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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
อักษรย่อ
บ.ก.ส.
ประกาศจัดตั้งโรงเรียน 9 มีนาคม 2524
วันสถาปนาโรงเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2525
สถานที่ตั้ง
48 หมู่ 2 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
02-710-2005
โทรสาร
02-3833-344
นามเรียกขานวิทยุ
บางแก้ว
เลขรหัสโรงเรียน
01110304
เนื้อที่
25 ไร่ 2งาน 32 ตารางวา
 ประวัติการก่อตั้ง
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ได้ถือกาเนิดขึ้นมาจากการเล็งเห็นความสาคัญและคุณประโยชน์ใน
การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาในท้องถิ่น แต่ในขณะนั้นการเดินทางไปศึกษาระดับมัธยมศึกษา จาเป็นต้อง
เดินทางไปในตัวอาเภอหรือตัวจังหวัด ซึ่งการคมนาคมติดต่อกับอาเภอหรือจังหวัดนั้นไม่สะดวก โดยเฉพาะใน
ฤดูฝน ชาวบ้านในท้องถิ่นได้แก่ หมู่บ้านบริเวณวัดหนามแดงและอีกหลายหมู่บ้านในตาบลบางแก้วและบริเวณ
ใกล้ เ คี ย ง จึ ง ต้ อ งการให้ ท างราชการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาประจ าต าบลขึ้ น ต่ อ มาใน พ.ศ. 2524
นายวงษ์ ฉิมพูลสุข– นางบาง ฉิมพูลสุข นายเฉย ฉิมพูลสุข นายเจียน – นางลิ้นจี่ แก้วมณี ซึ่งเป็นคหบดีใน
ตาบลบางแก้วมีจิตศรัทธา และเล็งเห็นประโยชน์ในการศึกษาของกุลบุตร กุลธิดาในท้องถิ่น จึงได้ร่วมกัน
บริจาคที่ดินให้ทางราชการ เพื่อให้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นในตาบลบางแก้วรวมเนื้อที่ 24 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา
พร้อมบริจาคเงินจัดสร้างอาคารชั่วคราว ขุด เจาะ บ่อน้าบาดาล จัดทาถนน ติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ
เมื่อทางราชการได้รับแจ้งการบริจาคที่ดินดังกล่าวแล้วจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจา
ตาบลบางแก้วอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2524 โดยเปิดทาการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2524 และแต่งตั้งนายสาอาง คาหริ่ม อาจารย์ 2 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุงมารักษาการใน
ตาแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2524 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ในขั้นแรกนั้นเปิดทาการสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียนโดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่นเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว 1 ภาคเรียนและในภาคเรียนที่ 2 จึงได้ย้าย
มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวในที่ปัจจุบันในระยะเริ่มแรกนั้นโรงเรียนยังไม่พร้อมในทุกๆด้านก็ได้รับความ
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ช่วยเหลือจากบุ คคลในชุมชนช่วยจั ดหาเก้าอี้โต๊ะนักเรียนขุดเจาะน้าบาดาลติดตั้งระบบไฟฟ้าจนสามารถ
ดาเนินการเรียนการสอนได้
ต่อมาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 โรงเรียนได้ทาพิธีรับมอบที่ดินจากผู้อุปการะโรงเรียนและเปิด
โรงเรียนโดยมี นายสายสิทธิ์ พรแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีดังนั้น
โรงเรียนจึงถือเอาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันกาเนิดโรงเรียนและจัดให้มีการทาบุญประจาปีเรื่อยมา
ในปี พ.ศ. 2552 นางฉวีพรรณ ภู่ทอง บริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 1 ไร่ 94 ตารางวา ทาให้โรงเรียนบาง
แก้วประชาสรรค์ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 25 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา
 สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน “งูเห่าล้อมรอบด้วยรวงข้าว

