนเอง มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคTานิยมที่พึงประสงคn ผู3เรียนมีสุขภาพรTางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสTวนสูง

ตามเกณฑn มีความมั่นใจกล3าแสดงออก รTาเริง แจTมใส สนใจเข3ารTวมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป� กีฬา/นันทนาการ 

และประเพณีท3องถิ่น ผู3เรียนมีทักษะการทำงาน สามารถทำงานรTวมกับผู3อื่นได3และมีเจตคติที่ดีตTออาชีพสุจริต 

 1.2 โรงเรียนมีเป�าหมาย วิสัยทัศนn พันธกิจ ที่กำหนดไว3ชัดเจน สอดคล3องกับบริบทของโรงเรียนตาม

ความต3องการของชุมชน วัตถุประสงคnของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต3นสังกัด ทัน

ตTอการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน3นคุณภาพผู3เรียนรอบด3าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการสTงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให3มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต3องการ ให3เปRนชุมชน

การเรียนรู3ทางวิชาชีพ มาใช3ในการพัฒนางานและการเรียนรู3ของผู3เรียน 

1.3 ครูผู 3สอนสามารถจัดการเรียนรู 3ได3อยTางมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม

ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได3ใช3กระบวนการในการ

รวบรวมข3อมูล เพื่อใช3เปRนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1.4 ครูโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn มีคุณลักษณะของความเปRนครู มีความรัก ความเมตตา เอาใจใสT

ตTอผู3เรียน สTงเสริมและสนับสนุนให3ผู3เรียนได3เรียนรู3และปฏิบัติจริงตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด

ของผู3เรียน ฝ�กให3ผู 3เรียนรู 3จักค3นคว3า แสวงหาความรู 3ด3วยตนเอง และเป�ดโอกาสให3ผู 3เรียนมีสTวนรTวมใน                  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู3 แสดงความคิดเห็น ทำให3ผู3เรียนเกิดกระบวนคิดวิเคราะหn คิดอยTางเปRนระบบ และ

สามารถนำไปประยุกตnใช3ในชีวิตประจำวันได3  
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2. จุดท่ีควรพัฒนา 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู3เรียนในบางกลุTมสาระการเรียนรู3ยังต่ำกวTาคTาเป�าหมายที่ตั้งไว3 ต3อง

สTงเสริมนักเรียนให3ใช3เทคโนโลยีในการสืบค3นหาความรู3 และสTงเสริมการอTานเพิ่มมากขึ้น มีการดำเนินงานด3าน

การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู3 ทักษะและความสามารถในการคิดขั้นสูง เชTน การคิดวิเคราะหn 

สังเคราะหnความคิดริเริ่มสร3างสรรคnของผู3เรียน  ตลอดจนจัดกิจกรรมสTงเสริมความสามารถสร3างนวัตกรรม และ

ให3ความรู 3และทักษะพื ้นฐานในการสร3างนวัตกรรมเพิ ่มเติมให3หลากหลาย และพัฒนาให3นักเรียน มี

ความสามารถในการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 

2.2 การบริหารจัดการของโรงเร ียน ย ังม ีจ ุดที ่ต 3องพัฒนาได3แก T ก ิจกรรมอบรมการพัฒนา

สภาพแวดล3อมภายในห3องเรียนและการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู3อยTางปลอดภัย เพียงพอ  

ตรงตามวิชาที่ครูสอน และเอื้อตTอการเรียนรู3ของผู3เรียน อยTางเปRนรูปธรรม และสร3างเครือขTายความรTวมมือ 

ของผู 3มีสTวนเกี ่ยวข3อง และเป�ดโอกาสให3ผู 3ปกครอง ชุมชน ได3มีสTวนแสดงความคิดเห็น มีสTวนรTวมใน 

การรับผิดชอบตTอผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู3เรียนให3

มีคุณภาพมากขึ้น 

2.3 ครูโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn ควรมีการพัฒนาตนเองในการใช3สื่อเทคโนโลยีและเทคนิคใน              

การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณnการแพรTระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส           

โคโรนา (COVID-19) ที่ผู3เรียนต3องเรียนรู3ในรูปแบบออนไลนn จึงอาจทำให3เกิดความเบื่อหนTาย หรือเกิดความไมT

เทTาเทียมในการเรียนรู3 ดังนั้น ครูผู3สอนจึงมีความจำเปRนที่ต3องใช3สื่อหรือเทคนิคการสอนที่กระตุ3นความสนใจ

ของผู 3เรียน และอำนวยความสะดวกให3กับผู 3เรียน เพื ่อให3ผู 3เรียนสามารถเรียนรู 3ได3ตามเกณฑnที ่กำหนด                        

มีความสุข และสนุกสนานไปกับการเรียน 

3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให3อยูTในระดับที่สูงขึ้น โดยเน3นการประเมินตาม

สภาพจริง เพื่อให3ได3ผลการประเมินที่ตรงตามจุดประสงคn 

3.2 สTงเสริมการพัฒนาครู บุคลากร ด3านวิชาการ ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และจัด

