รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report)
ประจาปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

คำนำ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดให้ มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึ ก ษาในแต่ ล ะระดั บ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าให้ มี ก ารประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
และจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และเพื่อให้การดาเนินงานติดตาม
ตรวจสอบและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อย และเพื่อเตรี ย มพร้ อ มในรั บ การประเมิ น และการตรวจสอบจากหน่ว ยงานต้ นสั ง กั ด และ
เพื่อเผยแพร่สู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง สู่ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ
สาหรับในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบางแก้ว ประชาสรรค์ได้ดาเนินการรายงานผลการประเมิน
ตนเองโดยใช้การประเมินแนวใหม่ (3 มาตรฐาน) ทั้งนี้โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ได้ ดาเนินการพัฒนาอย่าง
สม่าเสมอต่อเนื่องและดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสารวจตัวชี้วัดในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์อย่างมีคุณภาพและนาผลที่ได้มาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อพั ฒ นา
การศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป

( 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 เว็ปไซต์ : http://bkps.ac.th/ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 1,202 คน จานวนบุคลากรของโรงเรียน 72 คน
ตอนที่ 2 กำรนำเสนอผลกำรประเมินตนเอง
1) ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินงำนอยู่ในมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับ ดี
2) หลักฐำนสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ประกอบด้วย
• ผลการประเมินการความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร (ภาษาไทย)
• ผลการประเมิ น การคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
• ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ที่ระดับ T-score 40 ขึ้นไป
• ผลการประเมินผกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมการท่องสูตรคูณ
• ผลการประเมินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
• ผลการประเมินกิจกรรมค่ายพุทธบุตร
• ผลการประเมินกิจกรรมด้านจิตสานึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
• ผลการประเมินด้านการเข้าร่วมกิจกรรมและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
• ผลการเรียนในรายวิชา คอมพิวเตอร์, การจัดรายการอาหาร, รายวิชาปฏิบัติดนตรีไทย
• ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การแข่ ง ขั น กี ฬ าสี ภ ายใน ดอกแก้ ว เกมส์
ประจาปีการศึกษา 2562
• ผลการประเมินทักษะด้านการแสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประกอบด้วย
• เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
• ผลการประเมิ น กิ จ กรรมการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีการศึกษา 2562
• ผลการประเมินการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารคุณภาพ
• ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย
• รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู
• ผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
• แบบบันทึกการประชุมและการจัดทา PLC ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้มำตรฐำนที่ดีขึ้นกว่ำเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดคานวณ
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ปฏิรูปการสอน เน้นบูรณาการ ลดภาระงานของนักเรียน
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 เร่งพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

( นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
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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
02-383-3344
นำมเรียกขำนวิทยุ
บางแก้ว
เลขรหัสโรงเรียน
01110304
เนื้อที่
25 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา
❖ ประวัติกำรก่อตั้ง
โรงเรี ย นบางแก้ว ประชาสรรค์ ได้ ถื อ กาเนิด ขึ้น มาจากการเล็ งเห็ น ความส าคั ญและคุ ณประโยชน์
ในการศึกษาของกุลบุตร กุลธิดาในท้องถิ่น แต่ในขณะนั้นการเดินทางไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาเป็นต้อง
เดินทางไปในตัวอาเภอหรือตัวจังหวัด ซึ่งการคมนาคมติดต่อกับอาเภอหรือจังหวัดนั้นไม่สะดวก โดยเฉพาะใน
ฤดูฝน ชาวบ้านในท้องถิ่นได้แก่ หมู่บ้านบริเวณวัดหนามแดงและอีกหลายหมู่บ้านในตาบลบางแก้วและบริเวณ
ใกล้ เ คี ย งจึ 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
ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการขึ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2524 โดยเปิดทาการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2524 และแต่งตั้งนายสาอาง คาหริ่ม อาจารย์ 2 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุงมารักษาการ
ในตาแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2524 ในขั้นแรกโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์นั้นเปิดทาการสอน
ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จ านวน 2 ห้ อ งเรี ย นโดยอาศั ย อาคารเรี ย นของโรงเรี ย นวั ด หนามแดง
(เขียวอุทิศ) ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่นเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว 1 ภาคเรียนและในภาคเรียนที่ 2
จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวในที่ปัจจุบัน ในระยะเริ่มแรกนั้นโรงเรียนยังไม่พร้อมในทุกๆด้านก็ได้รับ
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ความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลในชุ ม ชนช่ ว ยจั ด หาเก้ า อี้ โต๊ ะ นั ก เรี ย น ขุ ด เจาะน้ าบาดาล ติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า
จนสามารถดาเนินการเรียนการสอนได้
ต่อมาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 โรงเรียนได้ทาพิธีรับมอบที่ดินจากผู้อุปการะโรงเรียนและเปิด
โรงเรียนโดยมี นายสายสิทธิ์ พรแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีดังนั้น
โรงเรียนจึงถือเอาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันกาเนิดโรงเรียนและจัดให้มีการทาบุญประจาปีเรื่อยมา
ในปี พ.ศ. 2552 นางฉวีพรรณ ภู่ทอง บริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 1 ไร่ 94 ตารางวา ทาให้ โ รงเรียน
บางแก้วประชาสรรค์ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 25 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา
❖ สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน “งูเห่ำล้อมรอบด้วยรวงข้ำว”

งูเห่ำ เป็นสัญลักษณ์แทนปีเกิดของผู้อุปการะโรงเรียน (นายวงษ์ ฉิมพูลสุข) และแสดงถึงที่ตั้ง
ของโรงเรียนซึ่งเคยเป็นทุ่งนาและมีงูเห่าชุกชุม
รวงข้ำว แสดงถึง อาชีพของคนบริเวณโรงเรียนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา
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

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

4

1.2 เกียรติประวัติโรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์
 รางวัลเหรียญทอง ในการเข้าร่วมการประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562 ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
 รางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมการประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
 รางวัลเหรียญทองลาดับที่ 4 ระดับประเทศ ในการแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม. 1-3
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 ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
การปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น ” ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEM”
ปีการศึกษา 2560
 รางวั ล โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ ทองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น สมั ย ที่ 3 ระยะเวลารั บ รองระหว่ า ง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง 4 พฤศจิกายน 2559
 รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555”
 รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา “สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิช าการ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง” ประจาปีการศึกษา 2555
 รางวัล สถานศึกษาดี เด่น ระดั บ จั ง หวัด โครงการยุว ชนประกัน ภัย รองชนะเลิ ศ อัน ดับ 1 (ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ปีการศึกษา 2554)
 รางวัลโรงเรียนแกนนาส่งเสริ มนิสัยรั กการอ่านจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2
ปีการศึกษา 2550
 รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ยอดเยี่ยม (FOREMOST THAILAND CUP) ปีการศึกษา 2549
 รางวั ล ระดั บ ดี เ ด่ น โครงการรั ก การอ่ า นจากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสมุ ท รปราการเขต 2
ปีการศึกษา 2549
 ผ่านการรับรอง “โรงเรียนต้นแบบ” 1 อาเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2548
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1.3 ผลงำนกำรเข้ำร่วมแข่งขันในงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ระดับ
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
กำรแข่งขัน
เหรียญ
เด็กหญิงจันทร์เจ้า จันทร์สมัคร
ทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
นางสาวกฤติยาณี สุริยวงษ์
เงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
นายสุภกิณห์ ศรีเหรา
เงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
นางสาวพชรมน พิมขนิษฐ์
ทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)
ม.4-ม.6
เด็กชายจักรรินทร์ สังวัง
เงิน การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.1-ม.3
นางสาวปณิตา สมภิพงษ์
เงิน การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.4-ม.6
❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
รำงวัล
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
เหรียญ
นางสาวอาทิตยา สวนอนันต์
ทองแดง
เด็กหญิงณัฐฐาพร อุทัยรัตน์
เงิน
เด็กหญิงพิมพ์พร ต๋าอ้อน
เด็กหญิงเอมิกา ชัยตรีกาล
เด็กหญิงขนิษฐา แก้วหนูนวล
เงิน
เด็กหญิงพิยดา งามแสงแข
เด็กชายแฮร์รี่ เคอ
เด็กชายพงศกร แนมนิล
ทอง
เด็กชายวีรากร ศิริบุตร
นายอดิศร วงษา
ทอง
ด็กชายสิทธิพล งามสินทิพย์
ทอง
นางสาวลาธาร เกตแก้ว
ทอง
เด็กชายจิรภัทร อุไรลักษณ์
ทองแดง

