รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report)
ประจาปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

คำนำ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดให้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานกรศึกษา
ในแต่ละระดับ พร้อมทั้งจัดทาให้มีการประเมินผลและตรวบสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด และจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และเพื่อให้การดาเนินงานติดตามตรวจสอบและสรุปผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อ
เตรียมพร้อมในรับการประเมินและการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและเพื่อเผยแพร่สู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง สู่
ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ
สาหรับในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบางแก้ว ประชาสรรค์ได้ ดาเนินการรายงานผลการประเมิน
ตนเองโดยใช้การประเมินแนวใหม่ (3 มาตรฐาน) ทั้งนี้โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ได้ ดาเนินการพัฒนาอย่าง
สม่าเสมอต่อเนื่องและดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสารวจตัวชี้วัดในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์อย่างมีคุณภาพและนาผลที่ได้มาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อพัฒนาการศึกษา
ที่ยั่งยืนต่อไป

( นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหำร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
โรงเรี ย นบางแก้ ว ประชาสรรค์ ที่ ตั้ ง 48 หมู่ 2 ต.บางแก้ ว อ.บางพลี จ.สมุ ท รปราการ 10540
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โทรศัพท์ 02-7102005 , 02-7102361 website : http://bkps.ac.th/ เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 1,260 คน จานวนบุคลากรของโรงเรียน 76 คน
ตอนที่ 2 กำรนำเสนอผลกำรประเมินตนเอง
1) ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินงำนอยู่ในมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับ ดี
2) หลักฐำนสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง
2.1 รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทุกกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2561
2.2 รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
2.3 รายงานผลการตรวจสุขภาพของนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2561
2.4 เอกสาร และข อมู ล ประกอบการจั ด ท าแผนแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาและ
แผนปฏิบัติการประจาป
2.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบางแก้ว
ประชาสรรค์
2.6 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.7 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2.8 แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน
2.9 ผลการประเมินการคัดกรองนักเรียนหรือ SDQ
2.10 ผลการประเมินการนิเทศการสอน
2.11 แบบรายงานการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
2.12 แผนการจัดการเรียนรู
2.13 รายงานการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.14 รายงานการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.15 รายงานผลการดาเนินงานโครงการดานพัฒนาครู บุคลากร
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2.16 บันทึกการประชุมกลุมสาระฯ การประชุมหัวหนาระดับชั้น และ การประชุมครูในแตละ
ระดับชั้น
2.17 สารสนเทศของโรงเรียน ดานอาคารสถานที่ แหลงเรียนรู สื่อ อุปกรณ และสิ่งอานวย
ความสะดวกตาง ๆ
2.18 รายงานการดาเนินงานโครงการหองเรียนคุณภาพ
2.19 รายงานการปฏิบัติงานซอมบารุงของฝายอาคารสถานที่
2.20 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีตอสิ่งอานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน
2.21 รายงานการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.22 รายงานการดาเนินงานโครงการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอน
2.23 หลักสูตรสถานศึกษาที่ผ่านการประชุมเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2.24 แบบบันทึกการนาส่งแผนการจัดการเรียนรู้
2.25 ทะเบียนสื่อของครู
2.26 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
2.27 รายงานการประชุม PLC
2.28 รายงานการอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
2.29 รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้มำตรฐำนทีด่ ีขึ้นกว่ำเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงำนที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกรำยวิชำ
3.2 แผนปฏิบัติงำนที่ 2 ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูให้เข้ำกับศตวรรษที่ 21
3.3 แผนปฏิบัติงำนที่ 3 พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีของครู
3.4 แผนปฏิบัติงำนที่ 4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

( นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
วันที่ 10 มิถุนำยน 2562
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ส่วนที่ 2
รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
1.1 ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
อักษรย่อ
บ.ก.ส.
ประกำศจัดตั้งโรงเรียน 9 มีนาคม 2524
วันสถำปนำโรงเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2525
สถำนที่ตั้ง
48 หมู่ 2 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
02-710-2005
โทรสำร
02-3833-344
นำมเรียกขำนวิทยุ
บางแก้ว
เลขรหัสโรงเรียน
01110304
เนื้อที่
25 ไร่ 2งาน 32 ตารางวา
❖ ประวัติกำรก่อตั้ง
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 ซึ่งเป็นคหบดีในตาบล
บางแก้วมีจิตศรัทธา และเล็งเห็นประโยชน์ในการศึกษาของกุลบุตร กุลธิดาในท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน
ให้ทางราชการ เพื่อให้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นในตาบลบางแก้วรวมเนื้อที่ 24 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวาพร้อมบริจาค
เงินจัดสร้างอาคารชั่วคราว 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 ห้องเรียนโดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่นเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว 1 ภาคเรียนและในภาคเรียนที่ 2 จึงได้ย้าย
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มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวในที่ปัจจุบันในระยะเริ่มแรกนั้นโรงเรียนยังไม่พร้อมในทุกๆด้านก็ได้รับความ
ช่วยเหลือจากบุ คคลในชุมชนช่วยจัดหาเก้าอี้โต๊ะนักเรียนขุดเจาะน้าบาดาลติดตั้งระบบไฟฟ้าจนสามารถ
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
❖ สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน “งูเห่ำล้อมรอบด้วยรวงข้ำว

งูเห่ำ เป็นสัญลักษณ์แทนปีเกิดของผู้อุปการะโรงเรียน (นายวงษ์ ฉิมพูลสุข) และแสดงถึงที่ตั้งของ
โรงเรียนซึ่งเคยเป็นทุ่งนาและมีงูเห่าชุกชุม
รวงข้ำว แสดงถึง อาชีพของคนบริเวณโรงเรียนทีส่ ่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา
สีประจำโรงเรียน ชมพู–แสด
สีชมพู หมายถึง ความรักความภาคภูมิใจในสถาบัน (ตรงกับวันเกิดของนายวงษ์ ฉิมพูลสุข)
สีแสด หมายถึง ความเจิดจ้าสว่างรุ่งโรจน์ (ตรงกับวันเกิดของนางบาง ฉิมพูลสุข)
อัตลักษณ์ วัฒนธรรมลูกแก้ว
ปรัชญำ ความรู้ คู่คุณธรรม
คติพจน์ ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสเฺ สสุ หมายถึง ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย
คำขวัญ ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมณีรัตนเมธางกูร หมายถึง พระผู้เป็นหน่อเนื้อแห่งนักปราชญ์
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกแก้ว
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1.2 เกียรติประวัติโรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์
 รางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมการประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
 รางวัลเหรียญทองลาดับที่ 4 ระดับประเทศ ในการแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ
ม. 1-3 ปีการศึกษา 2561
 รางวัลเหรียญทอง ลาดับที่ 10 ระดับประเทศ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-6 ปีการศึกษา 2561
 รางวัลเหรียญทองลาดับที่ 16 ระดับประเทศ ในการแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ
ม. 4-6 ปีการศึกษา 2561
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
 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 ระยะเวลารับรองระหว่าง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง 4 พฤศจิกายน 2559
 รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555”
 รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึ ก ษา “สถานศึ ก ษายอดเยี่ ย ม
ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง” ประจาปีการศึกษา 2555
 รางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย รองชนะเลิศอันดับ 1 (สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ปีการศึกษา 2554)
 รางวัลโรงเรียนแกนนาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต
2 ปีการศึกษา 2550
 รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ยอดเยี่ยม (FOREMOST THAILAND CUP) ปีการศึกษา 2549
 รางวัลระดับดีเด่นโครงการรักการอ่านจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2
ปีการศึกษา 2549
 ผ่านการรับรอง “โรงเรียนต้นแบบ” 1 อาเภอ 1 โรงเรียนในฝันปีการศึกษา 2548
 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
 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองปีการศึกษา 2547
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 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 การประกวดโครงงานด้านสิ่ งแวดล้อมในโครงการ 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 ผลงำนกำรเข้ำร่วมแข่งขันในงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ระดับ
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
กำรแข่งขัน
เหรียญ
เด็กหญิงณัฐพร จิตรกลาง
ทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
นางสาวภารวี กองทองนอก
เงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
นางสาวสิริพร วงษานุสิทธิ์
ทองแดง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
เด็กหญิงปรารถนา สมชัย
เงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
นายศุภกิณห์ ศรีเหรา
ทอง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
เด็กหญิงอนงนาฏ จันทร์ถนอม
เงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)
ม.1-ม.3
นางสาวปณิตา สมภิพงษ์
เงิน การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.4-ม.6
เด็กหญิงณิชกานต์ ทิพย์ดัด
ทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑
เด็กหญิงยุพารัตน์ ชูบุญ
(๖ บท) ม.1-ม.3
เด็กหญิงพัชรินทร์ เกตุศิริ
ทองแดง การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.1-ม.3
เด็กชายวรโชติ ไทยน้อย
นางสาวพรสวรรค์ สารุน
เงิน การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.4-ม.6
❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
รำงวัล
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
เหรียญ
เด็กหญิงขนิษฐา แก้วหนูนวล
ทอง
เด็กหญิงฐิตินันท์ ทองสุข
เด็กหญิงอัญชสา กองทอง
นางสาวชลันดา สีดี
ทองแดง
เด็กชายปริญญา โคตรสุโน
ทอง
เด็กชายวิชิต หงษ์นิล
นายอดิศร วงษา
ทอง
เด็กชายณัฐพนธ์ ชยุตพงษ์ไพศาล
ทอง