กิจกรรมอบรมการพัฒนาสภาพแวดล3อมภายในห3องเรียนและการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู3อยTาง

ปลอดภัย เพียงพอ ตรงตามวิชาที่ครูสอน และเอื้อตTอการเรียนรู3ของผู3เรียน อยTางเปRนรูปธรรม 

 3.3 สร3างเครือขTายความรTวมมือของผู3มีสTวนเกี่ยวข3อง และเป�ดโอกาสให3ผู3ปกครอง ชุมชน ได3มีสTวน

แสดงความคิดเห็น มีสTวนรTวมในการรับผิดชอบตTอผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู3เรียนให3มีคุณภาพมากขึ้น 

 3.4 มุTงเน3นพัฒนาทักษะทางด3านเทคโนโลยีของครู และนักเรียน ให3มทีักษะเพื่อมมากขึ้น เพื่อก3าวเข3า

สูTการเรียนรู3และการจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต3องเรียนรู3ตลอดชีวิต ได3แกT การเรียนรู3 

3R x 8C  
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4. ความต3องการช"วยเหลือ 

จากการผลการวิเคราะหnการประเมินตนเองของโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn พบวTา ในสถานการณn 

โควิท-19 มีนักเรียนบางสTวนที่ตกหลTนหายไปจากระบบการเรียน ซึ่งสTงผลให3ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนในบางกลุTมสาระนั้น ไมTเปRนไปตามคTาเป�าหมายที่ได3วางไว3 จึงเปRนเรื่องจำเปRนอยTางยิ่ง ที่โรงเรียนและ

คุณครูผู3สอนจะต3องติดตามนักเรียนเหลTานี้ ให3กลับสูTระบบการเรียน และได3เรียนรู3อยTางเต็มประสิทธิภาพ 

ในชTวงสถานการณnโควิท -19 นี้ การใช3สื่อและเทคโนโลยีมีบทบาทเปRนอยTางยิ่งในชีวิตประวันของครู

และนักเรียนเปRนอยTางมาก ซึ่งเปRนสิ่งที่ทำให3ครูจำเปRนที่จะต3องตื่นตัวและพร3อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ให3เข3า

กับสถานการณnดังกลTาว อีกทั้งหน3าที่ของครูอีกหนึ่งอยTางนอกจากการนำเทคโนโลยีมาใช3ในการจัดการเรียนการ

สอนแล3ว และการวิเคราะหnและพิจารณาข3อมูลที่หลั่งไหลเข3ามาสูTนักเรียนอยTางรวดเร็ว ครูจำเปRนอยTางยิ่งที่

จะต3องให3ความรู3ในเรื่องของการรู3เทTาทันสื่อเทคโนโลยีควบคูTไปกับการใช3ภาษาที่สามในการสื่อสาร  

การสื่อสารภาษาที่สาม เปRนสิ่งที่ครูและนักเรียนโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคnต3องการการชTวยเหลือ

คือ การสื่อสารภาษาที่สามเปRนสิ่งจำเปRนในการใช3ชีวิตในอนาคต ซึ่งเปRนสิ่งที่ต3องพัฒนาควบคูTไปกับทักษะ

เทคโนโลยี ดังนั้นจึงต3องเตรียมพร3อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลก และการให3ความรู3กับครูและ

นักเรียนในเรื่องของการใช3และรู3เทTาทันสื่อเทคโนโลยีในโลกป�จจุบัน  โดยครูนั้นจำเปRนที่จะต3องพัฒนาตนเองใน

ด3านของการใช3เทคโนโลยีเปRนอยTางยิ่ง เพราะเนื่องจากในป�จจุบันนักเรียนในโรงเรียนนั้นเปRนกลุTมเยาวชนที่อยูT

ในกลุTม Gen Z ซึ่งมีเปRนวัยที่สามารถรับรู3ขTาวสารได3อยTางรวดเร็วจากทางโลกออนไลนnตTางๆ อีกทั้งยังเปRนวัยที่

มีความกล3าแสดงออก และมีความมั่นใจสูง ซึ่งสิ่งเหลTานี้เปRนเรื่องที่ครูจะต3องมีการปรับเปลี่ยนทั้งในด3าน

กระบวนการจัด การเรียนการสอน รวมไปถึงการใช3ชีวิตของนักเรียน ซึ่งในประเด็นนี้เปRนประเด็นที่โรงเรียนมี

ความต3องการได3รับความชTวยเหลือมากที่สุด  
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5. การปฏิบัติท่ีเปUนแบบอย#างท่ีดี หรือดีเลิศ 

 โรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn มีการปฏิบัติที ่เปRนแบบอยTางที่ดี คือ การจัดการเรียนการสอนใน

แผนการเรียนการโรงแรม ซึ่งแผนการเรียนนี้เปRนแผนการเรียนที่ฝ�กและเน3นให3นักเรียนได3ปฏิบัติจริงในด3าน