งูเห่า เป็นสัญลักษณ์แทนปีเกิดของผู้อุปการะโรงเรียน (นายวงษ์ ฉิมพูลสุข) และแสดงถึงที่ตั้งของ
โรงเรียนซึ่งเคยเป็นทุ่งนาและมีงูเห่าชุกชุม
รวงข้าว แสดงถึง อาชีพของคนบริเวณโรงเรียนทีส่ ่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา
สีประจาโรงเรียน ชมพู–แสด
สีชมพู หมายถึง ความรักความภาคภูมิใจในสถาบัน (ตรงกับวันเกิดของนายวงษ์ ฉิมพูลสุข)
สีแสด หมายถึง ความเจิดจ้าสว่างรุ่งโรจน์ (ตรงกับวันเกิดของนางบาง ฉิมพูลสุข)
อัตลักษณ์ วัฒนธรรมลูกแก้ว
ปรัชญา ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสเฺ สสุ หมายถึง ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย
คาขวัญ ประพฤติดีเรียนดีมีวินัย
พระพุทธรูปประจาโรงเรียน พระพุทธมณีรัตนเมธางกูร หมายถึง พระผู้เป็นหน่อเนื้อแห่งนักปราชญ์
ดอกไม้ประจาโรงเรียน ดอกแก้ว
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1.2 เกียรติประวัติโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น “ศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง ทางวั ฒ นธรรมในสถานศึ ก ษา ระดั บ จั ง หวั ด ” จาก
กระทรวงวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2560
 ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEM”
ปีการศึกษา 2560
 เกียรติบัตรในการเข้าร่วม “งานสรรพศาสตร์ ตลาดวิชา” แข่งขันทักษะทางวิชาการและนาเสนอ
ผลงาน Best Practice จากเครือข่ายส่งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการมัธ ยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ปีการศึกษา 2560
 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 ระยะเวลารับรองระหว่าง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง 4 พฤศจิกายน 2559
 รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555”
 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา “สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
วิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง” ประจาปีการศึกษา 2555
 รางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย รองชนะเลิศอันดับ 1 (สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ปีการศึกษา 2554)
 รางวัลโรงเรียนแกนนาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต
2 ปีการศึกษา 2550
 รางวัลชมเชยประกวดแสดงละครเวทีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ
 รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ยอดเยี่ยม (FOREMOST THAILAND CUP) ปีการศึกษา 2549
 เด็กชายพลอนันต์ แก้วนภา ได้คะแนนอันดับ 1 ของประเทศการทดสอบภาษาอังกฤษจากบริษัท
เสริมปัญญาปีการศึกษา 2549
 รางวัลระดับดีเด่นโครงการรักการอ่านจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2
ปีการศึกษา 2549
 ผ่านการรับรอง “โรงเรียนต้นแบบ” 1 อาเภอ 1 โรงเรียนในฝันปีการศึกษา 2548
 รางวัลคนดีของมูลนิธิเพื่อสังคมไทยโครงการธนาคารความดีจานวน 12 คนปีการศึกษา 2547
 รางวั ล ชนะเลิ ศ โรงเรี ย นดี เ ด่ น การบู ร ณาการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม Green School Award จาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2 และสถาบันคีนันแห่งเอเชียปีการศึกษา 2547
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 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองปีการศึกษา 2547
 รางวัลโรงเรียนดีเด่นโครงการผลึกพลังเยาวชนต้านภัยไข้เลือดออกปีการศึกษา 2547
 รางวัลโรงอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับดีปีการศึกษา 2547
 รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 การจั ด นิ ท รรศการทางเลื อ กดี เ ด่ น โครงการTo be Number One
ปีการศึกษา 2547
 รางวัลนักเรีย นเข็มทองของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2 จานวน 4 คน
ปีการศึกษา 2547
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการ Green School
ในช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2547
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการ Green School
ในช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2547
 ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนในฝัน” ตามโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ปี 2546
 ได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้นาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ พิทักษ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2545
 รางวัลชมเชยในการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับเขตการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2545
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดวาดภาพจากฮ่องกงปีการศึกษา 2545
 ได้รับเกียรติบัตรให้เป็นโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ระดับมาตรฐานคุณภาพ
ดีเด่นของกรมสามัญศึกษาปีการศึกษา 2544
 ได้รับคัดเลือกจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นสถานศึกษาที่จัดคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่นอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการปีการศึกษา 2544
 รางวัลชมเชยในการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับเขตการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2543 และ
ปีการศึกษา 2544
 รางวัลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นเขตการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2542
 รางวัลชนะเลิศ “สถานศึกษาดีเด่นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา” อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการปี พ.ศ. 2542
 สถานศึกษาดีเด่น “รางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจาปีการศึกษา 2541
 รางวัลโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดีเด่นเขตการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2541
 รางวัลชมเชยอันดับ 1 ในการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2540
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1.3 บุคลากรของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
1.3.1 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล
/ ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา

การดารงตาแหน่งที่
โรงเรียนนี้ ตั้งแต่-ปัจจุบัน
ตั้งแต่
(ปี/เดือน)

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการวัดผลการศึกษา

5 มิ.ย. 58

1. นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์

หมายเหตุ
(ฝ่ายงานที่
รองผอ.ที่รับรับผิดชอบ)

ปัจจุบัน

ผู้อานวยการโรงเรียน

1.3.2 จานวนบุคลากร
ผู้บริหาร
1

ครูผู้สอน
57

พนักงานราชการ
3

ครูอัตราจ้าง
7

เจ้าหน้าที่อื่นๆ
5

รวม
73

1.3.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ที่ วุฒิการศึกษาสูงสุด

1.
2.
3.
4.
5.

จานวน คิดเป็น
คน ร้อยละ

ปวส.
2
3
ปริญญาบัณฑิต
41
56
ปริญญามหาบัณฑิต 30
41
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต อื่นๆ (ระบุ)
ปวส.
รวม
73 100.00
1.3.4 ภาระงานสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สนับสนุนการสอน

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
0% 3%
41%
56%

ปริญญาบัณฑิต

จานวนคน
7
8
7
9
8
9
8
6
4

ปริญญามหาบัณฑิต

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชม./สัปดาห์)
18
18
18
18
19
16
18
16
10
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1.4 ข้อมูลนักเรียน
1) จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 1,266 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2560)
ระดับชั้นเรียน จานวนห้อง
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด

8
8
8
24
5
4
4
13
37

เพศ
ชาย หญิง
170 134
160 131
159 132
489 397
59
86
53
67
40
75
152 228
641 625

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

304
291
291
886
145
120
115
380
1,266

38
36
36
36
29
30
28
29
34

2) จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 – 2560 (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.2560)
ระดับ ปี กศ.
ชั้นเรียน 2558
ม.1
319
ม.2
269
ม.3
230
ม.4
120
ม.5
121
ม.6
147
รวม
1,206
ทั้งหมด

ปี กศ.
2559
308
302
257
130
116
114

ปี กศ.
2560
304
291
291
145
120
115

เปรียบเทียบจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558-2560
ม. 6
ม. 5