กำรแข่งขัน
การประกวดโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
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ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
นางสาวลาธาร เกตแก้ว
เด็กชายจิรภัทร อุไรลักษณ์

รำงวัล
กำรแข่งขัน
เหรียญ
ทอง การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
ทองแดง การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
รำงวัล
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
เหรียญ
เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วประเสริฐ
ทองแดง
เด็กหญิงสุขหทัย เรืองรัมย์
เด็กหญิงแดง นายลือ
เด็กชายกิตติภพ ใบแสง
เงิน
เด็กหญิงนพรัตน์ ศรีทรงเมือง
เด็กหญิงสุกัณญาพร พันธ์เพ็ง
เด็กชายสันติภาพ สมคูณ
ทอง
เด็กหญิงสุพิชญา บุญนาค
เด็กหญิงแพรวา แสงวิทยเวช
เด็กชายชวนากร ทับอ่า
เงิน
เด็กหญิงพัชรินทร์ แซอึ้ง
นางสาวจุฑามาศ นาสร้อย
เงิน
นางสาวภัทรมณี คาวิน
เด็กชายพงศ์ภาวี บุญพร
ทองแดง
เด็กชายสุเมธา วาปีสังข์
เด็กชายมงคลรัตน์ หงษ์ชัย
ทอง
นายสาคร ชมชื่น

กำรแข่งขัน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม.4-ม.6
การแข่ ง ขั น เครื่ อ งบิ น พลั ง ยาง ประเภทบิ น นาน
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D)
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
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❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำงวัล
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
กำรแข่งขัน
เหรียญ
นางสาวกนกพร พุ่มโพธิ์
เงิน การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
นางสาวจุฑามาศ พาสร้อย
นางสาวนิญานนท์ ศรีเดช
นางสาวภัทรมณี คาวิน
นางสาวลาธาร เกตแก้ว
เด็กหญิงโชติพัขร แพทย์นาดี
ทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
นางสาวผกามาศ กั้นกลาง
ทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
เด็กชายภาณุวิชญ์ อัศดง
เงิน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
เด็กหญิงวรางคณา กสิผล
นายณัฐวุฒิ คมขา
เงิน การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
นางสาวพรทิพย์ รื่นรมย์
❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

เด็กหญิงศรุดา ธรพาณิชย์
เด็กหญิงปัญฐิญา หมื่นนะ
นายวีรภัทร บุญสิงห์
นายภาณุวัฒน์ คาเปลว
เด็กหญิงพรอัมภา ยอดสาเภา

รำงวัล
เหรียญ
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง
ทองแดง

เด็กหญิงยุพารัตน์ ชูบุญ
เด็กชายจักรรินทร์ สังวัง
เด็กหญิงยุพารัตน์ ชูบุญ
เด็กหญิงขวัญมงคล ช้างมณี
นางสาวมาริณี ถาไชย
เด็กชายบุรินทร์ ขลิบเงิน

เงิน
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง

ชื่อ นำมสกุล นักเรียน

กำรแข่งขัน
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ม.1-ม.3
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ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
เด็กหญิงปิยรัตน์ ศรีสุขา
เด็กชายบุรินทร์ ขลิบเงิน
นายพีรเดช เอี่ยมสอาด
เด็กหญิงปิยรัตน์ ศรีสุขา
นางสาวชฎาภา นาคประสพ
นางสาวปณิตา สมภิพงษ์
นายณัชพล พัฒนะปรัชญานนท์
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองบุรี
เด็กหญิงกัลยา สุขสอาด
เด็กชายจิรายุ เฟื่องขจร
เด็กชายฐิปณัฐท์ ก้านยก
เด็กชายธนพัฒน์ อินทร์ธูป
เด็กชายปณวรรษ เวียนตระกูล
เด็กหญิงพนิตนันท์ บุญปาล
เด็กชายพัชรพล ขันทองเฮ้า
เด็กหญิงพิจิตรา พิศโฉมฉาย
เด็กชายภาณุวัฒน์ จิรพิสุธิรักษ์
เด็กชายภาณุวัฒน์ คล้านสุบรรณ
เด็กชายวงศกร ปั้นบุญชู
เด็กชายศักดิ์ไทย ยอดเกษ

รำงวัล
กำรแข่งขัน
เหรียญ
ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ม.1-ม.3
ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย
ม.1-ม.3
เงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย
ม.4-ม.6
ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ม.1-ม.3
ทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ม.4-ม.6
เงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
เงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ม.4-ม.6
เงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.1-ม.3
เงิน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3
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❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
รำงวัล
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
กำรแข่งขัน
เหรียญ
เด็กหญิงชุติมณฑน์ พินธุโสภณ
ทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.1-ม.3
นางสาวสิริยากร จอมคาสิงห์
เงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.4-ม.6
เด็กหญิงณิชชนันทน์ หิรัณย์เดชา ทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
รุจี
นางสาวปรารถนา ภูทิพย์
ทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
เด็กหญิงญาตา นนท์ปวิชกุล
ทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
เด็กชายพิธิวัฒน์ ไกรรักษ์
เด็กชายพีรวัช นามแสงกาง
เด็กหญิงวรรณพร ไหลหาโคตร
เด็กชายเสกสรร หอมขจร
นางสาวจุฑามาศ พาสร้อย
ทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
นางสาวชญาดา สุธามหาปกรณ์
นางสาวภัทรมณี คาวิน
นางสาวศิราพร หน่านจันทร์
นายศุภโชค แซ่เลียว
นางสาวกรรณิการ์ หมอโปะ
เงิน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
นางสาวอารียา เสาพะเนา
นางสาวพรสวรรค์ สารุน
เงิน การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
เด็กหญิงขนิษฐา แก้วหนูนวล
ทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
เด็กชายปิติพงศ์ จันทร์ปุ่ม
ม.1-ม.3
นางสาวอาทิตยา สวนอนันต์
เงิน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ม.4-ม.6