ทักษะที่จำเปRนตTางๆ ในการประกอบอาชีพ ไมTวTาจะเปRนด3านการทำอาหาร การทำเครื่องดื่ม การจัดโต�ะอาหาร 

การเสิรnฟอาหาร เปRนต3น โดยทักษะเหลTานี้เปRนทักษะที่สำคัญและจำเปRนในการนำไปประกอบอาชีพในอนาคต  

 แผนการเรียนการโรงแรมนั้น นักเรียนจะมีรายวิชาที่เปRนวิชาในด3านการโรงแรมทั้งหมด 3 หนTวยกิต 

หรือ 6 คาบเรียนตTอสัปดาหn และมีจะมีการเรียนเพิ่มเติมในชTวงหลังเลิกเรียนสัปดาหnละ 2 วัน เพื่อให3ได3

นักเรียนได3ฝ�กปฏิบัติทักษะตTางๆ อยTางเต็มศักยภาพ และสามารถนำไปใช3ได3จริงในอนาคตตTอไป 

 
6. ประเด็นท่ีต3องการให3มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคZการมหาชน)  

 6.1 การจัดการเรียนการสอนของคร ู

 6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 6.3 กระบวนการบริหารจัดการของผู3บริหารสถานศึกษา  
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปVการศึกษา 2564 

โรงเรียนบางแก3วประชาสรรค[  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค#าเป�าหมาย 

ปhการศึกษา 2565 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู3เรียน 

1.1 มีความสามารถในการอ#าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการประเมินจากแบบคัดกรองความสามารถ

ในการอTาน และการเขียน ในระดับดีขึ้นไป 

70.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการประเมินการอTาน คิดวิเคราะหn และการ

เขียน จากการประเมินของครูประจำรายวิชาทุกรายวิชา ในระดับด ีขึ้นไป 

80.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟ�ง-พูด ใน

ระดับ 2 ขึ้นไป 

60.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรnพื้นฐาน ใน

ระดับ 2 ขึ้นไป 

60.00 

นักเรียนแผนการเรียนนิเทศศาสตรn-ศิลปศาสตรn มีผลการเรียนรายวชิาวาทศาสตรnเพื่อ

การสื่อสาร ในระดับ 2 ขึ้นไป 

60.00 

1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหZ คิดอย#างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก3ปNญหา 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 5 มีผลการประเมินโครงงานคอมพิวเตอรn มีผลการ

ประเมินโครงงานในระดับดี ขึ้นไป 

70.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 6 มีผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตรn มีผลการ

ประเมินโครงงานในระดับดี ขึ้นไป 

70.00 

1.3 มีความสามารถในการสร3างนวัตกรรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปjที่ 2 มีผลการประเมินชิ้นงานรายวิชาการศึกษาค3นคว3าและ

สร3างองคnความรู3 ในระดับดี ขึ้นไป 

80.00 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปjที ่5  มีผลการประเมินชิ้นงานรายวิชาการสื่อสารและการ

นำเสนอ ในระดับดี ขึ้นไป 

 

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาการการคำนวณ ใน

ระดับ 2 ขึ้นไป 

 

70.00 
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1.4 มีความสามารถในการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรn ระดับ 2 ขึ้นไป 70.00 

นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 มีการสื่อสารออนไลนnกับคุณครูที่ปรึกษาผTานชTองทางออนไลนn 80.00 

1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 มีผลการเรียนเฉลี่ย ในระดับ 2.00 ขึ้นไป 70.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการเรียนรายวิชาในกลุTมสาระการเรียนรู3

คณิตศาสตรn ในระดับ 2 ขึ้นไป 

60.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการเรียนรายวิชาในกลุTมสาระการเรียนรู3 

วิทยาศาสตรn ในระดับ 2 ขึ้นไป 

60.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการเรียนรายวิชาในกลุTมสาระการเรียนรู3

ภาษาไทย ในระดับ 2 ขึ้นไป 

60.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการเรียนรายวิชาในกลุTมสาระการเรียนรู3

ภาษาอังกฤษ ในระดับ 2 ขึ้นไป 

60.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการเรียนรายวิชาในกลุTมสาระการเรียนรู3า

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับ 2 ขึ้นไป 

60.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการเรียนรายวิชาในกลุTมสาระการเรียนรู3  

สุขศึกษาและพละศึกษา ในระดับ 2 ขึ้นไป 

70.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการเรียนรายวิชาในกลุTมสาระการเรียนรู3 

ศิลปะ ในระดับ 2 ขึ้นไป 

70.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1-6 มีผลการเรียนรายวิชาในกลุTมสาระการเรียนรู3  

การงานอาชีพ ในระดับ 2 ขึ้นไป 

70.00 

1.6 มีความรู3  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต#องานอาชีพ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 3 มีแผนการศึกษาตTอ/การประกอบอาชีพ ในอนาคต 85.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 6 มีแผนการศึกษาตTอ/การประกอบอาชีพ ในอนาคต 85.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 4-6 มีเจตคติที่ดตีTองานอาชีพ 85.00 