กำรแข่งขัน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
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❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
รำงวัล
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
เหรียญ
เด็กหญิงธนัชพร จันทะสี
ทอง
เด็กหญิงปาริชาต บุริขันธ์
นางสาวพรชิตา ศรีปราชญ์
นางสาวณัฐนันท์ กอฝั้น
เงิน
นายธีรดา เรียงพล
นางสาวภัครมัย สีหะวงษ์
เด็กชายภานุวิชญ์ เต็มใจ
เงิน
เด็กหญิงวรดา ผลดี
เด็กหญิงวิชุดา กิจเกษร
นางสาวชลันดา สีดี
ทอง
นายภัทราวุธ อริยะสกุล
นางสาวอาทิตยา สวนอนันต์
เด็กชายจิรัฏฐ์ อนันทสุข
ทอง
เด็กหญิงปิยะภัสร์ มณีโชติ
เด็กหญิงโชติพัชร แพทย์นาดี
นางสาวชุติมณฑน์ พินธุโสภณ
เงิน
นายทรงพล อิมทา
นางสาวนภัสนันท์ ศรีศุภเสฏฐ์
เด็กหญิงปรียาภัทร โต่นวุธ
เงิน
เด็กหญิงรติมา ภิรมยา
นางสาวจินดารัตน์ เจริญสูงเนิน
เงิน
นายณัฐวัชต์ เอมสมบูรณ์
เด็กชายกันตภณ เพชรชาต
ทอง
เด็กชายธนพรรษ ฝนโคกสูง
เด็กชายพีรพล พิมพ์สุวรรณ
เงิน
เด็กชายอภิรักษ์ อรรถโยโค

กำรแข่งขัน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสาม
มิติ (3D) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
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❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รำงวัล
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
กำรแข่งขัน
เหรียญ
นางสาวกุสุมาพร หมอกมัว
ทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
นางสาวณิชากร จันทร์เขียว
นายบุรินทร์ ขลิบเงิน
นายพชร เภตรา
นางสาวอภิญญา พุ่มเจริญ
นางสาวดวงภรณ์ กลิ่นด้วง
ทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
นางสาวนฤทัย อาไพ
นายบุญญฤทธิ์ ตางจงราช
นางสาวพัชรา บุญขา
นายภรันยู ทองมาก
เด็กหญิงข้าวขวัญ แสงจุ่น
ทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
นายพีรณัฐ จงคร้าม
ทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
เด็กชายทวีพูล วิทยะโอชะ
ทองแดง การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
เด็กหญิงอชิรญา กลัดวงษ์
นางสาวพรทิพย์ รื่นรมย์
เงิน การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
นายสิรภัทร บุญธนภัสสร
❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
รำงวัล
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
กำรแข่งขัน
เหรียญ
นางสาวภัทรานิษฐ์ เฉลยกุล
เงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาววรัทยา ปั้นบุญชู
ม.4-ม.6
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❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

เด็กหญิงกาญจนา หม่อมกระโทก
นายภานุวัฒน์ คาเปลว
เด็กหญิงณิชกมล เนื้อนิ่ม
นางสาวแพรวนภา ทิพย์ดัด
เด็กหญิงเบญญทิพย์ จันทวงศ์

รำงวัล
เหรียญ
เงิน
เงิน
เงิน
ทอง
ทอง

เด็กหญิงมณีวรรณ์ เสรีภาพ
นางสาวปัญฐิญา หมื่นนะ
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองมวล

ทองแดง
เงิน
ทองแดง

นายตฤณภัทร นาคเจริญ

ทองแดง

เด็กหญิงพรชนก หยวกขาว
เด็กหญิงสุภาพร วิฐาพร
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์อ่อน
นางสาวนริศรา ชัยฤาษี
เด็กชายกิตติศักดิ์ บุญวงค์

ทองแดง

ชื่อ นำมสกุล นักเรียน

เงิน
เงิน
เงิน

นายบุรินทร์ ขลิบเงิน

ทอง

เด็กหญิงสวรี ดาวเรือง

เงิน

นางสาวสุพัตรา อิ่มจันทร์

ทอง

เด็กชายกิตติศักดิ์ บุญวงค์

ทอง

นายบุรินทร์ ขลิบเงิน

ทอง

กำรแข่งขัน
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย
ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย
ม.4-ม.6
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ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
เด็กหญิงอภัสรา หมื่นหาวงศ์
นางสาวจุฑามาศ สุบินรัมย์
นายณัฐวัชต์ เอมสมบูรณ์
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองบุรี
นางสาวชุติมณฑ์ พินธุโสภณ
เด็กชายจักรรินทร์ สังวัง
นายพชร เภตรา
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองบุรี
นางสาวปณิตา สมภิพงษ์
เด็กชายคณิน เริ่มยินดี
เด็กชายจิรายุ เฟื่องขจร
เด็กชายฐิปณัฐท์ ก้านยก
เด็กชายนพพร แส้ทอง
เด็กชายปุณวรรษ เวียนตระกูล
เด็กชายพัชรพล ขันทองเฮ้า
เด็กหญิงพิจิตรา พิศโฉมฉาย
เด็กชายภาณุวัฒน์ คล้ายสุบรรณ
เด็กชายวัชรพล คล้ายสมบูรณ์
เด็กหญิงวาสนา เชยสุวรรณ
เด็กชายศุภชัย กล้ากลางดอน
เด็กหญิงสุปรียา มาลยพันธุ์
เด็กชายจักรรินทร์ สังวัง
เด็กหญิงเอมิกา ชัยตรีกาล
เด็กหญิงกัลยกร แสนตรง

รำงวัล
กำรแข่งขัน
เหรียญ
ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ม.1-ม.3
ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ม.4-ม.6
ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ม.1-ม.3
ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ม.4-ม.6
ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.1-ม.3
ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.4-ม.6
ทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3

ทอง
เงิน
ทอง

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
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ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
นางสาวขวัญมงคล ช้างมณี
เด็กชายจักรรินทร์ สังวัง

รำงวัล
กำรแข่งขัน
เหรียญ
ทอง การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
ทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
รำงวัล
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
กำรแข่งขัน
เหรียญ
เด็กชายธนดล แก้ววิชิต
ทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3
นางสาวสิริยากร จอมคาสิงห์
เงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6
เด็กหญิงปารวี ไทรย้อย
ทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
นางสาวปรารถนา ภูทิพย์
ทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
เด็กชายทัศนัย ใจแก้ว
ทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
เด็กชายธนกฤต ศรีโยหะ
เด็กชายพัทธดนย์ คาละมูล
เด็กหญิงสุดารัตน์ เพ็ชธัมรงค์
เด็กหญิงสุปรียา ทองค่า
นางสาวชญาดา สุธามหาปกรณ์
ทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
นายพิธิวัฒน์ เพชรสวาท
นางสาวศรุดา ธรพาณิชย์
นางสาวศิราพร หน่านจันทร์
นายเสกสรร หอมขจร
เด็กหญิงขนิษฐา แก้วหนูนวล
เงิน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
เด็กชายเจนวิทย์ กฤษณจันทร์
ม.1-ม.3
นางสาวภัทรมณี คาวิน
เงิน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ม.4-ม.6
นางสาวณัฐธิดา แซ่ลี้
เงิน การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
นางสาวอารียา เสาพะเนา
นางสาวกรรณิการ์ หมอโปะ
เงิน การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
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❖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
รำงวัล
ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
เหรียญ
นายวัชรพล พรปกเหล้า
ทอง
นายสิรวิชญ์ ว่องไว
เด็กหญิงกัลย์สุดา กองทอง
ทอง
เด็กหญิงฐิติมา ชูเชื้อ
เด็กชายธวัชชัย ฬิลหาเวสส์
นางสาวธิดาวรรณ มหิงสา
เงิน
นางสาวปริญดา คาแก้ว
เด็กหญิงธนพร ฤทธิ์งาม
ทอง
เด็กชายรัฐภูมิ ช่างเหล็ก
เด็กชายภัทรชัย สุขแก้ว
เงิน
เด็กชายอรรถพร สาเภา
นายจิรายุ สูงเรือง
เงิน
นายไกรวิทย์ ทองพิมพ์
เด็กชายชยุตม์ ขุนเศรษฐี
ทองแดง
เด็กชายศุภกร หลักสุวรรณ
นายรชต วงศ์ธราวัฒน์
ทอง
นายศิวัชเศรษฐ์ จิตจันดา
นายณัฐวัชต์ เอมสมบูรณ์
ทอง
นางสาวปุณยนุช พันธศรี
เด็กชายจักรภัทร รู้จบ
ทอง
เด็กชายพฤก ชาตะปัทมะ
เด็กชายนันทวัฒน์ โคกอง
ทอง
เด็กชายวงศกร ศิลาชัย
เด็กชายคุณานนท์ ศรสังข์ทอง
ทอง
เด็กชายธวัชชัย ไชยโคตร
เด็กชายสิปปกร โป๊ะสูงเนิน
เด็กหญิงณิชากร เนื่องอุบล
ทอง
เด็กหญิงนภสร แจ่มมิน
เด็กหญิงบุษกร สุริโย