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 11

❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
รำงวัล
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
เหรียญ
เด็กชายนนทวัฒน์ เนตรถาวร
เงิน
เด็กชายอรรถพร สาเภา
นายบุญญฤทธิ์ ตางจงราช
ทอง
นายปัณณวิชย์ รื่นพงษ์
นายนันทิพัฒน์ ภูพวก
ทอง
นายอัฐศาสตร์ ลิ้มปะนะการ
นายธนธรณ์ สุธรรมจินดากุล
เงิน
นายภิชลพัทธ์ ชอบชื่น
เด็กชายจักรภัทร รู้จบ
เงิน
เด็กชายพฤก ชาตะปัทมะ
นายรชต วงศ์ธราวัฒน์
ทอง
นายศิวัชเศรษฐ์ จิตจันดา
เด็กหญิงณิชากร เนื่องอุบล
ทอง
เด็กหญิงนภสร แจ่มมิน
เด็กหญิงบุษกร สุริโย
นายชานนท์ ธนกิจวงค์สกุล
ทอง
นายนนทกานต์ ทองอ่อน
นางสาววิลาวัลย์ ภู่พวงทอง
เด็กหญิงยุพารัตน์ ชูบุญ
ทอง
เด็กชายรณรท ศรีดารานนท์
เด็กหญิงรุ่งฤดี เจริญพร
นายณัฐวุฒิ ยอดรัก
ทอง
นางสาวศุกร์ฤทัย ราชวงษ์
นางสาวแพรพลอย ศิริบุตร
นางสาวสุวพรรณธิดา แสงนามน
นางสาวเขมิกา ใสสด
นางสาวเพ็ญทวี บุญเกิด

ทอง

กำรแข่งขัน
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text
Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
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ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
เด็กหญิงนิโลบล ยี่สันเทียะ
เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์ นวลละออ
เด็กหญิงสุกัณญาพร พันธ์เพ็ง
นางสาวจันทิมา แสนวันดี
นางสาวชนิดา นาคะ
นางสาวปานดวงใจ รื่นใจชน
เด็กชายจิรายุ วังคะฮาต
เด็กหญิงฉัตรชนก ฉัตรทอง
เด็กหญิงณัฐกานต์ รัตนกุล
นางสาวกาญจนา แซ่อึ้ง
นางสาวณัฐสินี เนียมสุวรรณ
นางสาวอรกานต์ สิงห์เทียน
เด็กหญิงกัลย์สุดา กองทอง
เด็กหญิงนริศรา บุญมาก
เด็กหญิงวราพรรณ สาตจีนพงษ์
นางสาวกนกพร พุ่มโพธิ์
นายนพรุจ รัตนานันท์
นายสิทธิโชค โจมรัมย์
เด็กชายวิชชากร เจริญพานิช

รำงวัล
กำรแข่งขัน
เหรียญ
ทอง การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
ม.1-ม.3
ทอง

การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.
4-ม.6

ทอง

การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

ทอง

การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

ทอง

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

เงิน

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

ทอง

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

❖ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
เด็กหญิงกนกพิชญ์ กลิ่นหอม
เด็กหญิงปาริชาต บุริขันธ์
เด็กหญิงพรชิตา ศรีปราชญ์
นายชัยพฤก แก้วมณี
นางสาวปรินารถ ปานมาก
นางสาวศศินันท์ ทองพิมพ์

รำงวัล
กำรแข่งขัน
เหรียญ
เงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
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สรุปผลเหรียญรำงวัลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
16
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เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

สรุปผลเหรียญรำงวัลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับภำคกำรและภำคตะวันออก (ระดับเขตประเทศ)
รางวัลระดับเหรียญทอง ทั้งหมด 3 รางวัล
รางวัลระดับเหรียญทอง ทั้งหมด 1 รางวัล

ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
เด็กชายบุรินทร์ ขลิบเงิน
นางสาวลาธาร เกตแก้ว
เด็กชายจิรายุ วังคะฮาต
เด็กหญิงณัฐกานต์ รัตนกุล
เด็กหญิงอัญชสา กองทอง
นางสาวกาญจนา แซ่อึ้ง
นางสาวณัฐสินี เนียมสุวรรณ
นางสาวอรกานต์ สิงห์เทียน
เด็กชายวิชชากร เจริญพานิช

รางวัลระดับเหรียญทอง ทั้งหมด 1 รางวัล
รำงวัล
กำรแข่งขัน
เหรียญ
เงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
ทอง การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
ทอง การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

ทอง

การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

ทองแดง การแข่ ง ขั น การวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่ อ ง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
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1.4 บุคลำกรของโรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์
1.3.1 ข้อมูลผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล
/ ตำแหน่ง

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด/สำขำ

กำรดำรงตำแหน่งที่
โรงเรียนนี้ ตั้งแต่-ปัจจุบัน
ตั้งแต่
(ปี/เดือน)

การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการวัดผลการศึกษา

5 มิ.ย. 58

1. นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์

หมำยเหตุ
(ฝ่ำยงำนที่
รองผอ.ที่รับรับผิดชอบ)

ปัจจุบัน

ผู้อานวยการโรงเรียน

1.3.2 จำนวนบุคลำกร
ผู้บริหำร
1

ครูผู้สอน
66

พนักงำนรำชกำร
3

ครูอัตรำจ้ำง
1

เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ
5

รวม
76

1.3.3 วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร
ที่ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด

1.
2.
3.
4.

จำนวน คิดเป็น
คน ร้อยละ

วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร

ม.6
1
1.32
ปริญญาบัณฑิต
49 64.47
ปริญญามหาบัณฑิต 26 34.21
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต รวม
76
100
ม.6
1.3.4 ภำระงำนสอนของครูในแต่ละกลุ่มสำระ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สนับสนุนการสอน

0% 1%
34%
65%

ปริญญาบัณฑิต

จำนวนคน
9
8
7
10
8
10
7
7
5

ปริญญามหาบัณฑิต

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ภำระงำนสอนเฉลี่ย
(ชม./สัปดำห์)
18
22
16
15
17
17
22
20
16
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1.5 ข้อมูลนักเรียน
1) จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 1,260 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2561)
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลำย
รวมทั้งหมด

9
8
8
25
5
5
4
14
39

เพศ
ชำย หญิง
178 138
159 133
145 117
482 388
68
97
47
73
44
61
159 231
641 619

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

316
292
262
870
165
120
105
390
1,260

36
37
33
35
33
24
27
28
32

2) จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 – 2561 (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.2561)
ระดับ ปี กศ.
ชั้นเรียน 2561
ม.1
316
ม.2
292
ม.3
262
ม.4
165
ม.5
120
ม.6
105
รวม
1,260
ทั้งหมด

ปี กศ.
2560
305
288
282
145
118
113

ปี กศ.
2559
308
302
257
130
116
114

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2559-2561
ม. 6
ม. 5
ม. 4
ม. 3
ม. 2
ม. 1