นักเรียนแผนการเรียนการโรงแรม มีทักษะอาชีพที่พร3อมตTอการประกอบอาชีพใน

อนาคต 

80.00 

1.7 การมีคุณลักษณะและค#านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 6 มีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคn ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ใน ระดับดีขึ้นไป 

80.00 
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1.8 ความภูมิใจในท3องถิ่นและความเปUนไทย 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาดนตร-ีนาฏศิลป� ระดับ 2 ขึ้นไป 

80.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 5/3 -5/5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติ

ดนตรีไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 

80.00 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 1 – 6 เข3ารTวมกิจกรรมและวันสำคัญของท3องถิ่น 

อยTางน3อยปjการศึกษาละ 2 กิจกรรม 

80.00 

1.9 การยอมรับที่จะอยู#ร#วมกันบนความแตกต#างและหลากหลาย 

นักเรียนมีสTวนรTวมในการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประธานคณะสี และหัวหน3าห3อง 80.00 

ประธานนักเรียน ประธานคณะสี และหัวหน3าห3อง เข3ารTวมการประชุมสภานักเรียน

อยTางน3อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

80.00 

1.10 สุขภาวะทางร#างกาย และจิตสังคม 

นักเรียนมีได3รับการประเมินจุดแข็งและจุดอTอน (SDQ) และมีผลอยูTในกลุTมปกต ิ 70.00 

นักเรียนมีคTาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูTในเกณฑnปกต ิ 70.00 

 นักเรียนมีสTวนรTวมในกิจกรรมกีฬาส ีอยTางน3อย 1 กิจกรรม 80.00 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 

 

 

เป�าหมาย วิสัยทัศนZ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

สถานศึกษามีการทบทวน เป�าหมาย วิสัยทัศนn และพันธกิจทุกปj ปฏิบัต ิ

ผลการประเมินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปj

การศึกษา 2565 มีระดับความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 

ระดับ มาก 

2.2 

 

 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีโครงการพัฒนาการบริหารจัดการด3วยระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 84.00 

ผลการประเมินการพัฒนาการบริหารจัดการด3วยระบบบริหารคุณภาพมีผลการประเมิน

อยูTในระดับมากขึ้นไป 

ระดับ มาก 

สถานศึกษามีการจัดตั้งภาคี 4 ฝ§าย ได3แกT นักเรียน ครู ชุมชน และผู3ปกครอง  ปฏิบัต ิ

สถานศึกษามีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยTางตTอเนื่อง 84.00 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน3นคุณภาพผู3เรียนรอบด3านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ  

ทุกกลุ#มเป�าหมาย 
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สถานศึกษามีโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให3นักเรียนสามารถทำงานอยTางมี

ระบบวางแผน ทำงานจนบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงคn และเกิดความภาคภูมิใจใน

ความสำเร็จของตนเอง 

ปฏิบัต ิ

สถานศึกษามีโครงการสTงเสริมและพัฒนาแหลTงเรียนรู3ให3โรงเรียนเปRนสังคมแหTงการ

เรียนรู3 

ปฏบิัต ิ

สถานศึกษามีโครงการตามแผนการปฏิบัติงานประจำปj เพื่อพัฒนาด3านวิชาการของทุก

กลุTมสาระการเรียนรู3 

ปฏิบัต ิ

สถานศึกษาจัดให3มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการนักเรียน ปฏิบัต ิ

สถานศึกษาจัดให3มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด3านวิชาการเพื่อเตรียมความพร3อมในการ

สอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปjที่ 3 และ 6 

ปฏิบัต ิ

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให3มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ 

สถานศึกษากำหนดให3ครูทุกคนมีการอบรมพัฒนาครูอยTางน3อย ไมTน3อยกวTา 5 โครงการ/

ปjการศึกษา 

80.00 

สถานศึกษากำหนดให3ครูทุกคนเข3ารTวมการประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู3 ซึ่งกันและกัน 

อยTางน3อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ปฏิบัต ิ

2.5 จัดสภาพแวดล3อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต#อการจัดการเรียนรู3 

สถานศึกษามีห3องเรียนคุณภาพ ซึ่งประกอบด3วย เครื่องขยายเสียง, ลำโพง, ไมโครโฟน

,Projector 

80.00 

สถานศึกษามีแหลTงการเรียนรู3ภายในสถานศึกษาที่เอื้อตTอการเรียนรู3  80.00 

 สถานศึกษามีการจัดป�ายนิเทศให3ความรู3และขTาวสารตTางๆ แกTนักเรียน 80.00 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู3 

สถานศึกษาใช3ระบบสารสนเทศ Online ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู3 

โดยผTานแอพพลิเคชั่นตTางๆ 

ปฏิบัต ิ

สถานศึกษาจัดให3มีระบบเครือขTายไร3สาย (Wi-Fi) ที่ครอบคลุมบริเวณโรงเรียนทั้งหมด 80.00 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน3นผู3เรียนเปUนสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู3ผ#านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตZใช3ในชีวิตได3 