ม. 4
ม. 3
ม. 2
ม. 1

0

1,227

1,266

50

100

ปี ก.ศ. 58

150

200

ปี ก.ศ. 59

250

300

350

ปี ก.ศ. 60
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1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 แต่ละรายวิชา
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ม.1

ม.2

ม.3

ภาษาไทย

54.49

47.14

45.27

คณิตศาสตร์

29.60

26.55

31.62

วิทยาศาสตร์

19.53

41.45

41.05

สังคมศึกษา

30.27

47.96

47.62

สุขศึกษา

96.07

74.77

83.59

ศิลปะ

61.31

68.19

70.85

การงานอาชีพ

56.76

61.79

67.57

ภาษาต่างประเทศ

31.37

24.49

29.02

ระดับชั้น

ร้ อ ยละของนั ก เรี ย น ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2560
แต่ ล ะรายวิ ช า ในระดั บ 3 ขึ้ น ไป ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3
ม.1

ม.2

ม.3

120
96.07

100

83.59
74.77

80
60
40
20

54.49
47.14
45.27

41.45
41.05

29.6 31.62
26.55
19.53

47.96
47.62
30.27

70.85
67.57
68.19
61.79
61.31
56.76
31.37 29.02
24.49

0
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 แต่ละรายวิชา
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ม.4

ม.5

ม.6

ภาษาไทย

38.46

56.33

47.89

คณิตศาสตร์

47.12

21.82

90.22

วิทยาศาสตร์

23.86

29.00

54.08

สังคมศึกษา

34.14

50.45

54.19

สุขศึกษา

84.23

98.21

94.53

ศิลปะ

82.96

87.76

93.00

การงานอาชีพ

59.93

59.22

81.31

ภาษาต่างประเทศ

25.37

29.58

28.77

ระดับชั้น

ร้ อ ยละของนั ก เรี ย น ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2560
แต่ ล ะรายวิ ช า ในระดั บ 3 ขึ้ น ไป ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3
ม.4

ม.5

ม.6

120
100

98.21
93
94.53
87.76
84.23
82.96

90.22

80
60
40
20

56.33
47.89 47.12
38.46
21.82

54.19
54.08
50.45
34.14
29
23.86

81.31
59.22
59.93
29.58
25.37 28.77

0
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1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
1.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ / รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

45.66

21.42

29.7

27.68

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

50.11

27.35

32.62

32.18

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด

48.77

26.55

32.47

30.14

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

48.29

26.3

32.28

30.45

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

60

50.1148.77 48.29
45.66

50
40

27.35 26.55 26.3
21.42

30

29.7

32.62 32.47 32.28

32.18 30.1430.45
27.68

20
10
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.
และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับ / รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
45.66
21.42
29.70
27.68
32.54
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
50.11
27.35
32.62
32.18
35.88
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ทั้งหมด 48.77
26.55
32.47
30.14
34.96
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
48.29
26.30
32.28
30.45
34.70

60
50

45.66

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

50.11 48.77
48.29

40
27.35 26.5526.30
21.42

30

35.8834.96
34.70
32.62 32.47 32.28 32.1830.1430.45 32.54
29.70
27.68

20

10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.
และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2560
2.1) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา

2559

2560

ภาษาไทย

43.52

45.66

คณิตศาสตร์

24.38

21.42

วิทยาศาสตร์

32.24

29.70

ภาษาอังกฤษ

29.98

27.68

สังคมศึกษา

45.48

ไม่มีการสอบ

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2559
50
45

43.52

ปีการศึกษา 2560

45.66

45.48

40
35

32.24

30

29.7

29.98

27.68

24.38

25

21.42

20
15
10
5
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา
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2.2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา

2559

2560

52.35
21.01
29.50
24.94
34.25

46.72
18.10
25.29
25.44
32.54

ปีการศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

60
52.35

50

46.72

40

34.25
29.5

30

25.29
21.01

20

32.54

24.94 25.44

18.1

10
0
ภาษาไทย

คณิตศาตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา
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1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีดังต่อไปนี้
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
1. ห้องสมุด
2. ห้อง E - Learning
3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2) แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
ประเพณีรับบัว,ประเพณีสงกรานต์
เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
เมืองจาลอง, ตลาดน้าสี่ภาค จังหวัดชลบุรี
สวนสนุกดรีมเวิลด์
โบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดหนามแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
สวนเศรษฐกิจพอเพียงตาบลบางแก้ว

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
25,000
35,200
23,000
31,300
27,900

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
1
1
1
1
1
1
20
50
60

3) พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการประกอบด้วย สนามฟุตบอล, สนามบาสเกตบอล, สนามฟุต
ซอล, สนามเปตอง, สนามเซปักตะกร้อ, สนามวอลเลย์บอล, สนามอเนกประสงค์ (หน้าเสาธง), สระน้าสะพาน
และเขื่อนกั้นรอบสระน้า, หอประชุม, โรงอาหาร และสวนสุขภาพ
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1.8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2554
ตัว
น้าหนัก คะแนน ระดับ
สาระตัวบ่งชี้
บ่งชี้
(คะแนน) ที่ได้ คุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.70
ดีมาก
2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
9.84
ดีมาก
3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
9.48
ดีมาก
4 ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็น
10.00
9.81
ดีมาก
5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
8.04
พอใช้
6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10.00 10.00 ดีมาก
7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
5.00
4.92
ดีมาก
และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
5.00
5.00
ดีมาก
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
5.00
5.00
ดีมาก
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
5.00
4.00
ดี
12 ผลการส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
5.00
5.00
ดีมาก
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00 85.79
ดี
สถานศึกษามีคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ( / ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ ( / ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( / ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
( / ) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ( ) ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