0

1,251

1,227

50

100

ปี ก.ศ. 59

150

200

ปี ก.ศ. 60

250

300

ปี ก.ศ. 61
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350

1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 แต่ละรายวิชา
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ระดับชั้น
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
สุขศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพ
ภำษำต่ำงประเทศ

ม.1

ม.2

ม.3

39.94
39.74
46.51
16.36
88.18
58.24
60.00
19.59

44.22
36.36
37.00
43.95
68.33
71.21
60.33
25.04

41.30
25.16
41.36
29.37
94.90
73.76
63.58
33.75

ร้ อ ยละของนั ก เรี ย น ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย น ปี ก ำรศึ ก ษำ 2561
แต่ ล ะรำยวิ ช ำ ในระดั บ 3 ขึ้ น ไป ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 1-3
ม.1

ม.2

100

88.18

80
60
40
20

ม.3
94.9

68.33
44.22
39.94 41.3 39.74
36.36
25.16

46.51
3741.36

73.76
71.21
58.24

63.58
6060.33

43.95
33.75
16.36

29.37

25.04
19.59

0
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 แต่ละรายวิชา
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ม.4

ม.5

ม.6

58.21
42.11
47.02
39.01
89.44
100.00
76.00
30.68

49.57
43.06
36.51
45.93
93.36
91.48
70.35
34.51

21.43
51.82
51.06
48.56
94.63
88.77
77.64
24.55

ระดับชั้น
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
สุขศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพ
ภำษำต่ำงประเทศ

ร้ อ ยละของนั ก เรี ย น ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ย น ปี ก ำรศึ ก ษำ 2561
แต่ ล ะรำยวิ ช ำ ในระดั บ 3 ขึ้ น ไป ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 4-6
ม.4

ม.5

ม.6

120
100
93.36
91.48
94.63
88.77
89.44

100
80
60

58.21
49.57

40
20

21.43

51.82
48.56
47.02 51.06
42.11
45.93
39.01
43.06
36.51

77.64
7670.35

34.51
30.68
24.55

0
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1.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561
1.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ / รำยวิชำ

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

50.83

24.52

33.51

27.69

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

56.66

30.74

36.37

31.16

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด

55.04

30.28

36.43

29.10

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

54.42

30.04

36.1

29.45

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

56.6655.04
54.42
50.83

60

50
40

30.74 30.2830.04

30

36.37 36.43 36.1
33.51

24.52

31.16 29.1 29.45
27.69

20
10
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

หมำยเหตุ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.
และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับ / รำยวิชำ
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
41.14
24.87
26.65
27.80
32.93
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
49.81
33.43
31.05
35.50
36.00
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ทั้งหมด 48.16
31.04
30.75
31.15
35.48
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
47.31
30.72
30.51
31.41
35.16

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

49.81 48.16
47.31

50
41.14

40

33.43 31.04
30.72

30

24.87

35.5 31.15
31.41 32.93
30.75
30.51
31.05
27.8
26.65

36 35.48
35.16

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

หมำยเหตุ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.
และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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2) เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2559-2561
2.1) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รำยวิชำ

2559

2560

2561

ภาษาไทย

43.52

45.66

50.83

คณิตศาสตร์

24.38

21.42

24.52

วิทยาศาสตร์

32.24

29.70

33.51

ภาษาอังกฤษ

29.98

27.68

27.69

ปีกำรศึกษำ

ปีกำรศึกษำ 2559

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

60
50

50.83
43.52

45.66

40
32.24

30

24.38

21.42

33.51
29.7

24.52

29.98

27.68 27.69

20
10
0
ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

ภำษำอังกฤษ
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2.2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รำยวิชำ
ปีกำรศึกษำ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ปีกำรศึกษำ 2559

2559

2560

2561

52.35
21.01
29.50
24.94
34.25

46.72
18.10
25.29
25.44
32.54

41.14
24.87
26.65
27.8
32.93

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

60
52.35

50
40

46.72
41.14

34.25
32.5432.93

29.5

30
21.01

20

24.87

25.2926.65

27.8
24.9425.44

วิทยำศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

18.1

10
0
ภำษำไทย

คณิตศำตร์

สังคมศึกษำ
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1.8 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีดังต่อไปนี้
แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ
1. ห้องสมุด
2. ห้อง E - Learning
3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2) แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ
ประเพณีรับบัว,ประเพณีสงกรานต์
เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
สวนสนุกดรีมเวิลด์
จังหวัดเพชรบุรี
ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
โรงแรมระยอง บีช จังหวัดระยอง
วัดหนามแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
สวนเศรษฐกิจพอเพียงตาบลบางแก้ว

สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี
27,000
36,500
25,000
32,500
32,000

สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี
1
1
1
1
1
1
1
30
60
70

3) พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการประกอบด้วย สนามฟุตบอล, สนามบาสเกตบอล, สนามฟุต
ซอล, สนามเปตอง, สนามเซปักตะกร้อ, สนามวอลเลย์บอล, สนามอเนกประสงค์ (หน้าเสาธง), สระน้าสะพาน
และเขื่อนกั้นรอบสระน้า, หอประชุม, โรงอาหาร และสวนสุขภาพ
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ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ระดับคุณภำพ: ดี
1. วิธีดำเนินกำรพัฒนำ
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน ครอบคลุมตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน รวมทั้งมีการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มี
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็น
หลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสาคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก และ
เขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูมีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่องในกระบวนการเรียนการ
สอน และมีการใช้ผลมาพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนาเทคนิควิ ธีสอนต่างๆ ให้ตรง
ตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่
ห้องสมุด ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้อง E-LEARNING ครูในระดับชั้นเดียวกันร่วมกันกาหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและการประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คาถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุ ข เน้ น การพัฒ นาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน และตามวัฒ นธรรมของ
โรงเรียนที่ว่า “ไหว้สวย ยิ้มทัก รักพี่น้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึง
ประสงค์” โดยการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้กับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต นาภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาร่วมกันวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนใกล้สถานศึกษา ส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย และเพิ่มเวลาเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2. ผลกำรดำเนินงำน
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก และอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สาคัญ
จาเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีความรู้ ตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์ รักการออกกาลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 ประเภท ยอมรับในกฎกติกากลุ่มของสถานศึกษา สังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
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สุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย และมีผลการดาเนินงานเชิง
ประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ
3. หลักฐำนสนับสนุน
- รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
- รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
- รายงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561
- รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
-รายงานผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาการเกษตร งานช่างอุตสาหกรรม งานผ้า งานประดิษฐ์ งาน
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
- รายงานกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2561
- รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รายงานผลการตรวจสุขภาพของนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2561