กำรแข่งขัน
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text
Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web
Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
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ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
นายณัฐวุฒิ ยอดรัก
นายนนทกานต์ ทองอ่อน
นายนพรุจ รัตนานันท์
นางสาวกัญญาวีร์ โวหาร
นางสาวกาญจนา แซ่อึ้ง
นางสาวน้าทิพย์ คามา
นางสาวสุมาลี แสงปาก
นางสาวอธิติยา วงษ์ดินดา
นางสาวอัญชสา กองทอง
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วจันวงษ์
เด็กหญิงพรปวีณ์ ชาตรี
เด็กหญิงอาชิตา ล่วงลือ
เด็กหญิงการัณยภาส จันทร์ลักษณ์
เด็กหญิงวาสนา โปรดสันเทียะ
เด็กชายสุรพัศ อุบลเผื่อน
เด็กหญิงนิโลบล ยี่สันเทียะ
เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์ นวลละออง
เด็กหญิงสุกัณญาพร พันธ์เพ็ง
นางสาวศุกร์ฤทัย บุญประสงค์
นายสมพร จันชุ่ม
นางสาวสุภาพร ทองมาก
เด็กหญิงกิตติยา แซ่เตียว
เด็กหญิงทรัพย์ศิริ ป้องวันคา
เด็กหญิงอรฤทัย นามโอง
นายณัฐพล คมขา
นางสาวทัตพิชา นามวิชัย
นางสาวพรรษมน มาบัณฑิตย์
นางสาวกนกพร พุ่มโพธิ์
นางสาวศิรภัสสร กองแก้ว
นายสิทธิโชค โจมรัมย์

รำงวัล
กำรแข่งขัน
เหรียญ
ทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

เงิน

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

เงิน

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ทอง

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

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.4-ม.6
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สรุปผลเหรียญรำงวัลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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ภาษาไทย

คณิต

วิทย์

เหรียญทอง

สังคมฯ

เหรียญเงิน

ศิลปะ

ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพ

เหรียญทองแดง

สรุปผลเหรียญรำงวัลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562
ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก (ระดับเขตประเทศ)
รางวัลระดับเหรียญทอง ทั้งหมด 2 รางวัล
รางวัลระดับเหรียญทอง ทั้งหมด 4 รางวัล

ชื่อ นำมสกุล นักเรียน
นางสาวลาธาร เกตแก้ว
เด็กชายกันตภณ เพชรชาต
เด็กชายธนพรรษ ฝนโคกสูง
นายบุรินทร์ ขลิบเงิน
เด็กชายจักรรินทร์ สังวัง
นางสาวขวัญมงคล ช้างมณี
เด็กชายนันทวัฒน์ โคกอง
เด็กชายวงศกร ศิลาชัย
เด็กหญิงเบญญทิพย์ จันทวงศ์

รางวัลระดับเหรียญทอง ทั้งหมด 0 รางวัล
รางวัลเข้าร่วมทั้งหมด 1 รางวัล
รำงวัล
กำรแข่งขัน
เหรียญ
เงิน
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
เงิน
ทอง
ทอง
เงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

เงิน

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
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1.4 บุคลำกรของโรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์
1.4.1 ข้อมูลผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล
/ ตำแหน่ง

1. นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์

กำรดำรงตำแหน่งที่
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด/สำขำ โรงเรียนนี้ ตั้งแต่-ปัจจุบัน
ตั้งแต่
(ปี/เดือน)

หมำยเหตุ
(ฝ่ำยงำนที่
รองผอ.ที่รับรับผิดชอบ)

การศึกษามหาบัณฑิต
5 มิ.ย. 58
สาขาการวัดผลการศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียน

1.4.2 จำนวนบุคลำกร
ผู้บริหำร
ครูผู้สอน
1
62

ที่
1.
2.
3.
4.

ปัจจุบนั

พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ
3
1
5

1.4.3 วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร
จำนวน คิดเป็น
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
คน ร้อยละ
ม.6
1
1.39
ปริญญาบัณฑิต
46
63.89
ปริญญามหาบัณฑิต 25
34.72
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต รวม
72
100

รวม
72

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

34%

0% 1%
65%

ม.6

ปริญญาบัณฑิต

ปริญญามหาบัณฑิต

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

1.4.4 ภำระงำนสอนของครูในแต่ละกลุ่มสำระ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

จำนวนคน

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สนับสนุนการสอน

8
7
6
10
9
9
6
6
5

ภำระงำนสอนเฉลี่ย
(ชม./สัปดำห์)
15
20
14
17
15
14
17
20
10
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1.5 ข้อมูลนักเรียน
1.5.1 จำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ทั้งหมด 1,202 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562)
เพศ
รวม
ชำย หญิง
118 92
210
167 128 295
151 126 277
436 346 782
89 78
167
59 81
140
45 68
113
193 227 420
629 573 1,202

จำนวน
ห้อง
8
9
8
25
5
5
5
15
40

ระดับชั้นเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลำย
รวมทั้งหมด

เฉลี่ยต่อ
ห้อง
26
32
34
31
33
28
22
28
30

1.5.2 จำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562)
ระดับชั้นเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมทั้งหมด

ปี พ.ศ. 2562
210
295
277
167
140
113
1202

ปี พ.ศ. 2561
316
292
262
165
120
105
1,260

ปี พ.ศ. 2560
305
288
282
145
118
113
1,251

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562
ม.6
ม.5
ม.4
ม.3
ม.2
ม.1
0

50

100

150
2560

200
2561

250

300

350

2562
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1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ
1.6.1 ร้อยละของนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2562 แต่ละรายวิชาในระดับ 3
ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ม.1
ม.2
ม.3
ระดับชั้น
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ ฯ
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำต่ำงประเทศ

51.59
42.77
61.20
31.76
90.30
81.15
74.04
30.48

42.09
36.15
61.09
70.01
79.54
62.46
51.63
29.08

49.66
25.93
48.49
58.89
97.52
80.97
73.37
29.78

ร้อยละของนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2562 แต่ละรำยวิชำ
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3
ม.1

ม.2

ม.3

120.00
97.52
90.30
81.15 80.97
79.54

100.00
80.00
60.00
40.00

70.01
61.20 61.09
51.59 49.66
42.77
42.09
36.15
25.93

58.89

48.49

74.04 73.37

62.46
51.63

31.76

29.08
30.48
29.78

1.6.2 ร้อยละของนักเรียนทีมีผลเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 แต่ละรายวิชา
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
20.00

0.00

ร้อยละของนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2562 แต่ละรำยวิชำ
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6
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1.6.2 ร้อยละของนักเรียนทีมีผลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2562 แต่ละรายวิชาใน
ระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ม.4

ม.5

ม.6

43.23
35.22
68.53
46.77
90.70
79.55
74.83
46.39

51.25
30.27
59.86
60.35
97.74
89.71
41.52
39.91

29.44
51.64
69.42
44.24
92.81
92.11
83.82
30.35

ระดับชั้น
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ ฯ
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำต่ำงประเทศ

ร้อยละของนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2562 แต่ละรำยวิชำ
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6
120.00

ม.4

ม.5

97.74
90.75 92.81

100.00
80.00
60.00
40.00

ม.6

51.25
43.23

51.64

35.22
29.44 30.27

68.53 69.42
59.86

89.7192.11
83.82
79.55
74.83

60.35

46.77

44.24

41.52

46.3939.91
30.35

20.00
0.00
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1.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562
1.7.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6
1.7.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ / รำยวิชำ
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.
ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยระดับระเทศ

60.00

56.92 55.91

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
50.88
20.75
27.69
30.62
56.92
27.32
30.12
36.13
55.91

26.98

30.22

32.98

55.14

26.73

30.07

33.25

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

55.14

50.88
50.00

40.00

36.13

30.00

27.32 26.98 26.73

27.69

30.12 30.22 30.07

30.62

32.98 33.25

20.75
20.00

10.00

0.00
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ โรงเรี ย นต่ ากว่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ สั ง กั ด สพฐ. ทั้ ง หมดและ
ระดับประเทศ
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1.7.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับ / รำยวิชำ
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.
ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยระดับระเทศ

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ
36.21
18.98
25.59
24.50
32.86
44.27
27.00
29.54
31.93
36.54
43.02

25.62

29.40

28.97

42.21

25.41

29.20

29.20

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด
50

44.27

45
40

42.21

36.21

30
20

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

43.02

35
25

36.10
35.70

25.59 24.5

27

29.54

31.93
25.62

29.4 28.97

29.2 29.2
25.41

18.98

15
10
5
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ โรงเรี ย นต่ ากว่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ สั ง กั ด สพฐ. ทั้ ง หมดและ
ระดับประเทศ
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1.7.2 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562
1.7.2.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รำยวิชำ
2560
2561
ปีกำรศึกษำ
ภาษาไทย
45.66
50.83
คณิตศาสตร์
21.42
24.52
วิทยาศาสตร์
29.70
33.51
ภาษาอังกฤษ
27.68
27.69

2562
50.88
20.75
27.69
30.62

60.00
50.00

50.83 50.88
45.66

40.00

33.51

29.70

30.00
21.42

20.00

27.69

24.52

27.68 27.69

30.62

20.75

10.00
0.00
ภาษาไทย
ปีการศึกษา 2560

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 21

1.7.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รำยวิชำ
2560
2561
ปีกำรศึกษำ
ภาษาไทย
46.72
41.14
คณิตศาสตร์
18.10
24.87
วิทยาศาสตร์
25.29
26.65
ภาษาอังกฤษ
25.44
27.80
32.54
32.93
สังคมศึกษา ฯ
50.00
45.00
40.00