BANGKEAWPRACHASAN SCHOOL 14

2) ข้อเสนอแนะสาคัญเพื่อการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2554
ตัวบ่งชี้

สาระ

ข้อเสนอแนะสาคัญเพื่อการพัฒนา

1

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

-

2

-

4

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็น

5

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

6

ประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

7

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

3

8

สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประเมิน
ความสามารถด้านการคิด และความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมให้เข้มข้นขึ้นโดยประเมิน
จากสภาพจริงและผลงานของผู้เรียนให้หลากหลาย
และส่งเสริมให้ครูนาผลการประเมินไปพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเพื่อ
เป็นการต่อยอดทักษะกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน
ได้เต็มตามศักยภาพ
ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระ
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ที่โรงเรียนปฏิบัติ
อยู่แล้วให้มีความเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะโครงการ EIS
( ห้องเรียนพิเศษ) ที่ดาเนินการอยู่แล้ว ควรพัฒนา
ปรับปรุงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งให้ผู้เรียน
มีความสามารถทั้งด้านการสื่อสาร การอ่าน การ
เขียนภาษาอังกฤษ ที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ามาก ครูควร
จัดระบบสอนซ่อมเสริมให้ทั่วถึงทุกคน
ควรมีการจัดอบรมเรื่อง การออกข้อสอบ การ
วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
-
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ตัวบ่งชี้
9

10

11

12

สาระ
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ผลการส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ข้อเสนอแนะสาคัญเพื่อการพัฒนา
-

-

สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
โครงการที่สถานศึกษาส่งเสริม จนสถานศึกษาอื่น
สามารถนาไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดได้
-
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดี
1. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้ เรี ยน และตามมาตรฐานตัว ชี้วัดของหลักสู ตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับ ผู้ เรี ยน ทั้ งรู ป แบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่ว มมือ กันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสาคัญที่สุด
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก และเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการนาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน มีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้อง E-LEARNING
ครูในระดับชั้นเดียวกันร่วมกันกาหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลแบบบูรณาการ ครู
เน้นการใช้คาถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม
ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข เน้ น การพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย ของผู้ เ รี ย น และตาม
วัฒนธรรมของโรงเรียนที่ว่า “ไหว้สวย ยิ้มทัก รักพี่น้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน
สื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ ”โดยการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้ กับผู้ เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาใน
ชุมชนใกล้สถานศึกษา ส่งเสริมการออกกาลังกาย และเพิ่มเวลาเรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่น การทาอาหารคาว
หวาน , การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ, การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ , การร้อยมาลัย และการกระทงใบตอง
เป็นต้น

2. ผลการดาเนินงาน
ในด้านผลการประเมิน ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก และอ่านคล่ องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้ อื่น ได้ดีตามหลั กประชาธิป ไตย กล้ าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
จาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สาคัญ จาเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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ผู้เรียนมีความรู้ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่ งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่ส ะอาด มี
ประโยชน์ รักการออกกาลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 ประเภท ยอมรับใน
กฎกติกากลุ่มของสถานศึกษา สังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และระหว่างวัย ทั้งนี้มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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3. จุดเด่น
ผู้ เ รี ย นอ่ า นหนั ง สื อ ออก และอ่ า นคล่ อ ง รวมทั้ ง สามารถเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารได้ ทุ ก คน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดี
ผู้เรียนมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้าหนักส่ว นสู งตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องการเคารพกฎ
กติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวซื้ออาหาร การแต่งกายถูกต้อง ฯลฯ
4. จุดควรพัฒนา
ผู้ เรี ย นในระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่งพัฒ นาด้านการนาเสนอ การอภิปราย
แลกเปลี่ยน การแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความ
เป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดี
1. กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน
โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์
กาหนดพัน ธกิจ กลยุ ทธ์ และอัตลั กษณ์ของโรงเรียน ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน
2. การพัฒนาและผลการพัฒนา
2.1 สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องกับการพัฒ นา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการ
อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
2.3 สถานศึกษามีการปรั บ แผนพัฒ นาคุ ณภาพการจั ดการศึ กษาแผนปฏิบั ติ การประจาปี ให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการพั ฒ นา และนโยบายการปฏิรูป การศึ ก ษา โดยผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
2.4 ผู้ เกี่ย วข้องทุ กฝ่ าย และเครื อข่ ายการพัฒ นาคุ ณภาพสถานศึ ก ษา มีส่ ว นร่ว มในการร่ ว ม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริการและการจัดการศึ กษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมี ส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา
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2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุป ถัมภ์
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3. จุดเด่น
โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารและการจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ โรงเรี ย นได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค การประชุ ม ที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่ส อดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสู ตร สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ
กากับ ติดตามประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4. จุดควรพัฒนา
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดี
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยการดาเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน รวมทั้งแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเอง มีการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ตลอดทั้ง
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน
จัดป้ายนิเทศตามสถานที่ต่างๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งครูมีขั้นตอนและการประเมินอย่าง
เป็นระบบ โดยประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง นอกจากนี้ครูต้องทางานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ
1 เรื่อง และได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการอบรม/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
ร่องรอยหลักฐาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 มีทั้งหมด 32 รายการ ดังนี้
1. หลักสูตรที่ผ่านการประชุมเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
3. โครงการจัดการเรียนรู้วิชากิจกรรมแนะแนว
4. กิจกรรมตลาดนัดดูงานตลาดนัดอุดมศึกษา
5. โครงการค่ายคณิตศาสตร์
6. ค่ายวิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม
7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
8. โครงการประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. นิทรรศการสิ่งแวดล้อม
10. โครงงานสิ่งแวดล้อม
11. โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง
12. โครงการวันภาษาไทย
13. ค่ายภาษาอังกฤษ
14. กิจกรรมวันคริสต์มาส
15. โครงการภาษาและวัฒนธรรมจีน
16. โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ
17. โครงงานอาชีพ
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