ครูจัดทำและสTงแผนจัดการเรียนรู3ตามมาตรฐานการเรียนรู3 ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา 

90.00 

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู3 ที่สามารถนำไปประยุกตnใช3ในการดำเนินชีวิตได3  90.00 
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ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน3นให3ผู3เรียนได3ฝ�กกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และ

สามารนำไปใช3ในชีวิตประจำวันได3 

90.00 

3.2 ใช3สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล#งเรียนรู3ที่เอื้อต#อการเรียนรู3 

ครูใช3สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน   90.00 

ครูใช3แหลTงเรียนรู3ภายในโรงเรียน เพื่อสTงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 90.00 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน3นปฏิสัมพันธnเชิงบวก                75.00 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู3เรียนอย#างเปUนระบบ และนำผลมาพัฒนาผู3เรียน 

ครูวัดผลและประเมินผลผู3เรียนอยTางเปRนระบบ และนำผลไปพัฒนาผู3เรียน   90.00 

ครูจัดให3มีการเรียนซTอมเสริม สำหรับนักเรียนที่ ติด 0,ร,มส 90.00 

ครูมีวิจัยในชั้นเรียนอยTางน3อยปjละ 1 เรื่อง 90.00 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู3และให3ข3อมูลสะท3อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู3 

ครูมีผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน อยTางน3อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 90.00 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

ได3รับการประเมิน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคnวันที ่27 – 29  มิถุนายน 2554 

ตัว

บ#งชี ้
สาระตัวบ#งชี ้

น้ำหนัก

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได3 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ#มตัวบ#งชี้พื้นฐาน 

1 ผู3เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 10.00 9.70 ดีมาก 

2 ผู3เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคTานิยมที่พึงประสงคn 10.00 9.84 ดีมาก 

3 ผู3เรียนมีความใฝ§รู3และเรียนรู3อยTางตTอเนื่อง 10.00 9.48 ดีมาก 

4 ผู3เรียนคิดเปRนทำเปRน 10.00 9.81 ดีมาก 

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู3เรียน 20.00 8.04 พอใช3 

6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน3นผู3เรียนเปRนสำคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 

7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

และต3นสังกัด 

5.00 4.92 ดีมาก 

กลุ#มตัวบ#งชี้อัตลักษณZ 

9 ผลการพัฒนาให3บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคnของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

10 ผลการพัฒนาตามจุดเน3นและจุดเดTนที่สTงผลสะท3อนเปRนเอกลักษณn

ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ#มตัวบ#งชี้มาตรการส#งเสริม 

11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสTงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.00 ด ี

12 ผลการสTงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสูTความเปRนเลิศ ที่สอดคล3องกับแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 85.79 ด ี

 

สถานศึกษามีคะแนนรวมทุกตัวบTงชี้ตั้งแตT 80 คะแนนขึ้นไป   ( / )  ใชT     (     )  ไมTใชT 

สถานศึกษามีตัวบTงชี้ที่ได3ระดับดีขึ้นไป  10 ตัวบTงชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบTงชี้  ( / )  ใชT    (     )  ไมTใชT 

สถานศึกษาไมTมีตัวบTงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต3องปรับปรุง หรือต3องปรับปรุงเรTงดTวน  ( / )  ใชT    (     )  ไมTใชT 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

( / ) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา (    ) ไมTสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
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2) ข3อเสนอแนะสำคัญเพื่อการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ตัวบ#งชี ้ สาระ ข3อเสนอแนะสำคัญเพื่อการพัฒนา 

1 ผู3เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี - 

2 ผู3เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคTานิยม 

ที่พึงประสงคn 

- 

3 ผู3เรียนมีความใฝ§รู3และเรียนรู3 

อยTางตTอเนื่อง 

- 

4 ผู3เรียนคิดเปRนทำเปRน สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประเมิน

ความสามารถด3านการคิด และความสามารถ 

ในการปรับตัวเข3ากับสังคมให3เข3มข3นขึ้นโดยประเมิน

จากสภาพจริงและผลงานของผู3เรียนให3หลากหลาย 

และสTงเสริมให3ครูนำผลการประเมินไปพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให3ก3าวหน3ามากยิ่งขึ้นเพื่อ

เปRนการตTอยอดทักษะกระบวนการคิดให3กับผู3เรียน 

ได3เต็มตามศักยภาพ 

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู3เรียน ครูควรจัดกิจกรรมสTงเสริมพัฒนาผู3เรียนในกลุTมสาระ

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ที่โรงเรียนปฏิบัต ิ

อยูTแล3วให3มีความเข3มข3นขึ้น โดยเฉพาะโครงการ EIS  

( ห3องเรียนพิเศษ) ที่ดำเนินการอยูTแล3ว ควรพัฒนา

ปรับปรุงให3เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุTงให3ผู3เรียน 

มีความสามารถทั้งด3านการสื่อสาร การอTาน การ

เขียนภาษาอังกฤษ ที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ำมาก ครูควร