2562
36.21
18.98
25.59
24.50
32.86

46.72
41.14
36.21

35.00

32.5432.9332.86

30.00

24.87

25.00

18.10

20.00

25.2926.65 25.59

27.80
25.44
24.50

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

18.98

15.00
10.00
5.00

0.00
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

สังคมศึกษา ฯ

ปีการศึกษา 2562
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1.7.3 แบบรำยงำนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET)
1.7.3.1 ค่า T-Score ผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
T-Score
จำนวน
< 30
ร้อยละ
จำนวน
>=30<40
ร้อยละ
จำนวน
>=40<50
ร้อยละ
จำนวน
>=50<60
ร้อยละ
จำนวน
>=60<70
ร้อยละ
จำนวน
>=70
ร้อยละ
รวม

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภ.อังกฤษ
9
0
7
1
3.32
0.00
2.58
0.37
65
23
55
16
23.99
8.49
20.30
5.90
90
184
109
176
33.21
67.90
40.22
64.94
76
60
83
62
28.04
22.14
30.63
22.88
30
3
15
11
11.07
1.11
5.54
4.06
1
1
2
5
0.37
0.37
0.74
1.85
271
271
271
271

T เฉลี่ย
0
0.00
17
6.27
186
68.63
63
23.25
4
1.48
1
0.37
271

ค่ำ T-Score ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
80
67.9

70

64.94

60
50

40.22

40

33.21
28.04
23.99

30
20
10

30.63
22.14

11.07
3.32

8.49
0.37

0

ภาษาไทย
<30

0

1.11 0.37

คณิตศาสตร์
>=30<40

22.88

20.3

>=40<50

5.54

2.58

0.74

วิทยาศาสตร์
>=50<60

>=60<70

5.9
0.37

4.06 1.85

ภาษาอังกฤษ
>=70<80
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1.7.3.1 ค่า T-score ผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
T-Score

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ

< 30
>=30<40
>=40<50
>=50<60
>=60<70
>=70

1
0.93
29
26.85
43
39.81
29
26.85
6
5.56
0
0.00
108

รวม

0
0.00
4
3.70
86
79.63
16
14.81
1
0.93
1
0.93
108

0
0.00
11
10.19
68
62.96
26
24.07
3
2.78
0
0.00
108

สังคม
ศึกษำ
0
0.00
20
18.52
49
45.37
36
33.33
3
2.78
0
0.00
108

ภ.
อังกฤษ
0
0.00
6
5.56
84
77.78
11
10.19
7
6.48
0
0.00
108

T เฉลี่ย
0
0.00
3
2.78
81
75.00
21
19.44
3
2.78
0
0.00
108

ค่ำ T-Score ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

79.63

77.78
62.96
45.37

39.81

33.33

26.85 26.85

24.07
14.81

0.93

5.56

<30

0

0

3.7

0.930.93

>=30<40

10.19
0

18.52

2.78 0

>=40<50

0

2.78 0

>=50<60

0

5.56

10.19
6.48

>=60<70

0

>=70<80
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1.8 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2562
1.8.1 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน มีดังต่อไปนี้
(จานวนนักเรียนที่มาใช้บริการห้องต่างๆ ช่วงเวลาพักกลางวันและเวลาหลังเลิกเรียน)
แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ
สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี
1. ห้องสมุด
3,200
2. ห้อง E – Learning
4,000
3. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
1,920
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5,600
5. ห้องแนะแนว
1,600
1.8.2 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ มีดังต่อไปนี้
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ
ประเพณีรับบัว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ค่ายพุทธบุตร ไปถวายสังฆทาน ที่วัดสมานรัตนาราม และ
วัดโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการสืบสานตานานสุนทรภู่ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และ ฟาร์มจระเข้
สามพราน จังหวัดนครปฐม
โครงการวิ่งทดสอบสมรรถภาพและทัศนศึกษา
ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี
โครงการเยี่ยมชมอโยธยา พาราเก่าก่อน ย้อนความเป็นไทย จังหวัดอยุธยา
กิจกรรม English Day Camp and Field Trip ณ ซาฟารีเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
โครงการค่ายวิทย์รักสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อาเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว
O-NET ม.6 ณ วรรณาโฮมสเตย์ อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายอิทธิณัฐ อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
วัดหนามแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
สวนเศรษฐกิจพอเพียงตาบลบางแก้ว

สถิติกำรใช้
จำนวนครั้ง/ปี
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35
58
72
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1.8.3 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนำกำร ประกอบด้วย สนามฟุตบอล, สนามบาสเกตบอล, สนาม
ฟุตซอล, สนามเปตอง, สนามเซปักตะกร้อ, สนามวอลเลย์บอล, สนามอเนกประสงค์ (หน้าเสาธง), สระน้า
สะพานและเขื่อนกั้นรอบสระน้า, หอประชุม, โรงอาหาร และสวนสุขภาพ
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ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ระดับคุณภำพ: ดี
1. วิธีดำเนินกำรพัฒนำ
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม โดยจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดรายวิชาพื้นฐาน
และเพิ่มเติม รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริม และ
ตอบสนองความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน และเน้นเรื่องการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
การคิดวิเคราะห์ และการคิดคานวณของผู้เรียนเป็นเรื่องสาคัญที่สุด ให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ มีความรู้
ทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร มีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่องในกระบวนการเรียน
การสอน และมีการใช้ผลย้อนกลับมาพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนาเทคนิควิธีสอน
ต่างๆมาใช้ ให้ตรง ตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
สืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้อง E-Learning ห้องจริยธรรม ครูร่วมกันกาหนด
แผนการจัดการ เรียนรู้ การวัดและการประเมินผลแบบบูรณาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึก โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามวัฒนธรรม
ของโรงเรียนที่ว่า “ไหว้สวย ยิ้มทัก รักพี่น้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึง
ประสงค์” โดยการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้กับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน
2. ผลกำรดำเนินงำน
ผู้ เรี ย นมีคุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ตามหลั กสู ตร สามารถอ่านออกและอ่านคล่ องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี ใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมได้ มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น ไทย รู้จักการวางแผน สามารถทางานร่ว มกั บผู้ อื่นได้ดีตามหลั กประชาธิปไตย กล้า
แสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา ความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จาแนกแยกแยะ รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว รู้ แ ละตระหนั ก ถึ ง โทษและพิ ษ ภั ย ของสิ่ ง เสพติ ด ต่ า งๆ เลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ ส ะอาด
มีประโยชน์ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์มีทัศนคติที่ดีต่อ อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย มีการพัฒนาตนเอง ศึกษา ค้นคว้าทดลองจากแหล่งการเรี ยนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
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ประเด็น
1.1 มีความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ

ผลกำรประเมิน
1.1.1 นักเรียนร้อยละ 60.27 มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร (ภาษาไทย) ในระดับ ดี ขึ้นไป บรรลุเป้าหมาย
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร (ภำษำไทย)
70
60
50
40

ผลการประเมินการความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
(ภาษาไทย)

30
20
10
0
ดีขึ้นไป

ต่ากว่าดี

1.1.2 นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ร้อยละ 86.00 เข้าร่วมกิจกรรม
และมีผ ลการประเมินผ่ านในการจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ฟิสิ กส์ เคมีและ
ชีววิทยาในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในระดับดีขึ้นไป บรรลุเป้าหมาย
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ประเด็น
1.2 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา

ผลกำรประเมิน
1.2.1 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 98.34 มี ผ ลการประเมิ น การคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และแก้ ปั ญ หาในระดั บ ดี ขึ้ น ไป
จากกิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ และกิ จ กรรมสอนเสริ ม O-NET
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 บรรลุเป้าหมาย

1.2.2 นักเรียนร้อยละ 98.85 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่ าน
เชิงวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์ด้วยวรรณคดี เหตุการณ์ ข่าวสาร แข่งขันตอบปัญหาพินิจ
วรรณคดี และแข่งขันการเขียนเรียงความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม อาชีพที่สนใจ
รักชาติ รักสถาบัน มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป บรรลุเป้าหมาย
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ประเด็น
1.3 มีความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม

ผลกำรประเมิน
1.3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 มีผลการประเมินผ่านกิจกรรมการ
สร้างนวัตกรรมการท่องสูตรคูณ ในระดับดีขึ้นไป บรรลุเป้าหมาย

1.4 ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ
การสื่อสาร

1.4.1 นักเรียนร้อยละ 92 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) ในระดับดีขึ้นไป (เกรด 2 ขึ้นไป) บรรลุเป้าหมาย
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ประเด็น
ผลกำรประเมิน
1.5 มีผลสัมฤทธิ์
1.5.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 89.48 มีผลการทดสอบระดับชาติ
ทางการเรียนตาม
ขั้นพื้นฐาน O-NET ที่ระดับ T-score 40 ขึ้นไป บรรลุเป้าหมาย
หลักสูตรสถานศึกษา