กิจกรรมการแปรรูปอาหาร
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
โครงการ STAR STEMS
การจัดการแข่งขันทักษะทางด้านต่างๆ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพตนเอง
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมสังฆาจารย์
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้อง E-Learning
ห้องสมุด
สื่อ/ภาระชิ้นงาน เช่น Power point, สื่อออนไลน์, สิ่งประดิษฐ์
ป้ายนิเทศ/จัดบอร์ด
รายการเสียงตามสาย
อบรมครู/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ
งานวิจัย

2. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดี
3. จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการฝึกทักษะ
แสดงออก และนาเสนอผลงานทั้งในกระบวนการเรียนการสอนและผ่านทางกิจกรรม/โครงการ ตามความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน

4. จุดควรพัฒนา
จานวนคอมพิวเตอร์มีจานวนไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ยังไม่รวดเร็ว อีกทั้งครูที่ผลิตสื่อนวัตกรรม/สื่อเทคโนโลยีมีจานวนน้อย
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่
1. โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. โรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
3. โรงเรียนจัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
4. โรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
5. โรงเรียนดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
7. โรงเรียนจัดทารายงานประจาปีที่เสนอผลประเมินคุณภาพภายใน
8. โรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนได้ดาเนินการโดยจัดประชุมครูผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษานาเสนอผลการ
ดาเนินงาน รายงานประจาปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
จัดทาแผนการปฏิบั ติการประจาปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้ว ยโครงการ/ กิจกรรม ที่จะพัฒ นา
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึก ษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทาโครงการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน จัดทาเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้
คณะกรรมการประกัน คุ ณภาพของโรงเรีย นประเมิน การดาเนิ นงาน ตามมาตรฐานและสรุ ปผลการ
ดาเนินงาน ติดตามการประเมินผลโครงการและกิจกรรม สรุปผลการดาเนินงาน ปรับปรุงการทางาน อย่าง
มีส่ ว นร่ ว มของทุกฝ่ าย โรงเรี ย นจั ดทาแบบสารวจความพึงพอใจ และประเมินผลการดาเนินงานของ
โรงเรียน จากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2. ผลการดาเนินงาน
- การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุ ณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ผลระดับ
คุณภาพส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
- ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ผลระดับคุณภาพส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
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- พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ผลระดับคุณภาพส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
3. จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วน
ร่วม ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
4.จุดควรพัฒนา
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้ อนกลั บ แก่ ครู ในการพั ฒ นาตนเองในการจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู้เ พื่ อ ยกระดั บ คุ ณภาพของนั ก เรี ย น
นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ และยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้า นการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นรายบุคคล
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับ 3 : ดี
จากผลการดาเนิ น งาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่ งผลให้ ส ถานศึกษาจัดการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับดี โดย
ผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี เนื่องจากค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ของโรงเรียน
นั้ น มี ค ะแนนที่ ล ดลงจากปี ก ารศึ ก ษา 2559 ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการอ่ านและเขี ยน การสื่ อ สารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี
และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน ดังทีป่ รากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1
ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ดี
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจ กรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่ว นร่วม ใช้ผ ลการ
ประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ
ผลการดาเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ครู จั ดกระบวนการเรี ย นการสอนที่ เน้น ผู้ เ รียนเป็ นส าคั ญ มีผ ลประเมิน อยู่ ใ นระดับ ดี วิเคราะห์
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ แต่ในด้านของสื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้นั้น คอมพิวเตอร์ยังมีจานวนไม่
เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตยังไม่รวดเร็ว อีกทั้งครูที่ผลิตสื่อนวัตกรรม/สื่อ
เทคโนโลยีมีจานวนน้อย
สถานศึ ก ษาด าเนิ น งานตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในอย่ า งเป็ นขั้ น ตอน จนเกิ ด คุ ณ ภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลจนมี ผ ลประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม โดยสถานศึ ก ษาให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็ น อย่ างดี แต่ยั งขาดการให้ ข้อมูล ย้ อนกลั บแก่ครูในการพัฒ นาตนเองในการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ เ พื่ อ
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้
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ส่วนที่ 3
สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมิน ตนเองของโรงเรี ยนบางแก้วประชาสรรค์ สามารถนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และจากผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ล ะมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต และต้องการความ
ช่วยเหลือ ดังนี้
 ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
ผู้เรียนอ่านหนังสือออก และอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่ อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดี
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องการเคารพกฎกติกา มารยาทของ
สังคม ได้แก่ การเข้าคิวซื้ออาหาร การแต่งกายถูกต้อง
จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนาเสนอ การอภิปรายแลกเปลี่ยน
การแสดงความคิ ดเห็ น อย่ า งสมเหตุส มผล และต้ อ งพั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปัญ หาตามสถานการณ์ ไ ด้ อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน
จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่ วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล การดาเนินงาน
และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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จุดที่ควรพัฒนา
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือของผู้ มาส่ วนเกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการฝึกทักษะ
แสดงออก และนาเสนอผลงานทั้งในกระบวนการเรียนการสอนและผ่านทางกิจกรรม/โครงการ ตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
จุดควรพัฒนา
จานวนคอมพิวเตอร์มีจานวนไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตยังไม่
รวดเร็ว อีกทั้งครูที่ผลิตสื่อนวัตกรรม/สื่อเทคโนโลยีมีจานวนน้อย
 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ ความรู้ ด้านประกัน คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่ว นร่ว ม
ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษาให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ
จุดควรพัฒนา
โรงเรี ย นจั ดระบบให้ ครู ป ระเมิน ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒ นาตนเอง แต่ยังขาดการให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมี
การประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน
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โดย...นางสาวทอปัด  ศิริภัคธนกุล

รวมภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การนำ�นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)ระดับชั้น ม.4-6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอน  น.ส.สุพันธ์ณี  ขุนนุ้ย
รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน  นางสาวบงกช  จรบุรี  นายวิศรุต  คำ�ถนอม  และนายสิทธิชัย  วงศ์ชัยเจริญเดช
2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)ระดับชั้น ม.1-3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอน  น.ส.สุพันธ์ณี  ขุนนุ้ย
และ น.ส.ทอปัด  ศิริภัคธนกุล  รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน  เด็กหญิงกรกนก  แสงแพง  เด็กชายนพคุณ  กรุณา   และเด็กชายรุ่งโรจน์  สีหาบุญจันทร์
3. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้น ม.1-3)ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้ฝึกสอน   นางสุภาพร  ชิณวัฒน์  และ  นายภูติ  ภูติเกียรติขจร
รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน  เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วหนูนวล   เด็กชายพฤก  ชาตะปัทมะ   และเด็กชายวิษณุพร  สินสมุทร
4. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์(ระดับชั้น ม.4-6) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้ฝึกสอน  นายภูติ  ภูติเกียรติขจร
รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน   นางสาวปิยะรัตน์  เจ้ยเปลี่ยน   นางสาวหทัยรัตน์  สังวัง   และนางสาวอักษราภัค  อนันตบุตร
5. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ระดับชั้น ม.4-6) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอน  นายภูติ  ภูติเกียรติขจร
รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน  นางสาวจุฑามาศ  พาสร้อย  และนางสาวกานติมา  เชี่ยวชาญ
6. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้น ม.1-3)ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้ฝึกสอน  นางสุภาพร  ชิณวัฒน์  และ  นายภูติ  ภูติเกียรติขจร
รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน  เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วหนูนวล  เด็กชายพฤก  ชาตะปัทมะ  และเด็กชายอรุณรัฐ  ศรีโย
7. การประกวดสิงประดิษฐ์  ชุดแฟนซีรีไซเคิล (ระดับชั้น ม.1-3) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวเชาวลักษณ์  ทับชาลี  และ นางทรงโฉม  ศิริ   
รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน  เด็กชายนพคุณ  กรุณา  เด็กหญิงณิชชนันทน์  หิรัณย์เดชารุจี  เด็กหญิงสุพรียา  ตันทอง  เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เพิกสุข  
และเด็กหญิงภาวิดา  ทองสุข

ค่ายวิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2561
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โดย...นางสาวเทพสุดา โคตรศรี

ณ บริเวณใต้อาคารเรียน ๕ และ หอประชุม โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

การแข่งขันคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

คณะกรรมการการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

การแข่งขันซูโดกุ
น.ส.ลำ�ธาร เกตุแก้ว ม.4/1
เหรียญทองระดับภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก จ.นครนายก

การแข่งขันซูโดกุ
น.ส.ลำ�ธาร เกตุแก้ว ม.4/1
เหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6
ด.ช.ณัฐพนธ์ ชยุตพงษ์ไพศาล ม.2/2
เหรียญทองแดงระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
น.ส.ศิวนาถ เรียงพล ม.6/1
มัธยมศึกษา เขต 6
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การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ด.ญ. อัญชสา กองทอง ม.2/1
ด.ช.ปริญญา โคตรสุโน ม.2/1
ด.ช.สาคร
ชมชื่น ม.2/1
เหรียญเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

การแข่งขัน A-MATH
น.ส.กานติมา เชี่ยวชาญ ม.6/1
ด.ช.อดิศร วงษา
ม.3/1
ด.ช.ธนพัทธ์ ดาราเย็น ม.3/1
เหรียญเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

โดย...นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ผลงานนักเรียน

t

เกียรติบัตรเหรียญทอง
การแข่งขันทำ�อาหาร นํ้าพริกผักสด เครื่อง
เคียง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
เกียรติบัตรเหรียญทอง
การแข่งขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ระดับ ม.ปลาย
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
การแข่งขันโครงงาน ระดับ ม.ปลาย
เข้าร่วม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้น
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โดย...นางรุ่งรัตน์ ทวีพงษ์

เด็กชายบุรินทร์ ขลิบเงิน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง
ในงานวันวิชาการ Sam’Tech นิทรรศน์
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

เด็กหญิงขวัญมงคล ช้างมณี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.ต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก

นางสาวนํ้าเพชร ณะจันทร์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.ปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก

การแสดงดนตรีไทยเนื่องในกิจกรรมต่างๆ
เด็กหญิงขวัญมงคล ช้างมณี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.ต้น
ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นางสาวน้ำ�เพชร ณะจันทร์
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเดี่ยวขิม ระดับมัธยมศึกษา
ในการประกวดดนตรีไทยนักเรียนระดับภาคตะวันออก
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมการบรรเลงดนตรีสากลเนื่องในวันสำ�คัญต่าง ๆ

สาลินี กิ่งนอก รางวัลเหรียญเงิน ศิลป์
สร้างสรรค์ ม.ปลาย

นักเรียนเข้าร่วมการแช่งขันศิลปหัตถกรรม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดจินตลีลา
ในงานวันวิชาการ Sam’Tech นิทรรศน์
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

กิจกรรมการแสดงๆในชมรมนาฏศิลป์เนื่องในวันสำ�คัญต่าง ๆ
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โดย...นางสาวนาลิน ก้อมวงค์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
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โดย...นางชลิดา สุขประสาร

สวัสดีค่ะ สมาชิกวารสารกลิ่นแก้วทุกท่าน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย ได้ส่งนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๗ ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่าย
มัธยม จังหวัดสมุทรปราการ ผลการแข่งขันมีดังนี้
๑. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑ - ม.๓
ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
๒. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.๑ - ม.๓
ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
๓. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑ – ม.๓ 		
ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
๔. การแข่งขันการท่องอาขยานทำ�นองเสนาะ ม.๔ – ม.๖
ได้รางวัลระดับเหรียญทอง

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก ผลการแข่งขันมีดังนี้
๑. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๑๗
ผู้เข้าแข่งขันได้แก่ เด็กหญิงณัฐพร จิตรกลาง ครูผู้สอนนักเรียน นางณัฐกฤตา ขุนเศรษฐี
๒. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ผลการแข่งขันได้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขันได้แก่ ๑. เด็กชายจิรัฐ อนันทสุข ๒. เด็กหญิงวณิชยา ทาหอม ๓. เด็กชายสุภกิณฆ์ ศรีเหรา
ครูผู้สอนนักเรียน ๑. นางชลิดา สุขประสาร ๒. นางสาวสุพัฒษา พันยา

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
สพม.๖ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผลการแข่งขันมีดังนี้
๑. การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเกียรติบัตรทองแดง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ผู้เข้าแข่งขันได้แก่ เด็กชายศุภกิณห์ ศรีเหรา ครูผู้สอนนักเรียน นางชลิดา สุขประสาร
๒. การแข่งขันสะกดคำ� ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล เกียรติบัตรทองแดง
ผู้เข้าแข่งขันได้แก่ เด็กหญิงสิริพร วงษานุสิทธิ์ ครูผู้สอนนักเรียน นางสาวสุพัฒษา พันยา
โปรดติดตามกิจกรรมดีๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฉบับหน้านะคะ... สวัสดีค่ะ
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โดย..นายชรินทร์ เพชรรัตน์

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
คัดตัวแทนภาค 1 นนทบุรีเกมส์
วันที่ 9 - 14 พฤศจิกายน 2560

สุนทรีลีลาศ

13 กุมภาพันธ์ 2561
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โดย..นายกำ�พล มัดจุปะ

Be prepared to enjoy the arrival of Christmas.
These are some of spectacular events on 25th Dec 2017.

What’s more? Please take your time to have a close look at the celebration of
Chinese New Year held on 16th Feb 2018. Thanks those Chinese-program students for
those vivid shows!
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คำสั่งโรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์
ที่ 088 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2560
******************************************
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึ ก ษา ฉบั บ ลงวั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานถื อ ว่ า
เป็ น หน้ าที่ ของบุ คลากรทุกคนที่ต้องปฏิ บั ติ งานตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย และต้องดาเนินอย่างต่อเนื่องตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ ซึ่งในการประกันคุณภาพภายในนั้น จะเป็นไปตามแนวทางใหม่ ประกอบด้วย
4 มาตรฐาน (เดิม 15 มาตรฐาน) ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้ เรี ย น และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ข องผู้ เรี ย น (มาตรฐานเดิ ม 1-6) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริห ารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (มาตรฐานเดิม 8,9,10,11,13,14,15) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (มาตรฐานเดิม 7) และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
(มาตรฐานเดิม 12) และเพื่ อให้ การดาเนิน งานติดตามตรวจสอบและสรุปผลการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
สถานศึ กษาประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย เพื่ อ พร้ อมรับ การประเมิ น และการตรวจสอบ
จากหน่วยงานต้นสังกัดและเพื่อ เผยแพร่สู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง สู่ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ สถานศึกษาจึงได้กาหนด
การดาเนินงานเพื่อบรรลุผล ในการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์
ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พ่วงความสุข
กรรมการและเลขานุการ
หน้ ำ ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา แนวคิ ด อ านวยความสะดวกและแก้ ปั ญ หาในการด าเนิ น งานให้ เป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนประสำนงำนและตรวจสอบข้อมูลสำรสนเทศ
1. นางอัญชลี พ่วงความสุข
ประธานกรรมการ
2. ประธานกรรมการมาตรฐานทุกมาตรฐาน
กรรมการ
3. นางสาวจิรันธนิน คนกลาง
กรรมการ
4. นางสาวภิรมย์ ทับทิมเทศ
กรรมการ
5. นางบุญตา เจริญกิจ
กรรมการ