4. จุดเด่น
ผู้เรียนอ่านหนังสือออก และอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่ อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดี
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องการเคารพกฎกติกา มารยาทของ
สังคม ได้แก่ การเข้าคิวซื้ออาหาร การแต่งกายถูกต้อง ฯลฯ
5. จุดที่ควรพัฒนำ
ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนาเสนอ การอภิปรายแลกเปลี่ยน
การแสดงความคิ ดเห็ น อย่ า งสมเหตุส มผล และต้ อ งพั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปัญ หาตามสถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ าง
เหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ระดับคุณภำพ : ดี
1. วิธีกำรดำเนินกำร
สถานศึกษาได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาเอกสาร
และข้อมูล ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี สารสนเทศจากการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษากาหนด เปาหมาย
วิสัยทัศน และ พันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความ ตองการของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงค ของแผนการศึกษา แหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัดรวมทั้งทันตอการ เปลี่ยนแปลง
ของสังคม สถานศึกษาสามารถ บริหารจัดการคุณภาพ ของสถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวน การวาง
แผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน อยางตอเนื่องมีการบริหารอัตรากาลังทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากรและผู ที่
เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา มีการ
บริหาร จัดการเกี่ยวกับงาน วิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานเชื่อมโยงวิถี ชีวิตจริง และครอบคลุม ทุกกลุ มเปาหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ
มที่เรียน แบบควบรวมหรือกลุ มที่เรียนรวมดวย รวมถึงสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรู ของผูเรียน
สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทาง สังคมที่
เอื้อตอการ จัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินงาน และ
สรุปผลการดาเนินงาน
2. ผลกำรดำเนินงำน
2.1 สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนา คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต อเนื่อง มีการ
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บริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือ นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การ
นาขอมูลมาใชในการพัฒนา บุคลากรและผู ที่เกี่ยวของทุกฝายมีส วนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา
และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผู เรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ ม
เปาหมาย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เนนคุณภาพผู เรีย นรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุ มทุกกลุ มเปาหมาย หมายรวมถึงการจัด
การเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู
บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและ
การเรียนรู ของผู เรียนตามมาตรฐานตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไป
ประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสั งคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู ทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน รวมถึงสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย มีการกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
2.6 จั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการจั ด การเรี ย นรู
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3. หลักฐำนกำรสนับสนุน
3.1 เอกสาร และขอมูลประกอบการจัดทาแผนแผนพัฒนาการจัด การศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประ
จาป
3.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
3.3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.4 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3.5 แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน
3.6 ผลการประเมิน SDQ
3.7 ผลการประเมินการนิเทศการสอน
3.8 แบบรายงานการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
3.9 งานวิจัยของสถานศึกษา
3.10 เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
3.11 แผนการจัดการเรียนรู
3.12 รายงานการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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3.13 รายงานการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.14 รายงานผลการดาเนินงานโครงการดานพัฒนาครู บุคลากร
3.15 บันทึกการประชุมกลุมสาระฯ การประชุมหัวหนาระดับชั้น และ การประชุมครูในแตละ
ระดับชั้น
3.16 สารสนเทศของโรงเรียน ดานอาคารสถานที่ แหลงเรียนรู สื่อ อุปกรณ และสิ่งอานวยความ
สะดวกตาง ๆ
3.17 แบบบันทึกการสังเกตจากสภาพจริง
3.18 รายงานการดาเนินงานโครงการหองเรียนคุณภาพ
3.19 รายงานการปฏิบัติงานซอมบารุงของฝายอาคารสถานที่
3.20 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีตอสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน
3.21 รายงานการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3.22 รายงานการดาเนินงานโครงการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอน
4. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ของผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาในโรงเรีย น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุ ณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล การดาเนินงาน และ
จัดทารายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นใน
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

5. จุดควรพัฒนำ
1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีการนาขอมูลมาใช
ในการปรับปรุง
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภำพ : ดี
1. วิธีกำรดำเนินกำร
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยการดาเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน รวมทั้งแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยตนเอง มีการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ตลอดทั้งจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม มีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศตามสถานที่ต่างๆทั้ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งครูมีขั้นตอนและการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยประเมินผู้เรียนจาก
สภาพจริง และนาผลที่ได้มาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก อีกทั้งครูมีการประชุมและจัดทา PLC เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ และต้องทางานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้รับส่งเสริมให้
ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการอบรม/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. ผลกำรดำเนินงำน
2.1. ครูได้มีการนาหลักสูตรไปจัดทาหน่วยการเรียนรู้ และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและนาส่งฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนละครั้งพร้อมแบบบันทึกผล
การเรียนรู้ ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการและวิธีการ
เรียนรู้ที่หลายหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ได้ฝึกทักษะแสดงออก การแสดงความคิดเห็น สามารถสรุป
องค์ความรู้ เช่น Mind mapping นาเสนอผลงาน และมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 แผนต่อหน่วยการ
เรียนรู้ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ นอกจากนี้นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทาง
โรงเรียนได้มีจัดกิจกรรมไว้ตามแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เช่น กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ คลินิกคณิตศาสตร์ ค่ายวิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม English Day Camp. กิจกรรมวัน
ภาษาไทย กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ชุมนุม) กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ฯลฯ
จากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกการนาส่งแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูร้อยละ
100 มีการจั ดทาแผนการจั ดการเรี ย นรู้ ตามมาตรฐานการเรีย นรู้ ตัว ชี้วัดของหลั กสู ตรสถานศึกษาและมี
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 แผนต่อหน่วยการเรียนรู้ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
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2.2. ครูมีการเข้าร่วมและผ่านการอบบรมหลักสูตรการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หน่วยงานต่างๆ
จัดขึ้น และนาความรู้ที่ได้รับ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต
Youtube Kahoot Google form Power Point มีการใช้โปรเจคเตอร์ประกอบเรียนการสอน มีการเชิญ
วิทยากรจากที่อื่นมาให้ความรู้แก่นักเรียน มีห้อง E-learning และห้องสมุด ไว้สาหรับให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล
มีการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่อย่างน้อยกลุ่มสาระละ 1 กิจกรรมต่อปีการศึกษา
จากการตรวจสอบประกาศนียบัตรการเข้าอบรมพบว่า ครูร้อยละ 80 เข้าร่วมและผ่านการอบบรม
หลักสูตรการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น และใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย
1 ชิ้น ในการจัดการเรียนการสอน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม ตามที่โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมไว้ตามแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3 ทางโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงโฮมรูมไว้เพื่อให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และให้คาปรึกษาในด้านต่างๆ โครงการห้องเรียนสีขาว คลินิกคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาทางด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่รหัสน้องรหัส เพื่อสร้างความรักใคร่
กลมเกลียว และความสามัคคี นอกจากนี้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้มีการให้นักเรียนเลือกผลงานที่ชื่นชอบ
เพื่อเก็บเข้าแฟ้มสะสมผลงาน
จากการสอบถามนั ก เรี ย นพบว่ า ครู ร้ อ ยละ 70 มี ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นเชิ ง บวก โดยเน้ น
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นช่วยสร้างความรักใคร่กลมเกลียว และความ
สามัคคีในหมู่คณะ
2.4 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล มีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริง มีการกาหนด
แนวทางการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีการแจ้งผลการสอบและคะแนนเก็บระหว่าง
เรียนอย่างชัดเจน มีการจัดการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรมติวโอเน็ต คลีนิคคณิตศาตร์ ฯลฯ
จากการตรวจสอบพบว่า ครูร้อยละ 100 มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง และครูร้อยละ 80
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลพัฒนาผู้เรียน
2.5 โรงเรียนมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูเรื่องการทา PLC ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู
ภายในกลุ่ มสาระเดีย วกัน และต่างกลุ่ มสาระ เพื่อพัฒ นาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และครูที่ปรึกษา
ประสานผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน จากการตรวจสอบพบว่า ครูร้อยละ
100 มีการประชุมและจัดทา PLC อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดี
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3. หลักฐำนกำรสนับสนุน
ร่องรอยหลักฐาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ได้แก่
- หลักสูตรสถานศึกษาที่ผ่านการประชุมเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
- โครงการจัดการเรียนรู้รายวิชา
- แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
- แบบบันทึกการนาส่งแผนการจัดการเรียนรู้
- แบบบันทึกผลการเรียนรู้
- แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
- แบบประเมินผล
- โปรแกรมบุ๊คมาร์ค
- ภาระชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียน เช่น Mind map
- แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนรายบุคคล
- ทะเบียนสื่อของครู
- สื่อ เช่น Power point, สื่อออนไลน์ เช่น Kahoot, You Tube, สื่อสิ่งประดิษฐ์
- Google Classroom
- ป้ายนิเทศ/จัดบอร์ด
- ประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
- รายงานการประชุม PLC
- รายงานการอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
- รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการ
- กิจกรรมศึกษาดูงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
- โครงการค่ายคณิตศาสตร์
- นิทรรศการคณิตศาสตร์
- ค่ายวิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
- กิจกรรม Sci-Show
- โครงงานประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- นิทรรศการสิ่งแวดล้อม
- โครงงานสิ่งแวดล้อม
- โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมสังฆาจารย์
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- โครงการวันภาษาไทย
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมรักการอ่าน
- ค่ายภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมวันคริสต์มาส
- โครงการภาษาและวัฒนธรรมจีน
- โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ
- โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
- กิจกรรมการแปรรูปอาหาร
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
- โครงการห้องเรียนสีขาว
- รายการเสียงตามสาย
- การจัดการแข่งขันทักษะทางด้านต่างๆ
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- ห้อง E-Learning
- ห้องสมุด
- ห้อง Smart Classroom
- ห้องอาเซียนศึกษา
- ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์
- ห้องปฏิบัติการงานอาหารและโภชนา
4. จุดเด่น
ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดกิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
ให้ นั ก เรี ย นได้ คิ ดและปฏิบั ติ จ ริ ง มี ก ารประเมิ น ผลอย่ า งเป็ นระบบ ครู มี ค วามพยายามใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประกอบการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในกลุ่มสาระเดียวกันและต่างกลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
5. จุดควรพัฒนำ
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประกอบการจัดการเรียนรู้ นักเรียนยังขาดการเลือกรับที่ดีและ
แสดงความคิดเห็นที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นและมีจรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต
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สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ใน ระดับ ดี
จากผลการดาเนิ น งาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่ งผลให้ ส ถานศึกษาจัดการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับดี โดย
ผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดี
จากผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนพบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก และอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสาร
ได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความ
คิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ งไหนดี ส าคัญ จาเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่ อ และสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีความรู้ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาด มีประโยชน์ รักการออกกาลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 ประเภท
ยอมรับในกฎกติกากลุ่มของสถานศึกษา สังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในสวน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรู และมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พบว่า ครูได้มีการนาหลักสูตร
ไปจัดทาหน่วยการเรียนรู้ และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ครูมีการเข้าร่วมและผ่าน
การอบบรมหลักสูตรการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น ครูที่ปรึกษาและนักเรียนได้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้คาปรึกษาในด้านต่างๆ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล มีการประเมินผล
ผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริง มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูเรื่องการทา PLC ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูภายในกลุ่มสาระเดียวกันและต่างกลุ่ มสาระ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และครูที่
ปรึกษาประสานผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 33