1.5.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 86.30 มีผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-NET ที่ระดับ T-score 40 ขึ้นไป บรรลุเป้าหมาย
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ประเด็น
ผลกำรประเมิน
1.6 มีความรู้ ทักษะ 1.6.1 นักเรียนร้อยละ 85.06 มีผลการเรียนในรายวิชา การจัดรายการอาหาร
พื้นฐาน และเจตคติ (ง30229) ในระดับดีขึ้นไป บรรลุเป้าหมาย
ที่ดีต่องานอาชีพ

1.7 การมี
1.7.1 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ร้อยละ 100 ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
คุณลักษณะและ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร
ค่านิยมที่ดีตามที่
ในระดับดีขึ้นไป บรรลุเป้าหมาย
สถานศึกษากาหนด

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 32

ประเด็น

ผลกำรประเมิน
1.7.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร้อยละ 80.45 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับ 2 (ดี) และร้อย
ละ 83.67 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ 2 (ดี) บรรลุเป้าหมาย

1.8 ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย

1.8.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3-5 ร้อยละ 94.44 มีผลการเรียน
รายวิชาปฏิบัติดนตรีไทย ที่มีผลการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไปจานวน 170 คน จาก
นักเรียนทั้งหมด 187 คน บรรลุเป้าหมาย
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ประเด็น
1.8 ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย

ผลกำรประเมิน
1.8.2 นักเรียนร้อยละ 100 มีจิตสานึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จาก
กิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น บรรลุเป้าหมาย

1.9 การยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย

1.9.1 นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย บรรลุเป้าหมาย
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ประเด็น
1.10 สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิต
สังคม

ผลกำรประเมิน
1.10.1 นักเรียนร้อยละ 86.4 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ดอกแก้วเกมส์ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมในระดับมาก บรรลุเป้าหมาย

1.10.2 นักเรียนร้อยละ 87 มีทักษะในการแสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ระดับดีขึ้นไป บรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 35

3. จุดเด่น
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านหนังสือ สามารถอ่านได้คล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการ
สื่อสารได้ สามารถใช้ เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
อยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนดทุกประเด็น
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย มีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม
4. จุดที่ควรพัฒนำ
ควรเร่งพัฒนานักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดคานวณและผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานให้สูงขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอั นพึง
ประสงค์ของคนในศตวรรษที่ 21 พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสร้าง นวัตกรรม เปิดโอกาสให้มีการ
แสดงออก การแสดงความคิ ด เห็ น และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ มากขึ้ น ฝึ ก การน าเสนอ
การอภิปรายอย่างสมเหตุสมผล และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ระดับคุณภำพ : ดี
1. วิธีกำรดำเนินกำร
สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย และจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกันในการกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
จัดทาแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมายที่ ก าหนดให้ มี ก ารด าเนิ น การนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน และสรุ ป ผล
การดาเนินการ
2. ผลกำรพัฒนำ
2.1 มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
ตามแผนการจัดการศึกษา
2.2 มี ก ารวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาโดยน าแผนไปปฏิ บั ติ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลังทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
2.3 ผู้ เกี่ย วข้องทุก ฝ่ ายมีส่ ว นในการวางแผน ปรับปรุง พัฒ นาและร่ว มกันรับผิ ดชอบต่ อการจั ด
การศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วม โดยมีผู้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ
2.4 มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัย
2.5 สถานศึ ก ษามี ก ารนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลัก
ธรรมาภิบ าล และแนวคิดหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอพีย ง โดยมุ่งพัฒ นาผู้ เรีย นตามแนวทางโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล
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ประเด็น
2.1 กำรมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน

ผลกำรประเมิน
- สถานศึกษามีการทบทวน เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ทุกปี
- ผลการประเมินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับ มาก
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ - สถานศึกษามีโครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบ
สถำนศึกษำ
บริหารคุณภาพมีความสาเร็จ ร้อยละ 82.71
- ผลการประเมิ น การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบ
บริหารคุณภาพมีค่าเฉลี่ย 4.14 ระดับมาก
2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้น
- สถานศึ ก ษามี โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก เรี ย น
คุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำม
ให้ นักเรียนสามารถทางานอย่างมีระบบวางแผน ทางานจน
หลักสูตรสถำนศึกษำและทุกเป้ำหมำย บรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเกิดความภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จของตนเอง และโครงการส่ งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีประเมิน
ความสาเร็จ ร้อยละ 89
2.4 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มี
- สถานศึกษากาหนดให้ครูทุกคนมีการอบรมพัฒนาครูไม่น้อย
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
กว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ - สถานศึกษามีห้องเรียนคุณภาพทุกห้องเรียน
สังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี - ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียง ลาโพง ไมโครโฟน และ
คุณภำพ
Projector
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ - สถานศึกษาใช้ระบบ Google classroom เพื่อการบริห าร
กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ จัดการและการจัดการเรียนรู้
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3. จุดเด่น
3.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กาหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน วัตถุป ระสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้า น ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ให้เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. จุดที่ควรพัฒนำ
4.1 โรงเรี ย นควรจั ดให้ มีอาคารและห้ องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
มีการนิเทศ ติดตาม ที่ชัดเจน