จัดระบบสอนซTอมเสริมให3ทั่วถึงทุกคน 

6 

 

ประสิทธิผลของการจัดการเรียน 

การสอนที่เน3นผู3เรียนเปRนสำคัญ 

ควรมีการจัดอบรมเรื่อง การออกข3อสอบ การ

วิเคราะหnข3อสอบเพื่อให3ได3มาตรฐานยิ่งขึ้น 

7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

และการพัฒนาสถานศึกษา 

- 

8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน

โดยสถานศึกษาและต3นสังกัด 

- 

9 ผลการพัฒนาให3บรรลุตามปรัชญา 

ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคn 

ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

- 
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ตัวบ#งชี ้ สาระ ข3อเสนอแนะสำคัญเพื่อการพัฒนา 
 

10 ผลการพัฒนาตามจุดเน3นและจุดเดTน 

ที่สTงผลสะท3อนเปRนเอกลักษณn 

ของสถานศึกษา 

- 

11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ 

เพื่อสTงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธn เผยแพรT

โครงการที่สถานศึกษาสTงเสริม จนสถานศึกษาอื่น

สามารถนำไปเปRนตัวอยTางในการพัฒนาตTอยอดได3 

12 ผลการสTงเสริมการพัฒนาสถานศึกษา 

เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

 และพัฒนาสูTความเปRนเลิศที่สอดคล3อง 

กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

- 
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คำสั่งโรงเรียนบางแก3วประชาสรรค[ 

ที่  ๐๒๘ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต#งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาประจำปhการศึกษา ๒๕๖๔ 

****************************************** 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได3ประกาศเรื่อง การใช3มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาจะต3องจัดให3มีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาให3เปRนไปตามมาตรฐานการศึกษาในแตTละ

ระดับ พร3อมทั้งจัดทำให3มีการประเมินผลและตรวบสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให3มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด และจัดทำรายงานการประเมิน

ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  เพื ่อให3การดำเนินงานติดตามตรวจสอบและสรุปผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำปjการศึกษา ๒๕๖๔ เปRนไปด3วยความเรียบร3อย สถานศึกษาจึงได3

กำหนดการดำเนินงานเพื่อบรรลุผล ในการประเมินคุณภาพภายในสูTเป�าหมาย ดังนี ้

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 

๑.  วTาที่ร3อยตรีหญิง สายสวาท  สุขวิชัย  ผู3อำนวยการ 

๒.  นายมานพ     จันทรnงาม รองผู3อำนวยการ 

๓.  นายสรายุ     รักเจียม  รองผู3อำนวยการ 

หน3าที่  ให3คำปรึกษา อำนวยความสะดวกและแก3ป�ญหาในการดำเนินงานให3เปRนไปตามวัตถุประสงคn 

๒.  คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานประสานงานและตรวจสอบข3อมูลสารสนเทศ 

๑.  นางสาวกมลวรรณ   มTวงสุข              ประธานกรรมการ 

๒.  นายกำพล    มัดจุปะ                  รองประธานกรรมการ 

๓.  นางสาววธิดา  ศิริประสาท  กรรมการ 

๔.  นางณัฐกฤตา   ขุนเศรษฐ ี  กรรมการ  

๕.  นางสาวณิชาลฎา   แสงจิตตnพันธุn  กรรมการ   

๖.  นายเริงสรรคn  ยะลา               กรรมการ  

๗.  นางสาวปาณิศา   แสงสวTาง  กรรมการและเลขานุการ 

 

๒/มีหน3าที่..... 
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หน3าที่  ๑.  วางแผนการดำเนินงาน 

๒.  จัดทำข3อมูลพื้นฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 

๓.  จัดและรวบรวมเอกสารข3อมูลประกอบแบบรายงานการประเมินตนเอง 

๔.  ตรวจสอบข3อมูลสารสนเทศทุกมาตรฐานให3ถูกต3องและตรงกับข3อมูลของสถานศึกษา 

๕.  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตTอคณะกรรมการประเมิน 

๓.  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาและสรุปผลระดับคุณภาพมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู3เรียน 