ตอนที่ 3 สรุปผลกำรพัฒนำ
1. จุดเด่น
1.1 ผู้เรียนอ่านหนังสือออก และอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดี
1.2 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องการเคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวซื้ออาหาร การแต่งกายถูกต้อง ฯลฯ
1.3 สถานศึกษามีการบริ ห ารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม
1.4 สถานศึกษามี การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
1.5 ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดกิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยให้นักเรียนได้คิดและปฏิบัติจริง มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
1.6 ครูมีความพยายามใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการจัดการเรียนการสอน มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
1.7 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในกลุ่มสาระเดียวกันและต่างกลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
2. จุดควรพัฒนา
2.1 ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนาเสนอ การอภิปรายแลกเปลี่ยน
การแสดงความคิ ดเห็ น อย่ า งสมเหตุส มผล และต้ อ งพั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปัญ หาตามสถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ าง
เหมาะสม
2.2 ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2.3 เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
2.4 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ยังมีประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควร
2.5 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประกอบการจัดการเรียนรู้ นักเรียนยังขาดการเลือกรับที่ดี
และแสดงความคิดเห็นที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นและมีจรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้มากขึ้น โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
แสดงความคิดและนาเสนอออกมาอย่างเป็นรูปธรรม
3.2 เน้นการเรียนการสอนที่ใช้สถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน บูรณาการเข้ากับบทเรียนต่างๆ ในแต่
ละรายวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับการนาไปใช้ในชีวิตจริง
3.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีการนาขอมูลมาใช
ในการปรับปรุง
3.5 มุ่งพัฒนาและกระตุ้นให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประกอบการจัดการเรียนรู้ อีกทั้ง
ยังต้องให้ความรู้กับนักเรียนในการเลือกรับข้อมูลออนไลน์ที่ดีและแสดงความคิดเห็นที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่น
และมีจรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต
4. ความต้องการช่วยเหลือ
จากการผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ พบว่า ในปัจจุบันสื่อ
และเทคโนโลยีมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประวันของครูและนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้ครูจาเป้นที่จะต้อง
ตื่นตัวและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกใบนี้ ซึ่งสิ่งที่ครูและนักเรียนโรงเรียนบางแก้ว
ประชาสรรค์ต้องการการช่วยเหลือก็คือ การให้ความรู้กับครูและนักเรียนในเรื่องของการใช้และรู้เท่าทันสื่ อ
เทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน โดยครูนั้นจาเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองในด้านของการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง
เพราะ เนื่องจากในปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนนั้นเป็นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในกลุ่ม Gen Z ซึ่งมีเป็นวัยที่สามารถ
รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วจากทางโลกออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นวัยที่มีความกล้าแสดงออก และมีความ
มั่นใจสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ครูซึ่งเป็นบุคคลคนละวัยกับนักเรียน ต้องเตรียมพร้อม และรับมือกับการ
เปลี่ ย นแปลงไปของโลก และนั กเรี ย นในวัยนึ้ โดยครูจะต้องมีการปรั บเปลี่ ย นทั้ง ในด้ านกระบวนการจั ด
การเรี ย นการสอน รวมไปถึงการใช้ชีวิตของนักเรียน อีกทั้งยัง หน้าที่ของครูอีกหนึ่งอย่างนอกจากการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว ครูจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ในเรื่องของการรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยี และการวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาสู่นักเรียนอย่างรวดเร็ว ซึ่งในประเด็นนี้
เป็นประเด็นที่โรงเรียนมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือมากที่สุด
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5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรี ย นบางแก้ว ประชาสรรค์ มีการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี คือ การจัดการเรียนการสอนใน
แผนการเรียนการโรงแรม ซึ่งแผนการเรียนนี้เป็นแผนการเรียนที่ฝึกและเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในด้าน
ทักษะที่จาเป็นต่างๆ ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทาอาหาร การทาเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะอาหาร
การเสิร์ฟอาหาร เป็นต้น โดยทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่สาคัญและจาเป็นในการนาไปประกอบอาชีพในอนาคต
แผนการเรียนการโรงแรมนั้น นักเรียนจะมีรายวิชาที่เป็นวิชาในด้านการโรงแรมทั้งหมด 3 หน่วยกิต
หรื อ 6 คาบเรี ย นต่อสั ป ดาห์ และมีจ ะมีการเรียนเพิ่มเติมในช่ว งหลั งเลิ กเรียนสัปดาห์ ละ 2 วัน เพื่อให้ ได้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถนาไปใช้ได้จริงในอนาคตต่อไป