6. นางสาวณิชาลฎา แสงจิตต์พันธุ์
กรรมการ
7. นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุข
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปาณิศา แสงสว่าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ 1. วางแผนการดาเนินงาน
2. จัดทาข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
3. จัดและรวบรวมเอกสารข้อมูลประกอบแบบรายงานการประเมินตนเอง
4. ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศทุกมาตรฐานให้ถูกต้องและตรงกับข้อมูลของสถานศึกษา
5. รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อคณะกรรมการประเมิน
3. คณะกรรมกำรติ ด ตำมตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำของ
สถำนศึกษำและสรุปผลระดับคุณภำพมำตรฐำน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
1. นางวราภรณ์ มุสิกทอง
ประธานกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์งาม
กรรมการ
3. นายภูติ ภูติเกียรติขจร
กรรมการ
4. นางสาวจีราภรณ์ ทองดี
กรรมการ
5. นางสาวยุวดี แช่มเชื้อ
กรรมการ
6. นางชลิดา สุขประสาร
กรรมการ
7. นางสาวเกื้อกุล คาหล้า
กรรมการ
8. นายสมเกียรติ ทรงสกุล
กรรมการ
9. นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด
กรรมการ
10. นางประเทือง เปรมจิตต์
กรรมการ
11. นางสาวกัญญาภัค ด้วงพรม
กรรมการ
12. นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์
กรรมการ
13. นางสาวเทพสุดา โคตรศรี
กรรมการ
14. นายภัทรพงศ์ งามทรง
กรรมการ
15. นางสาววันเพ็ญ แซ่จง
กรรมการ
16. นายชรินทร์ เพชรรัตน์
กรรมการ
17. นางศนิ ศรีสมุทร
กรรมการ
18. นายศุภวิชญ์ ปุริศรี
กรรมการ
19. นางสาวจิรันธนิน คนกลาง
กรรมการและเลขานุการ

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1. นางอัญชลี เครือวงค์
ประธานกรรมการ
2. นางกรุณา โสตรโยม
กรรมการ
3. นางพิมพ์เพชร พรเกตุคณากาญจน์
กรรมการ
4. นางทัศณี หวังเจริญทรัพย์
กรรมการ
5. นางกฤษณา ชาลีเครือ
กรรมการ
6. นางสาวจีรวรรณ สุขผล
กรรมการ
7. นางเรวดี บุญมากประเสริฐ
กรรมการ
8. นางสมถวิล จันทร์งาม
กรรมการ
9. นางรุ่งรัตน์ ทวีพงษ์
กรรมการ
10. นางทรงโฉม ศิริ
กรรมการ
11. นายสหะชัย แสงสุนทร
กรรมการ
12. นางสาวอารีลักษณ์ เพ็ชรสหาย
กรรมการ
13. นายมาโนชญ์ กุลจันทะ
กรรมการ
14. นางสิริกร บุญทัน
กรรมการ
15. นายพิสิฐ ชนะการณ์
กรรมการ
16. นางขวัญเรือน เยื่อทองเทศ
กรรมการและเลขานุการ
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. นางสาววันดี แซ่เต็ง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ เรืองฤทธิ์
กรรมการ
3. นางสาวสุพันธ์ณี ขุนนุ้ย
กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ใหม่เงิน
กรรมการ
5. นางสิวิมล บัวปลั่ง
กรรมการ
6. นางอรุณี พิมขนิษฐ์
กรรมการ
7. นางสาวเพชรศิริ คนกลาง
กรรมการ
8. นางสาวเบญจมาศ สุริฉาย
กรรมการ
9. นางเอ็มวัน เผือกผ่อง
กรรมการ
10. นางสาวดารุณี รักซ้อน
กรรมการ
11. นายพัศทร ชัยปัญหา
กรรมการ
12. นายแสนรัก ก้อนทองคา
กรรมการ
13. นายปุณณรัตน์ ประพันธ์อนุรักษ์
กรรมการ

14. นายบุญญฤทธิ์ สหุนันท์
กรรมการ
15. นางสุชานี จันทร์ช่วง
กรรมการและเลขานุการ
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ
1. นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น
ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกฤตา ขุนเศรษฐี
กรรมการ
3. นางสาววาสนา เทพนมรัตน์
กรรมการ
4. นายสมนึก อ่อนจันทร์
กรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์
กรรมการ
6. นางสุภาพร ชิณวัฒน์
กรรมการ
7. นางสาวโยษิตา สวัสดิโสภณกิจ
กรรมการ
8. นายชานนท์ เชื้อธนภิญโญ
กรรมการ
9. นางสาวนาลิน ก้อมวงค์
กรรมการ
10. นางสาวทอปัด ศิริภัคธนกุล
กรรมการ
11. นางอรวรรณ วัยวุฒิ
กรรมการ
12. นางสาวฐิติมา พรหมโพธิ์
กรรมการ
13. นางสาวศุภกานต์ วิชัยพล
กรรมการ
14. นางสาวสุพัฒษา พันยา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดาเนินการในการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของคณะกรรมการในแต่ละมาตรฐาน เพื่อมอบหมายงานตามภาระหน้าที่ในการจัดหาและจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์
2. ดาเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์คิด
เป็นร้อยละ 100 ตามตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐานการศึกษา
3. จัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศจากผู้เรียน ครู บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐาน ให้ครบถ้ วนตามแบบฟอร์มที่กาหนดทุกตัวบ่งชี้ ทุกมาตรฐาน
การศึกษา
4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ จัดทาบันทึกและ
จัดเก็บแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและเตรียมความพร้อมจากการตรวจสอบจากหน่วยงานต้น
สังกัดและองค์กรอื่นต่อไป