๑. นายกำพล    มัดจุปะ   ประธานกรรมการ 

๒. นางชลิดา    สุขประสาร                รองประธานกรรมการ 

๓. นายเทอดเกียรติ   วงศnสมบูรณn                 กรรมการ  

๔. นาขวัญเรือน   เยื่อทองเทศ  กรรมการ 

๕. นางทรงโฉม    ศิริ                          กรรมการ 

๖. นางสาวดารุณี  รักซ3อน   กรรมการ 

๗. นางเรวดี   บุญมากประเสริฐ        กรรมการ 

๘. นายชรินทรn   เพชรรัตนn             กรรมการ 

๙. นายชานนทn    เชื้อธนะภิญโญ  กรรมการ 

๑๐. นางสาวยุวดี   แชTมเชื้อ                    กรรมการ  

๑๑. นางสาวเกื้อกุล   คำหล3า                   กรรมการ 

๑๒. นางสาวกรรณิกา   ทุTงลาด                 กรรมการ 

๑๓. นางสาวกัญญาภัค   ด3วงพรม                    กรรมการ 

๑๔. นางศนิ    ศรีสมุทร   กรรมการ 

๑๕.  นายศิระพงศn   ทองสีแก3ว  กรรมการ 

๑๖. นางสาวสุพันธnณี   ขุนนุ3ย                     กรรมการ 

๑๗. นางสาวเบญจมาศ   สุริฉาย                    กรรมการ 

๑๘. นายแสนรัก    ก3อนทองคำ     กรรมการ 

๑๙. นางสาวชนันกร  บุญธรรม  กรรมการ 

๒๐. นางสาวณัฐชา  กาญจนชีวะ  กรรมการ 

๒๑. นางสาวธนิวรา  ธนินคุณธนะ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

๓/มาตรฐานที่ ๒..... 
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู3บริหารสถานศึกษา 

๑. นางสาววธิดา   ศิริประสาท  ประธานกรรมการ         

๒. นางสาวสิริกัญญา   หTางถิ่น   รองประธานกรรมการ 

๓. นายมาโนชญn   กุลจันทะ                 กรรมการ 

๔. นางสิริกร    บุญทัน                      กรรมการ 

๕. นายพิสิฐ    ชนะการณn    กรรมการ 

๖. นางสาวกนกวรรณ   ใหมTเงิน        กรรมการ  

๗. นางลัดดาวัลยn   อยูTพันธn   กรรมการ 

๘. นางสุภาพร    ชินวัฒนn   กรรมการ 

๙. นางสาวนาลิน   ก3อมวงคn   กรรมการ 

๑๐. นายสมโภชนn  พลธรรม   กรรมการ  

๑๑. นางภานรินทรn   จติตnแจ3ง   กรรมการ 

๑๒. นางสาวธิดารัตนn   พุฒศิร ิ   กรรมการ 

๑๓. นางสาวโยษิตา   สวัสดิโสภณกิจ  กรรมการ 

๑๔. นางกานตnธีรา   กษมกุลการ  กรรมการ 

๑๕. นางสาวอรอนงคn  ประโลม   กรรมการ 

๑๖. นางสาววรรณรท   ชะเทียนรัมยn  กรรมการ 

๑๗. นายเกียรติศักดิ์  นาคหัสด ี  กรรมการ 

๑๘. นางอัญชลี   ป�¸นเพชร   กรรมการ 

๑๙. นายสุรชัย   ทองนุ3ยพราหมณn  กรรมการ 

๒๐. นางอรวรรณ   วัยวุฒ ิ   กรรมการ 

๒๑. นายธนวัฒนn  ทรงเขต   กรรมการและเลขานุการ   

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน3นผู3เรียนเปUนสำคัญ 

๑. นางณัฐกฤตา   ขุนเศรษฐ ี  ประธานกรรมการ 

๒. นางรุTงรัตนn    ทวีพงษn   รองประธานกรรมการ 

๓. นางสมถวิล    จันทรnงาม                    กรรมการ  

๔. นางสาวจันทรนิภา  อนุพงษnพันธุn  กรรมการ 

๕. นางอรุณี    พิมขนิษฐn          กรรมการ 

๖. นายพัศทร    ชัยป�ญหา        กรรมการ 

๗. นายปุณณรัตนn   ประพันธnอนุรักษn     กรรมการ  

๘. นายธีรภัทร    ตะกรุดแก3ว  กรรมการ 

๔/๙. นางสาวเชาวลักษณn..... 
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๙. นางสาวเชาวลักษณn   ทับชาล ี   กรรมการ 

๑๐. นายชัยมงคล   โกศิลา   กรรมการ 

๑๑. นายอิสรา    นาคมนตn  กรรมการ 

๑๒. นายศุภวิชญn   ปุริศร ี   กรรมการ 

๑๓. นางสาวภคมน   อภิชาชยุตกุล  กรรมการ 

๑๔. นางสาวกรรณิกา  เกตุตากแดด  กรรมการ 

๑๕. นางสาวณัชชา   เจริญฤทธิ์วัฒนา  กรรมการ  

๑๖. นางสาวจุไรรัตนn   โสป�ญหร ิ  กรรมการ  

๑๗. นายเอกพันธn  พันธnอTอน  กรรมการ 

๑๘. นายยุทธนา   มีกลิ่นหอม  กรรมการ 

๑๙. นางสาวจิราภรณn   เรืองฤทธิ์           กรรมการ 

๒๐. นางสาวสุพัฒษา   พันยา   กรรมการและเลขานุการ 

  หน3าที ่  ๑. ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการในการตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของคณะกรรมการในแตTละมาตรฐาน เพื่อมอบหมายงานตามภาระหน3าที่ในการจัดหาและจัดเก็บ