6. ประเด็นทีต่ ้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
6.1 การจัดการเรียนการสอนของครู
6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
6.3 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
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ภำคผนวก
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ค่ำเป้ำหมำย
ปีกำรศึกษำ 2561

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินความสามารถในการอ่าน
70.00
การเขียน การสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตามตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินการคิดคานวณ และการ
70.00
แก้ปัญหาตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับ 2.35 ขึ้นไป
1.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ
70.00
เชิงวิเคราะห์ ระดับ 2 ขึ้นไป
1.3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
นักเรียนแผนการเรียนวิทย์ - คณิตศาสตร์ เข้าร่วมและมีผลการประเมินผ่าน ใน
80.00
การจัดแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ในกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ตามที่โรงเรียนกาหนดได้
1.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
นักเรียน มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินความสามารถการใช้
70.00
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับ 2.90 ขึ้นไป
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการเรียนทุกรายวิชา ในระดับ 2.60 ขึ้นไป
70.00
1.6 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชา
70.00
การเกษตร งานช่างอุตสาหกรรม งานผ้า งานประดิษฐ์ งานคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับ 2.50 ขึ้นไป
1.7 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมและผ่านการ
80.00
ประเมินในกิจกรรมค่ายพุทธบุตร
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.8

1.9

ค่ำเป้ำหมำย
ปีกำรศึกษำ 2561

ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
- นักเรียน มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ และรักความเป็นไทยในระดับ ดี ขึ้นไป
กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
- นักเรียน ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งประธานนักเรียนในทุกปีการศึกษา

1.10 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
- นักเรียน มีผลการตรวจร่างกายปกติ มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ปกติ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
- สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
- สถานศึกษามีและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสมคลอบคลุมงานวิชาการที่เนนผูเรียนเปนสาคัญพัฒนาครูบุคลากร
ของโรงเรียนและบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
- สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษามีระดับคุณภาพระดับดี
- สถานศึกษามุ่งพัฒนาให้ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง
- สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลและ
พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลกปการศึกษาละ 1 ครั้ง
- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นขอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได
- สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงอำชีพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหเขารับ การพัฒนาตนเอง
- ครูในกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระผูประสานและครูในระดับชั้น มีการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการทางานรวมกันอยางนอยป การศึกษา
ละ 8 ครั้ง

80.00

95.00
95.00

70.00

70.00

70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ค่ำเป้ำหมำย
ปีกำรศึกษำ 2561

2.5

จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
- ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจตอสิ่งอานวยความสะดวกใน การจัดการเรียน
70.00
การสอน
- สถานศึกษามีแหลงเรียนรูเอื้อตอการจัดการเรียนรูไดมาตรฐาน
70.00
2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร เรียนรู้
- สถานศึกษามีระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
70.00
เพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
- ครูจัดทาและส่งแผนจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
95.00
สถานศึกษา
- ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 แผนต่อหน่วยการเรียนรู้ ที่สามารถ
95.00
นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
- ครูเข้าร่วมและผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
70.00
- ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ชิ้น ในการจัดการเรียนการสอน
70.00
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาแหล่ง
80.00
เรียนรู้นอกสถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
- ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
70.00
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
- ครูวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลไปพัฒนาผู้เรียน
80.00
- ครูมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
95.00
3.5 มีกำรลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
- ครูร้อยละ 100 มีการประชุมและจัดทา PLC อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี
95.00
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2554
ตัว
น้ำหนัก คะแนน ระดับ
สำระตัวบ่งชี้
บ่งชี้
(คะแนน) ที่ได้ คุณภำพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
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
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
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
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2) ข้อเสนอแนะสาคัญเพื่อการพัฒนาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ตัวบ่งชี้
สำระ
ข้อเสนอแนะสำคัญเพื่อกำรพัฒนำ
1
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์
3
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
4
ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็น
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประเมิน
ความสามารถด้านการคิด และความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมให้เข้มข้นขึ้นโดยประเมิน
จากสภาพจริงและผลงานของผู้เรียนให้หลากหลาย
และส่งเสริมให้ครูนาผลการประเมินไปพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเพื่อ
เป็นการต่อยอดทักษะกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน
ได้เต็มตามศักยภาพ
5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระ
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ที่โรงเรียนปฏิบัติ
อยู่แล้วให้มีความเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะโครงการ EIS
( ห้องเรียนพิเศษ) ที่ดาเนินการอยู่แล้ว ควรพัฒนา
ปรับปรุงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งให้ผู้เรียน
มีความสามารถทั้งด้านการสื่อสาร การอ่าน การ
เขียนภาษาอังกฤษ ที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ามาก ครูควร
จัดระบบสอนซ่อมเสริมให้ทั่วถึงทุกคน
6
ประสิทธิผลของการจัดการเรียน
ควรมีการจัดอบรมเรื่อง การออกข้อสอบ การ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
7
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา
8
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
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ตัวบ่งชี้
สำระ
9
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
12

ผลการส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ข้อเสนอแนะสำคัญเพื่อกำรพัฒนำ
-

-

สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่
โครงการที่สถานศึกษาส่งเสริม จนสถานศึกษาอื่น
สามารถนาไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดได้
-