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 39

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภำพ : ดี
1. วิธีการดาเนินการ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการดาเนิ น การ กิจ กรรมต่างๆอย่ างหลากหลาย ซึ่งสอดคล้ องกับ มาตรฐานการเรีย นรู้ ตัว ชี้วัด
สาระการเรีย นรู้ แกนกลาง คาอธิบายรายวิชา ที่ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชน มีการสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด การปฏิ บั ติ จ ริ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารและแหล่ ง เรี ย นรู้
ที่หลากหลาย สามารถสรุปองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้ องกับ ความต้องการ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เพื่อให้ ผู้ เรียนได้ฝึ กทักษะ การกล้ าคิด
กล้าทา กล้าแสดงออก โดยครูใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้น
ความสนใจทาให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์
มีการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงและบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ตลอดจนมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 กิจกรรม มีการบริหารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก ซึ่งทาให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีความสุ ขในการเรี ยน
รวมทั้ง มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพั ฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยครูมี
การทาวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดทาชุมชนแห่ง
การเรี ย นรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) และให้ ข้อมูล สะท้อนกลั บเพื่อพัฒ นาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ของครู
อย่างต่อเนื่อง
2. ผลกำรดำเนินงำน
2.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1) ครู ดาเนิ น การจั ด ท าและส่ ง แผนจัด การเรี ยนรู้ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัว ชี้วัดของหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา โดยครูร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั
สาระการเรีย นรู้ แกนกลาง คาอธิบายรายวิชา ที่ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
เจตคติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา และปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชน ทาให้
เกิดกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
จากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการนาส่งแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูร้อยละ
93.33 มีการจัดทาและส่งแผนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
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2) ครู มีแผนการจั ดการเรี ย นรู้ อย่ างน้อย 1 แผนต่อหน่ว ยการเรียนรู้ ที่ส ามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิตได้ โดยครูดาเนินการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเทคนิค
วิธีการสอนที่ห ลากหลาย เพื่อน าไปออกแบบการเรีย นรู้ที่เน้ นผู้ เรียนเป็นส าคั ญ และปฏิบัติจริง (Active
learning) ผ่ านกระบวนการคิด มีกระบวนการเรียนการสอนที่ส ร้างโอกาสให้ ผู้ เรียนทุ กคนได้มีส่ ว นร่ ว ม
นาไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน โดยจัดทาเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจ และความถนัด
ของผู้เรียน ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทาเป็น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน
จากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 แผนต่อหน่วยการ
เรียนรู้ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ ร้อยละ 95.56
3) ครู มีโ ครงการตามแผนการจั ด กิจกรรมของแต่ล ะกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ โดยจัดการเรียนรู้ผ่ า น
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงในโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
• กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก่ สั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ ตามโครงการส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ และค่ายวิทย์รักษ์
สิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ จัดติวระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ โดย
จัดการแข่ง ทุกระดับชั้น โครงการตอบปัญหารายสัป ดาห์ โครงการ ติว O-NET ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ โครงการ ติว O-NETและ PAT1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ โครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้
และพั ฒ นาตนเอง คื อ วั น คริ ส ต์ ม าส , Smart English และ Skit โครงการส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิ ดเป็น ระบบ ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หาได้ คื อ English day Camp and
Field Trip และ โครงการพัฒ นาความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลั กสู ตร คือ Tuesday
English และภาษากับวัฒนธรรมจีน
• กลุ่มสาระการเรีย นรู้สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ได้แก่ กิจกรรม ส่งเสริมลู กแก้ว
วิชาการ 5 สาระการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการทางานด้วยโครงงานสิ่งแวดล้อมของผู้ เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ทดสอบระดับชาติ พัฒนาแหล่งเรียน กิจกรรมครูพูดไม่ได้ และกิจกรรมสังฆาจารย์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ โครงการสืบสานตานานสุนทรภู่ และโครงการวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ
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• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่ โครงการส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเป็ น ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญ หาได้ และโครงการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
การทางาน และเจตคติต่ออาชีพสุจริต (หารายได้ระหว่างเรียน)
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดแบบเป็นระบบ
ความคิดสร้ างสรรค์ และการตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ และโครงการส่ งเสริมความสามารถ
ทางด้านศิลปะ “งานลวดลายสายศิลป์”
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้แก่ โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และโครงการทดสอบสมรรถภาพและทัศนศึกษา
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จากการศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรม พบว่า ครูมีโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ร้อยละ 96.25
2.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
1) ครูเข้าร่วมและผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครูศึกษาหลักสูตรที่
เปิดอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และสมัครเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรที่เหมาะสม ที่ตนเองถนัดและสนใจ เช่น โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ Google for
education ทาให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้
จากการศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรม พบว่า ครูเข้าร่วมและผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 92.78
2) ครู ใช้สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ อย่างน้อย 1 ชิ้น ในการจัดการเรียนการสอน โดยครูศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ และออกแบบ พัฒนา
สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจั ดการเรียนการสอน เพื่อ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งยึดความเหมาะกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามบริบทแต่ละห้องเรียน เช่น
สื่อ PowerPoint สื่อมัลติมีเดีย บัตรคา รูปภาพ flash cards pop up บทเรียนออนไลน์ สื่อตั้งโต๊ะ ชิ้นงาน
3 มิติ การสื บ ค้น ข้อมูล ผ่ านทางเว็บ ไซต์ ต่าง ๆ Video, YouTube เป็นต้น ทาให้ ผู้ เรียนสามารถค้นคว้ า
หาความรู้ ด้ว ยตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) อินเทอร์เน็ ต
(Internet) และสื่อสังคม (Social Media) ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ของบทเรียนมากขึ้น
จากการศึกษารายงานการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
น้อย 1 ชิ้น ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 96.67
3) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม โดยครูศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระตามจุดประสงค์การเรียนรู้ แบบบูรณาการ มีการกาหนดแหล่งเรียนรู้
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และเลื อกแหล่ งเรี ย นรู้ ที่เหมาะสมโดยบู รณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบั ติจริ งในโครงการตามแผน ได้แก่ ทัศ นศึกษาพิพิธ ภัณฑ์หุ่ นขี้ผึ้ งไทย จังหวัด
นครปฐม,อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว,ประวัติศาสตร์เมืองเก่าเมืองอยุธยา จังหวัดอยุธยา เป็นต้น
จากการศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรม พบว่า ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาแหล่ งเรียนรู้น อก
สถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม ร้อยละ 100
2.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
ครู มี ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นเชิง บวก โดยเน้ น ปฏิ สั ม พั น ธ์เ ชิง บวก โดยการจั ด ห้ อ งเรี ย นให้ มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีป้ายนิเทศ แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกัน เช่น การแบ่งกลุ่มย่อย การ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น รวมทั้ง ครูให้แรงเสริมทางบวกที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน
ระหว่ า งจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เช่ น การกล่ า วชื่ น ชมยกย่ อ งผู้ เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมการเรี ยนรู้ ที่ ดี มี ค วาม
รั บ ผิ ดชอบต่องานที่ได้รั บ มอบหมาย กล้ าแสดงความคิดเห็ น เป็นต้น ซึ่งทาให้ ผู้ เรียนมีความสนใจและมี
ความสุขในการเรียนวิชานั้นๆ
จากการแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการชั้นเรียน พบว่า ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ร้อยละ 72.00
2.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
1) ครูมีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลไปพัฒนาผู้เรียน โดยครูศึกษา
หลักการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กาหนดจุดประสงค์การประเมิน
ให้สอดคล้องและครอบคลุมจุดประสงค์ของหลักสูตร มีการพัฒนาเครื่องมือวัด วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามกิจกรรมการเรียนรู้
เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน รวมทั้ง วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียน
ตามสภาพจริงโดยแบบประเมิน Rubric Score Card ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจทักษะความรู้ความสามารถ
ของกลุ่มผู้เรียน เพื่อนาไปจัดประสบการณ์การเรียนที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เหมาะสมเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่ ม และลดปริ มาณผู้ เรี ย นที่ไม่ผ่ านผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้ นภาคเรียน รวมทั้ง ทาให้ ครูผู้ ส อน
สามารถจัดทาแบบประเมินที่สามารถใช้วัดและประเมินผลความรู้ครอบคลุมทุกมิติและตัวชี้วัดในการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรู้
จากการตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยโปรแกรม Bookmark พบว่า ครูมีการวัดผล
และประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลไปพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100
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2) ครูมีวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยครูศึกษากระบวนการทาวิจัยในชั้นเรี ยน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งครูต้องวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม สอดคล้องกับวิธีการ
ดาเนินการสอน ซึ่งทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นมีเจตคติที่ดีต่อวิชานั้นๆ และสามารถนาผลที่
ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
จากการตรวจสอบ พบว่า ครูร้อยละ 95 มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
2.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
ครูมีการประชุมและจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี โดย
มีการประชุมและจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในคาบที่ 7 หลังเลิกเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้จากปัญหาที่พบในการจัดการชั้นเรียนของครูที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยพิจารณาศึกษาปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้เรียน สภาพปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
ต่าง ๆ ร่วมกันจัดลาดับความสาคัญของปัญหา เลือกปัญหาที่จะทาการแก้ไขร่วมกัน วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา สร้างแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เลือกทางเลือกที่เป็นจริงได้ ร่วมกันสร้างเครื่องมือที่จะ
ใช้ในการแก้ปัญหานั้น นาไปใช้กับกลุ่มปัญหาที่พบ นาผลของการแก้ไขปัญหานั้นมานาเสนอ และจัดทาสรุปผล
ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นว่าสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้หรือไม่ เพื่อทาการปรับปรุง พัฒนา และเสนอ
หาวิธีการใหม่ๆ ต่อไป และสร้างเป็นมาตรฐานต่อไป ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานของครูในการควบคุมชั้นเรียน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมผู้ เรียน ช่วยยกระดับให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึก ษา
ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชานั้นๆ
จากการตรวจสอบรายงานการจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พบว่า ครูร้อยละ 100
มีการประชุมและจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี
ประเด็น
ผลกำรประเมิน
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
1. ครูจัดทาและส่งแผนจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง หลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 93.33
และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
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0
ดำเนินกำร

ไม่ได้ดำเนินกำร
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ประเด็น

ผลกำรประเมิน
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 แผนต่อหน่วยการเรียนรู้ ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ ร้อยละ 95.56
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ไม่ได้ดำเนินกำร

3. ครูมีโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ร้อยละ 96.25
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ดำเนินกำร

ไม่ได้ดำเนินกำร

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1. ครูเข้าร่วมและผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำร
ร้อยละ 92.78
เรียนรู้
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ไม่ได้ดำเนินกำร
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ประเด็น

ผลกำรประเมิน
2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ชิ้น ในการจัดการเรียนการ
สอน ร้อยละ 96.67
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ไม่ได้ดำเนินกำร

3. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อย่างน้อยปีละ 1
กิจกรรม ร้อยละ 100
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3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
เชิงบวก
ร้อยละ 72.00
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ไม่ได้ดำเนินกำร
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ประเด็น
3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำ
ผลมำพัฒนำผู้เรียน

ผลกำรประเมิน
1. ครูวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลไปพัฒนา
ผู้เรียน ร้อยละ 100
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2. ครูร้อยละ 95 มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
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ไม่ได้ดำเนินกำร