ข3อมูลตามตัวบTงชี้ให3มีความครบถ3วนและสมบูรณn 

๒. จัดเก็บข3อมูลสารสนเทศจากผู3เรียน ครู บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข3อง ผู3รับผิดชอบโครงการ/

กิจกรรมตTาง ๆ ที่สอดคล3องตามตัวบTงชี้ทุกมาตรฐาน ให3ครบถ3วนตามแบบฟอรnมที่กำหนดทุกตัวบTงชี้ทุก

มาตรฐานการศึกษา 

๓. ดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในแตTละมาตรฐาน

ให3ครบถ3วนสมบูรณn โดยเกณฑnการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานแบTงออกเปRน ๕ ระดับ ได3แกT ระดับกำลังพัฒนา 

ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม 

๔. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรTองรอยการปฏิบัติงานหรือข3อมูลเชิงประจักษn จัดทำบันทึก

และจัดเก็บแหลTงที ่มาของข3อมูลเพื ่อเปRนหลักฐานอ3างอิงและเตรียมความพร3อมจากการตรวจสอบจาก

หนTวยงานต3นสังกัดและองคnกรอื่นตTอไป 

๕. ติดตามและประสานงานไปยังกลุTมสาระการเรียนรู3หรืองานตTาง ๆ ที่เกี่ยวข3องเพื่อดำเนิน

กิจกรรมเพิ่มเติมตามตัวบTงชี้ที่ขาดข3อมูลให3ครบถ3วนสมบูรณnในแตTละมาตรฐาน 

๖. ทบทวนตรวจสอบข3อมูลสารสนเทศทุกตัวบTงชี ้ท ุกมาตรฐานการศึกษาให3ตรงและ

สอดคล3องกับข3อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

๗. สรุปรวบรวมข3อมูลในแตTละตัวบTงชี้ ตามหัวข3อที่กำหนด  และสรุปเปRนระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐาน ทั้งผู3เรียน  ครูและผู3เกี่ยวข3อง  ตามสาระของแตTละมาตรฐานให3ครบถ3วนและ

สมบูรณnตามแบบฟอรnมที่กำหนด 

๕/๘. สTงข3อมูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสn.... 
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๘. สTงข3อมูลในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสn ที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ สรุป

ข3อมูลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให3แกTหัวหน3ามาตรฐานที่ ๑-๓ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕   

๙. กำหนดมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn ปjการศึกษา ๒๕๖๕ โดยอิง

จากข3อกำหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะต3องเปRนมาตรฐานการศึกษาที่

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได3จริง ประเมินได3จริง กระชับ แตTสามารถสะท3อนบริบทของสถานศึกษาและ

คุณภาพการศึกษาได3จริง 

๔.  คณะกรรมการติดตามข3อมูล / จัดพิมพZ / เข3ารูปเล#ม 

๑. นางสาวกมลวรรณ  มTวงสุข   ประธานกรรมการ 

๒. นายกำพล    มัดจุปะ                      รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาววธิดา  ศิริประสาท    กรรมการ 

๔. นางณัฐกฤตา   ขุนเศรษฐ ี  กรรมการ  

๕. นายเริงสรรคn   ยะลา               กรรมการ 

๖. นางนันทิญา    ฟองมี                     กรรมการ   

๗. นางสาวณิชาลฎา   แสงจิตตnพันธุn  กรรมการ 

๘. นายภัทรพงศn   งามทรง   กรรมการ                   

๙. นางสาวปาณิศา   แสงสวTาง           กรรมการและเลขานุการ 

หน3าที่  ๑.  ติดตามและรวบรวมข3อมูลจากมาตรฐานตTาง ๆ ให3ครบถ3วนสมบูรณnตามแบบฟอรnมที่

กำหนดเพื่อเปRนข3อมูลในการจัดทำ SAR ของสถานศึกษา ประจำปjการศึกษา ๒๕๖๔ ตามรูปแบบที่สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

๒.  รวบรวมข3อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาในการจัดทำ SAR ของสถานศึกษา  

ประจำปjการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓.  สรุปรวบรวมผลการดำเนินการและจัดทำรูปเลTม 

๔. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปjการศึกษา ๒๕๖๔ ไปยังต3นสังกัด

และเผยแพรTผTานทางเว็ปไซตnของโรงเรียน 

ขอให3ผู3ที่ได3รับแตTงตั้งปฏิบัติหน3าที่ด3วยความเอาใจใสTและรับผิดชอบอยTางเต็มความรู3 ความสามารถ 

เพื่อให3เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และบังเกิดผลดีตTอโรงเรียนสืบไป 

สั่ง ณ วันที่    ๑๑   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

วTาที่ร3อยตรีหญิง 

(สายสวาท  สุขวิสัย) 

ผู3อำนวยการโรงเรียนบางแก3วประชาสรรคn 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

โรงเรียนบางแก,วประชาสรรค3
ประจำป6การศึกษา 2564