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 43

คำสั่งโรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์
ที่ ๐๑๑ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
******************************************
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดให้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานกรศึกษาในแต่ละระดับ พร้อมทั้ง
จัดทาให้มีการประเมินผลและตรวบสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานเพ่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกรศึกษาที่กาหนด และจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment
Report : SAR) และเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานติ ด ตามตรวจสอบและสรุ ป ผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเตรียมพร้อมในรับการประเมินและการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและเพื่อเผยแพร่สู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง สู่ชุมชน และหน่วยงานอื่ นๆ สถานศึกษาจึงได้
กาหนดการดาเนินงานเพื่อบรรลุผล ในการประเมินคุณภาพภายในสู่เป้าหมาย ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์
ประธานกรรมการ
๒. นางขวัญเรือน เยื่อทองเทศ
กรรมการ
๓. นายมานพ จันทร์งาม
กรรมการ
๔. นางอัญชลี เครือวงค์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ ำ ที่ ให้ ค าปรึ ก ษา แนวคิ ด อ านวยความสะดวกและแก้ ปั ญ หาในการด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนประสำนงำนและตรวจสอบข้อมูลสำรสนเทศ
๑. นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุข
ประธานกรรมการ
๒. ประธานกรรมการมาตรฐานทุกมาตรฐาน
กรรมการ
๓. นายบุญญฤทธิ์ สหุนันต์
กรรมการ
๔. นางสาวณิชาลฎา แสงจิตต์พันธุ์
กรรมการ
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๕. นางสาวปาณิศา แสงสว่าง
กรรมการ
๖. นางสาวจิรันธนิน คนกลาง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. วางแผนการดาเนินงาน
๒. จัดทาข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
๓. จัดและรวบรวมเอกสารข้อมูลประกอบแบบรายงานการประเมินตนเอง
๔. ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศทุกมาตรฐานให้ถูกต้องและตรงกับข้อมูลของสถานศึกษา
๕. รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อคณะกรรมการประเมิน
๓. คณะกรรมกำรติ ด ตำมตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำของ
สถำนศึกษำและสรุปผลระดับคุณภำพมำตรฐำน
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน
๑. นายกาพล มัดจุปะ
ประธานกรรมการ
๒. นางวราภรณ์ มุสิกทอง
กรรมการ
๓. นายภูติ ภูติเกียรติขจร
กรรมการ
๔. นางสาวยุวดี แช่มเชื้อ
กรรมการ
๕. นางชลิดา สุขประสาร
กรรมการ
๖. นางสาวเกื้อกุล คาหล้า
กรรมการ
๗. นายสมเกียรติ ทรงสกุล
กรรมการ
๘. นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด
กรรมการ
๙. นางประเทือง เปรมจิตต์
กรรมการ
๑๐. นางสาวกัญญาภัค ด้วงพรม
กรรมการ
๑๑. นางสาวเทพสุดา โคตรศรี
กรรมการ
๑๒. นางสาววันเพ็ญ แซ่จง
กรรมการ
๑๓. นายชรินทร์ เพชรรัตน์
กรรมการ
๑๔. นางศนิ ศรีสมุทร
กรรมการ
๑๕. นายศุภวิชญ์ ปุริศรี
กรรมการ
๑๖. นายมาโนชญ์ กุลจันทะ
กรรมการ
๑๗. นายศิระพงศ์ ทองสีแก้ว
กรรมการ
๑๘. นายเริงสรรค์ ยะลา
กรรมการ
๑๙. นางสาวจิราพร ธูปหอม
กรรมการ
๒๐. นายภีชกร ห้องดอกไม้
กรรมการ
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๒๑. นางณัฐกฤตา ขุนเศรษฐี
กรรมการและเลขานุการ
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๑. นางกานต์ธีรา กษมกุลการ
ประธานกรรมการ
๒. นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์
กรรมการ
๓. นางสาวจีรวรรณ สุขผล
กรรมการ
๔. นางเรวดี บุญมากประเสริฐ
กรรมการ
๕. นางสมถวิล จันทร์งาม
กรรมการ
๖. นางทรงโฉม ศิริ
กรรมการ
๗. นายมาโนชญ์ กุลจันทะ
กรรมการ
๘. นางสิริกร บุญทัน
กรรมการ
๙. นายพิสิฐ ชนะการณ์
กรรมการ
๑๐. นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น
กรรมการ
๑๑. นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์
กรรมการ
๑๒. นางสาววาสนา เทพนมรัตน์
กรรมการ
๑๓. นางสุภาพร ชินวัฒน์
กรรมการ
๑๔. นางสาวนาลิน ก้อมวงค์
กรรมการ
๑๕. นางภานรินทร์ จิตต์แจ้ง
กรรมการ
๑๖. นายธนวัฒน์ ทรงเขต
กรรมการ
๑๗. นางสาวโยษิตา สวัสดิโสภณกิจ
กรรมการ
๑๘. นางสาวทอปัด ศิริภัคธนกุล
กรรมการ
๑๙. นางสาวภคมน อภิชาชยุตกุล
กรรมการ
๒๐. นางสาววรรณรท ชะเทียนรัมย์
กรรมการ
๒๑. นางอรวรรณ วัยวุฒิ
กรรมการ
๒๒. นางรุ่งรัตน์ ทวีพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. นางสาววันดี แซ่เต็ง
ประธานกรรมการ
๒. นางศิริพร เวชชพิพัฒน์
กรรมการ
๓. นางสาวสุพันธ์ณี ขุนนุ้ย
กรรมการ
๔. นางสาวกนกวรรณ ใหม่เงิน
กรรมการ
๕. นางอรุณี พิมขนิษฐ์
กรรมการ
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๖. นางสาวเบญจมาศ สุริฉาย
กรรมการ
๗. นางเอ็มวัน เผือกผ่อง
กรรมการ
๘. นางสาวดารุณี รักซ้อน
กรรมการ
๙. นายพัศทร ชัยปัญหา
กรรมการ
๑๐. นายแสนรัก ก้อนทองคา
กรรมการ
๑๑. นายปุณณรัตน์ ประพันธ์อนุรักษ์
กรรมการ
๑๒. นางสาวสุพัฒษา พันยา
กรรมการ
๑๓. นายชานนท์ เชื้อธนะภิญโญ
กรรมการ
๑๔. นางสาวศุภกานต์ วิชัยพล
กรรมการ
๑๕. นายธีรภัทร ตะกรุดแก้ว
กรรมการ
๑๖. นางสาวจุไรรัตน์ ทองนาค
กรรมการ
๑๗. นางสาวเชาวลักษณ์ ทับชาลี
กรรมการ
๑๘. นางสาวธิดารัตน์ พุฒศิริ
กรรมการ
๑๙. นายชัยมงคล โกศิลา
กรรมการ
๒๐. นายอิสรา นาคมนต์
กรรมการ
๒๑. นางสาวจิราภรณ์ เรืองฤทธิ์
กรรมการ
๒๒. นางสาวณัชชา เจริญฤทธิ์วัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดาเนินการในการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของคณะกรรมการในแต่ละมาตรฐาน เพื่อมอบหมายงานตามภาระหน้าที่ในการจัดหาและจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์
๒. กาหนดมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนบางแก้ว ประชาสรรค์ โดยอิงจากข้อกาหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ประเมินได้จริง กระชับ จานวนน้อย แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษา
ได้จริง
๓. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากผู้เรียน ครู บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐาน ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กาหนดทุกตัวบ่งชี้ ทุกมาตรฐาน
การศึกษา
๔. ดาเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับกาลังพัฒนา ระดับ
ปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม
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๕. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ จัดทาบันทึกและ
จัดเก็บแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและเตรียมความพร้อมจากการตรวจสอบจากหน่วยงานต้น
สังกัดและองค์กรอื่นต่อไป
๖. แจ้งเพิ่มเติม/ติดตามและประสานงานไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้หรืองานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมเพิ่มเติมตามตัวบ่งชี้ที่ขาดข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในแต่ละมาตรฐาน
๗. ทบทวนตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศทุกตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐานการศึกษาให้ตรงและสอดคล้องกับ
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
๘. สรุปรวบรวมข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามหัวข้อที่กาหนด และสรุปเป็นระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทุกมาตรฐาน ทั้งผู้เรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง ตามสาระของแต่ละมาตรฐานให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
๙. ส่งข้อมูลในรูปเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
สรุปข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ kamongift@gmail.com ภายใน
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. คณะกรรมกำรติดตำมข้อมูล / จัดพิมพ์ / เข้ำรูปเล่ม
๑. นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุข
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิรันธนิน คนกลาง
กรรมการ
๓. นางนันทิญา ฟองมี
กรรมการ
๔. นายกาพล มัดจุปะ
กรรมการ
๕. นางสาวณิชาลฎา แสงจิตต์พันธุ์
กรรมการ
๖. นายภัทรพงศ์ งามทรง
กรรมการ
๗. นางสาวปาณิศา แสงสว่าง
กรรมการ
๘. นางสาววธิดา ศิริประสาท
กรรมการ
๙. นายบุญญฤทธิ์ สหุนันต์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ติดตามและรวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ท า SAR ของสถานศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ตามรู ป แบบที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๒. จัดเตรียมจัดหาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาในการจัดทา SAR ของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓. สรุปรวบรวมผลการดาเนินการและจัดทารูปเล่ม
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ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
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