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ครูร้อยละ 100 มีการประชุมและจัดทา PLC อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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3. จุดเด่น
ครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ให้ความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และให้กาลังใจ
แก่ศิษย์ รวมทั้ง มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการจัดกิจกรรม
ให้ ผู้ เรี ย นได้เรี ย นรู้ โดยการคิด ได้ป ฏิบั ติจ ริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายจากแหล่งเรีย นรู้ ต่างๆ และให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
และโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. จุดที่ควรพัฒนำ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ควรมีการบูรณาการการสอนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากขึ้น
เพือ่ ลดภาระงานของผู้เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการแสวงหาความรู้
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สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ใน ระดับ ดี
จากผลการดาเนิ น งาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่ งผลให้ ส ถานศึกษาจัดการพั ฒ นาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับดี
โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดี
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ดี
จากผลการประเมิ น ตนเองในมาตรฐานที่ 1 คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นพบว่ า ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สามารถ อ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถ
เขี ย นสื่ อ สารได้ ดี ใช้ เ ทคโนโลยี แ ละสร้ า งนวั ต กรรมได้ มี ค วามภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น และความเป็ น ไทย รู้ จั ก
การวางแผนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือ
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ จาแนกแยกแยะ รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รู้และตระหนักถึงโทษและ
พิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
มีมนุษย์สัมพันธ์มีทัศนคติที่ดีต่อ อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่าง
วัย มีการพัฒนาตนเอง ศึกษา ค้นคว้าทดลองจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
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
ระหว่างครูภายในกลุ่มสาระเดียวกันและต่างกลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และครูที่
ปรึกษาประสานผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
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ตอนที่ 3 สรุปผลกำรพัฒนำ
จากผลการดาเนิ น งาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่ งผลให้ ส ถานศึกษาจัดการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับดี
โดยมีจุดเด่น จุดพัฒนา ได้ดังนี้
1. จุดเด่น
1.1 ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือได้ อ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดี
1.2 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องการเคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม ได้แก่ การเข้าแถวซื้ออาหาร การแต่งกายถูกต้อง ฯลฯ
1.3 สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารและการจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ โรงเรี ย นได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค การประชุ ม
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม
1.4 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
1.5 ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดกิจกรรม และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยให้
นักเรียนได้คิดและปฏิบัติจริง มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
1.6 ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
1.7 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและต่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
2. จุดทีค่ วรพัฒนำ
2.1 ผู้เรียนควรเร่งพัฒนานักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดคานวณและผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น
2.2 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสร้าง นวัตกรรม เปิดโอกาสให้มี
การแสดงออก การแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์มากขึ้น
2.3 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
2.4 โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
มีการนิเทศติดตามที่ชัดเจน
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2.5 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ควรมีการบูรณาการการสอนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มาก
ขึ้น เพื่อลดภาระงานของผู้เรียน และส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการแสวงหา
ความรู้
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้มากขึ้น โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
แสดงความคิดและนาเสนอออกมาอย่างเป็นรูปธรรม
3.2 เน้นการเรียนการสอนที่ ใช้สถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน บูรณาการเข้ากับบทเรียนต่างๆ ใน
แต่ละรายวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับการนาไปใช้ในชีวิตจริง
3.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีการนาขอมูลมาใช
ในการปรับปรุง
3.5 มุ่งพัฒนาและกระตุ้นให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประกอบการจัดการเรียนรู้ อีกทั้ง
ยังต้องให้ความรู้กับนักเรียนในการเลือกรับข้อมูลออนไลน์ที่ดีและแสดงความคิดเห็นที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่น
และมีจรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต
4. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ
จากการผลการวิ เ คราะห์ ก ารประเมิ น ตนเองของโรงเรี ย นบางแก้ ว ประชาสรรค์ พบว่ า สื่ อ และ
เทคโนโลยีมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประวันของครูและนั กเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้ครูจาเป็นที่จะต้องตื่นตัว
และพร้ อ มรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลง การให้ ค วามรู้ กั บ ครู แ ละนั ก เรี ย นในเรื่ อ งของการใช้ แ ละรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
เทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน โดยครูนั้นจาเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองในด้านของการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง
เพราะ เนื่องจากในปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนนั้นเป็นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในกลุ่ม Gen Z ซึ่งมีเป็นวัยที่สามารถ
รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วจากทางโลกออนไลน์ต่างๆ โดยครูจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งในด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการใช้ชีวิตของนักเรียน อีกทั้งยังหน้าที่ข องครูอีกหนึ่งอย่างนอกจากการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนแล้ว และการวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ า มาสู่
นักเรียนอย่างรวดเร็ว ครูจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีควบคู่ไปกับ
การใช้ภาษาที่สามในการสื่อสาร ซึ่งในประเด็นนี้ เป็นประเด็นที่โรงเรียนมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือ
มากที่สุด
สิ่งที่ครูและนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ต้องการการช่วยเหลือก็คือ ในเรื่องของภาษาที่สาม
เพราะเนื่องจาการสื่อสารภาษาที่สามเป็นสิ่งจาเป็นในการใช้ชีวิตในอนาคต ดังนั้นต้องเตรี ยมพร้อมและรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงไปของโลก เพื่อให้นักเรียนสามารถเติบโตไปเป็นพลโลกที่มีความพร้อมทางด้านภาษาต่อไป
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5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 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. ประเด็นที่ต้องกำรให้มีกำรประเมินผลกำรติดตำมตรวจสอบจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
6.1 การจัดการเรียนการสอนของครู
6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
6.3 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
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ภำคผนวก
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ค่ำเป้ำหมำย
ปีกำรศึกษำ 2562

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
นักเรียนมีผลการประเมินการความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
60.00
(ภาษาไทย)
นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมและมีผลการ
80.00
ประเมินผ่านในการจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยาใน
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในระดับดีขึ้นไป
1.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ
นักเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
80.00
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป จากกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ และกิจกรรมสอนเสริม O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์
80.00
ด้วยวรรณคดีเหตุการณ์ ข่าวสาร แข่งขันตอบปัญหาพินิจวรรณคดี และแข่งขันการ
เขียนเรียงความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม อาชีพที่สนใจ รักชาติ รักสถาบัน มี
ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป
1.3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินผ่านกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมการ
80.00
ท่องสูตรคูณ ในระดับดีขึ้นไป
1.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
80.00
ระดับ 2 ขึ้นไป
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ที่
80.00
ระดับ T-score 40 ขึ้นไป
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ที่ระดับ T-score 40 ขึ้นไป
1.6 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
นักเรียน มีผลการเรียนในรายวิชา การจัดรายการอาหาร (ง30229) ในระดับดีขึ้นไป
1.7 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ในระดับดีขึ้นไป
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ใน ระดับดีขึ้นไป
1.8 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3-5 มีผลการเรียนรายวิชาปฏิบัติดนตรีไทย
ที่มีผลการเรียนในระดับ 3
นักเรียนมีจิตสานึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากกิจกรรมที่โรงเรียน
ได้จัดขึ้น
1.9 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างแลหลากหลาย
1.10 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
นักเรียน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ดอกแก้วเกมส์
ประจาปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
นักเรียนมีทักษะในการแสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ระดับดีขึ้นไป
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
สถานศึกษามีการทบทวน เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทุกปี
ผลการประเมินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2562 มีระดับความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
สถานศึกษามีโครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารคุณภาพ
ผลการประเมินการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารคุณภาพมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป

ค่ำเป้ำหมำย
ปีกำรศึกษำ 2562
80.00

80.00
80.00
80.00

80.00
80.00

80.00
80.00
80.00

มี
ระดับ มาก

80.00
ระดับ มาก

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 55

ค่ำเป้ำหมำย
ปีกำรศึกษำ 2562
2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
สถานศึกษามีโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนสามารถทางานอย่าง
80.00
มีระบบวางแผน ทางานจนบรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเอง และโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงอำชีพ
สถานศึกษากาหนดให้ครูทุกคนมีการอบรมพัฒนาครูไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
80.00
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
สถานศึกษามีห้องเรียนคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องขยายเสียง ลาโพง
80.00
ไมโครโฟน Projector
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
สถานศึกษาใช้ระบบ Google classroom เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
ปฏิบัติ
เรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ครูจัดทาและส่งแผนจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
85.00
สถานศึกษา
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 แผนต่อหน่วยการเรียนรู้ ที่สามารถนาไป
85.00
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
ครูมีโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
85.00
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ครูเข้าร่วมและผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
85.00
ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ชิ้น ในการจัดการเรียนการสอน
85.00
ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม
85.00
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
70.00
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
ครูวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลไปพัฒนาผู้เรียน
85.00
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ค่ำเป้ำหมำย
ปีกำรศึกษำ 2562
ครูมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
85.00
มีกำรลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
ครูมีการประชุมและจัดทา PLC อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี
85.00
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

3.5
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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
การเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ที่โรงเรียน
ปฏิ บั ติ อ ยู่ แ ล้ ว ให้ มี ค วามเข้ ม ข้ น ขึ้ น โดยเฉพาะ
โครงการ EIS (ห้องเรียนพิเศษ) ที่ดาเนินการอยู่แล้ว
ควรพัฒนาปรับปรุงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่ง
ให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งด้านการสื่อสาร การอ่าน
การเขี ย นภาษาอั ง กฤษ ที่ ยั ง มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต่ ามาก
ครูควรจัดระบบสอนซ่อมเสริมให้ทั่วถึงทุกคน
6
ประสิทธิผลของการจัดการเรียน
ควรมี ก ารจั ด อบรมเรื่ อ ง การออกข้ อ สอบ การ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
7
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา
8
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
9
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้
สำระ
10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
12

ผลการส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ข้อเสนอแนะสำคัญเพื่อกำรพัฒนำ
-

สถานศึ ก ษาควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่
โครงการที่ส ถานศึกษาส่ งเสริม จนสถานศึกษาอื่น
สามารถนาไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดได้
-
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คำสั่งโรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์
ที่ ๐๒๐ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
******************************************
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดให้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละ
ระดับ พร้อมทั้งจัดทาให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด และจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และเพื่อให้การดาเนินงานติดตามตรวจสอบและสรุปผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเตรียมพร้อม
รั บ การประเมิน และการตรวจสอบจากหน่ ว ยงานต้นสั งกัดและเพื่อเผยแพร่สู่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง สู่ ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นๆ สถานศึกษาจึงได้กาหนดการดาเนินงานเพื่ อบรรลุผล ในการประเมินคุณภาพภายในสู่เป้าหมาย
ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์
ประธานกรรมการ
๒. นายมานพ จันทร์งาม
กรรมการ
๓. นางขวัญเรือน เยื่อทองเทศ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกและแก้ปัญหาในการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนประสำนงำนและตรวจสอบข้อมูลสำรสนเทศ
๑. นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุข
ประธานกรรมการ
๒. นายกาพล มัดจุปะ
กรรมการ
๓. นางสาววธิดา ศิริประสาท
กรรมการ
๔. นางณัฐกฤตา ขุนเศรษฐี
กรรมการ
๕. นายบุญญฤทธิ์ สหุนันต์
กรรมการ
๖. นางสาวณิชาลฎา แสงจิตต์พันธุ์
กรรมการ
๗. นางกานต์ธีรา กษมกุลการ
กรรมการ
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๘. นางสาวปาณิศา แสงสว่าง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. วางแผนการดาเนินงาน
๒. จัดทาข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
๓. จัดและรวบรวมเอกสารข้อมูลประกอบแบบรายงานการประเมินตนเอง
๔. ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศทุกมาตรฐานให้ถูกต้องและตรงกับข้อมูลของสถานศึกษา
๕. รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อคณะกรรมการประเมิน
๓. คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำและสรุปผลระดับคุณภำพมำตรฐำน
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน
๑. นายกาพล มัดจุปะ
ประธานกรรมการ
๒. นางวราภรณ์ มุสิกทอง
กรรมการ
๓. นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์
กรรมการ
๔. นางทรงโฉม ศิริ
กรรมการ
๕. นางเอ็มวัน เผือกผ่อง
กรรมการ
๖. นายสมเกียรติ ทรงสกุล
กรรมการ
๗. นายชรินทร์ เพชรรัตน์
กรรมการ
๘. นายชานนท์ เชื้อธนะภิญโญ
กรรมการ
๙. นางสาวยุวดี แช่มเชื้อ
กรรมการ
๑๐. นางชลิดา สุขประสาร
กรรมการ
๑๑. นางสาวเกื้อกุล คาหล้า
กรรมการ
๑๒. นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด
กรรมการ
๑๓. นางสาวกัญญาภัค ด้วงพรม
กรรมการ
๑๔. นางศนิ ศรีสมุทร
กรรมการ
๑๕. นายภีชกร ห้องดอกไม้
กรรมการ
๑๖. นางสาวสุพันธ์ณี ขุนนุ้ย
กรรมการ
๑๗. นางสาวเบญจมาศ สุริฉาย
กรรมการ
๑๘. นายแสนรัก ก้อนทองคา
กรรมการ
๑๙. นายศิระพงศ์ ทองสีแก้ว
กรรมการ
๒๐. นางสาวจิราพร ธูปหอม
กรรมการและเลขานุการ
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๑. นางสาววธิดา ศิริประสาท
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจีรวรรณ สุขผล
กรรมการ
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๓. นางเรวดี บุญมากประเสริฐ
กรรมการ
๔. นางสมถวิล จันทร์งาม
กรรมการ
๕. นายมาโนชญ์ กุลจันทะ
กรรมการ
๖. นางสิริกร บุญทัน
กรรมการ
๗. นายพิสิฐ ชนะการณ์
กรรมการ
๘. นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น
กรรมการ
๙. นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์
กรรมการ
๑๐. นางสาววาสนา เทพนมรัตน์
กรรมการ
๑๑. นางสุภาพร ชินวัฒน์
กรรมการ
๑๒. นางสาวนาลิน ก้อมวงค์
กรรมการ
๑๓. นางภานรินทร์ จิตต์แจ้ง
กรรมการ
๑๔. นางสาวธิดารัตน์ พุฒศิริ
กรรมการ
๑๕. นางสาวโยษิตา สวัสดิโสภณกิจ
กรรมการ
๑๖. นางสาวทอปัด ศิริภัคธนกุล
กรรมการ
๑๗. นางสาวภคมน อภิชาชยุตกุล
กรรมการ
๑๘. นางสาววรรณรท ชะเทียนรัมย์
กรรมการ
๑๙. นางอรวรรณ วัยวุฒิ
กรรมการ
๒๐. นายธนวัฒน์ ทรงเขต
กรรมการและเลขานุการ
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. นางณัฐกฤตา ขุนเศรษฐี
ประธานกรรมการ
๒. นางศิริพร เวชชพิพัฒน์
กรรมการ
๓. นางสาวกนกวรรณ ใหม่เงิน
กรรมการ
๔. นางอรุณี พิมขนิษฐ์
กรรมการ
๕. นางสาวดารุณี รักซ้อน
กรรมการ
๖. นายพัศทร ชัยปัญหา
กรรมการ
๗. นายปุณณรัตน์ ประพันธ์อนุรักษ์
กรรมการ
๘. นางสาวสุพัฒษา พันยา
กรรมการ
๙. นายธีรภัทร ตะกรุดแก้ว
กรรมการ
๑๐. นางสาวเชาวลักษณ์ ทับชาลี
กรรมการ
๑๑. นายชัยมงคล โกศิลา
กรรมการ
๑๒. นายอิสรา นาคมนต์
กรรมการ
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๑๓. นางสาวจิราภรณ์ เรืองฤทธิ์
กรรมการ
๑๔. นายภูติ ภูติเกียรติขจร
กรรมการ
๑๕. นางประเทือง เปรมจิตต์
กรรมการ
๑๖. นางสาวรินลดา โคตรศรี
กรรมการ
๑๗. นายศุภวิชญ์ ปุริศรี
กรรมการ
๑๘. นางสาวณัชชา เจริญฤทธิ์วัฒนา
กรรมการ
๑๙. นางสาวจุไรรัตน์ ทองนาค
กรรมการ
๒๐. นางรุ่งรัตน์ ทวีพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ และวางแผนการด าเนิ น การในการตรวจสอบคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาของคณะกรรมการในแต่ละมาตรฐาน เพื่อมอบหมายงานตามภาระหน้าที่ในการจัดหาและจัดเก็บ
ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์
๒. กาหนดมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยอิงจากข้อกาหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานการศึกษาที่ส ถานศึกษา
สามารถปฏิบัติได้จริง ประเมินได้จริง กระชับ แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษา
ได้จริง
๓. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากผู้เรียน ครู บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจ กรรมต่าง ๆ ที่ส อดคล้ องตามตัว บ่ งชี้ทุกมาตรฐาน ให้ ครบถ้ว นตามแบบฟอร์มที่กาหนดทุกตัว บ่งชี้ทุก
มาตรฐานการศึกษา
๔. ดาเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐาน
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับกาลังพัฒนา
ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม
๕. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ จัดทาบันทึก
และจั ด เก็ บ แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง และเตรีย มความพร้ อ มจากการตรวจสอบจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรอื่นต่อไป
๖. ติดตามและประสานงานไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้หรืองานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนิน
กิจกรรมเพิ่มเติมตามตัวบ่งชี้ที่ขาดข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในแต่ละมาตรฐาน
๗. ทบทวนตรวจสอบข้ อ มู ล สารสนเทศทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ ทุ ก มาตรฐานการศึ ก ษาให้ ต รงและ
สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
๘. สรุปรวบรวมข้อมูล ในแต่ล ะตัว บ่งชี้ ตามหัวข้อที่กาหนด และสรุปเป็นระดับคุ ณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐาน ทั้งผู้เรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง ตามสาระของแต่ละมาตรฐานให้ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
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๙. ส่งข้อมูลในรูปเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
สรุปข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ bkps651@bkps.ac.th ภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. คณะกรรมกำรติดตำมข้อมูล / จัดพิมพ์ / เข้ำรูปเล่ม
๑. นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุข
ประธานกรรมการ
๒. นายกาพล มัดจุปะ
กรรมการ
๓. นางสาววธิดา ศิริประสาท
กรรมการ
๔. นางณัฐกฤตา ขุนเศรษฐี
กรรมการ
๕. นางกานต์ธีรา กษมกุลการ
กรรมการ
๖. นายเริงสรรค์ ยะลา
กรรมการ
๗. นางนันทิญา ฟองมี
กรรมการ
๘. นางสาวณิชาลฎา แสงจิตต์พันธุ์
กรรมการ
๙. นายภัทรพงศ์ งามทรง
กรรมการ
๑๐. นายบุญญฤทธิ์ สหุนันต์
กรรมการ
๑๑. นางสาวปาณิศา แสงสว่าง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ติดตามและรวบรวมข้อมูลจากมาตรฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่
กาหนดเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทา SAR ของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามรูปแบบที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาในการจัดทา SAR ของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓. สรุปรวบรวมผลการดาเนินการและจัดทารูปเล่ม
๔. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปยังต้นสังกัด
และเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน
ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิด
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
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