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รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2564  ฉบับนี้   โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ได้จัดทำข้ึน 
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนด  พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  

เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนสำคัญ  คือ บทสรุปของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินและแนวทางการพัฒนา  และส่วนที่ 4 ภาคผนวก  

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ต่อไป 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  ที่ตั้ง  85  หมู่  2  ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย   
สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  สุโขทัย   โทรศัพท์ 055-699403 เว็บไซด์ www.bswst.ac.th  
อีเมล์ Bansuan.wittaya@gmail.com 
2. เปิดสอนระดับชั้น   

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6      จำนวนนักเรียน  258 คน  จำนวนครู .....27....คน 
3. ผู้บริหารโรงเรียน  นายเกียรติชัย   สังข์จันทร์  หมายเลขโทรศัพท์  092-2801023 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาดุษดีบัณฑิต สาขา การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 9  มิถุนายน  2563   เป็นเวลา.1  ปี   9  เดือน  10  วัน   
   (นับถึงวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 
4. เงินงบประมาณท่ีได้รับทั้งหมดจากส่วนกลางไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้าง   จำนวน 2,047,839 บาท 
   (เฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 
   เงินบริจาค หรือการได้รับสนับสนุนอื่น ๆ ที่ได้จากการระดมทรัพยากรของโรงเรียน จำนวน  266,900 บาท 
   (อาจลงรายละเอียดได้แต่เฉพาะรายการที่ได้รับการสนับสนุนเกิน 100,000 บาท) 
5. รางวัลที่โรงเรียนได้รับ  
    5.1 รางวัลชมเชย นักเรียนรางวัลพระราชทาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    5.2  ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งในระดับเขตพ้ืนที่และระดับภาค 
6. โอกาส และข้อจำกัดของโรงเรียน 

จุดแข็ง 
  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สะดวกต่อการคมนาคม  ทำให้นักเรียนในเขตบริการและนอกเขตบริการ
สะดวกต่อการเดินทาง ท้องถิ่นและโรงเรียนมีความเจริญด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนตื่นตัวในการพัฒนาตนให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มากขึ้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี ผู้นำชุมชน  ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในกิจการของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีการปรับตวัใน
เรื่องการศึกษาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  มีการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษา  ดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย  และมีผลงานเชิงประจักษ์  มี
การจัดหลักสูตรที่หลากหลาย  มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนองความต้องการของชุมชน  มีแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย   ส่งผลให้การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง  ประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ   
  จุดอ่อน 
  การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่เป็นไปตามผลที่คาดหวัง  เนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียนส่วน
ใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกร  รายได้น้อยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนได้อย่างเต็มที่  แต่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ทำให้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้บ้าง  จุดอ่อนที่เป็นประเด็น
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สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ  การพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่สามารถพัฒนาสู่เป้าหมายความเป็นเลิศในทุก
ด้าน ตามนโยบายยกระดับมาตรฐานการศึกษา  เนื่องจากนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ทำให้จำนวนนักเรียนต่อห้องมีมากเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้น้อย ทำให้ขาดทักษะและประสบการณ์การสร้าง
เครื่องมือวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ 

โอกาส 
 โรงเรียนได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน  ส่งเสริมให้

ครูพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ  ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของ
โรงเรียน  หน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ  เข้ามาสนับสนุนทั้งบุคลากรและงบประมาณ  ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและ
นักเรียน  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในโรงเรียน  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ทำให้นักเรียน มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  
เป็นที่ยอมรับของชุมชน  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอ่ืน 
ๆ ได ้  
  อุปสรรค 
  อุปสรรคที่สำคัญคือ ประชากรในชุมชนบางส่วนเห็นว่ามีโรงเรียนอื่นที่มีคุณภาพดีกว่าโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม  ส่งผลให้นักเรียนในชุมชนที่สมัครเข้าศึกษาต่อมีปริมาณไม่มากเท่าที่ควรครอบครัวมีการปรับเปลี่ยนการ
อบรมเลี้ยงดูบุตร พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัด  ทิ้งบุตรอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ส่งผลให้นักเรียนขาดความอบอุ่นขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่   
  จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมแล้วนำข้อมูล
มาประเมินสถานภาพและการวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ ปรากฎว่าโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมมี สภาพ
ภายนอกเป็นโอกาส เอื้อต่อการพัฒนาและจัดการศึกษา ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็ง ที่เอื้อและสนับสนุนต่อ
การบริหารจัดการศึกษา ที่มีการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงทำให้โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
 
 
 
 



 

การรายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  (บทสรุปผู้บริหาร) 
 

1. ในภาพรวมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน มีคุณภาพ ระดับ  ดีเลิศ  
 
2. กระบวนการพัฒนา (เขียนให้เห็นกระบวนการในการพัฒนาในภาพรวมของสถานศึกษา) 

  จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ  ทั้งนี้ เพราะ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ    มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดี 
  ทั้งนี ้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและความ

ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเลิศ  สถานศึกษามีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมา
เป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  โดยสถานศึกษาให้
ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง 
 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการหลายอย่างเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  โดยในปีการศึกษา 2564  การเตรียมผู้เรียนให้สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 
(3R8C) โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
ผ่าน นวัตกรรมที่เรียกว่า  BSW Model  เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหา    

 



 

 

 
ส่งผลด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 ด้านผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
ระเบียบของสังคม 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการ BSW  
Model  เน้นเครือข่าย การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน 
2. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดใีนการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท 
3. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัย
ในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. การสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีความเกี่ยวข้องทั้งชุมชม ผู้ปกครอง ในกระบวนการบริหารการจัดการและ
ตรวจสอบได้ และรับรองการจัดการศึกษาของนักเรียนต่อผู้ปกครอง 



 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ 
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน 
  พัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรและจุดเน้นของโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง  และส่งเสริมทักษะอาชีตให้กับ
ผู้เรียนในการพ่ึงพาตนเอง 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.โครงการทักษะอาชีพ  มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดย  ผ่านการฝึกอาชีพตามความ
สนใจ การจัดจำหน่ายสินค้า การจัดทำบัญชีและการประชาสัมพันธ์สินค้า  จากการร่วมมือของชุมชน  
2.ส่งเสริมโครงการเพื่อพัฒนาครูการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การมีระบบบริหารการจัดการที่เป็นรูปแบบเฉพาะของโรงเรียนตามจุดเน้นของโรงเรียน 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
3. มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
4. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
5. ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 แผนพัฒนางานที่ 1  การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา พัฒนาทักษะอาชีพ 12 ฐาน 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
                              เพ่ือการเรียนรู้   

แผนปฏิบัติงานที่ 3  การพัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ  หลักสูตร กระบวนการ   
                        เรียนรู้  การนิเทศการสอนและการวิจัย  
แผนปฏิบัติงานที่ 4   พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน   



 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม   
ที่ตั้ง  85  หมู่  2  ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย   
สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  สุโขทัย   โทรสาร  0-5569-9403  
website: www.bswst.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น  ม. 1 ถึงระดับชั้น  ม. 6   
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

        1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2564 1 18 2 4 2 27 

       

    

      2)  ข้อมูลครูประจำการ (ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2564) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จำนวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

1. นายชยาพล  แป้นจันทร์ 59 34 ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ/ม.1-6 1/12 

2. นายประสพ  กระพันเขียว 59 30 ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป์ 

การงาน
อาชีพ/ม.1-6 

1/12 

3. นายจีรภัทร  ณีศะนันท์ 58 35 ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ. บัญชี วิทยาศาสตร์
การคำนวณ/

ม.1-6 

9/85 

4. นางสาวบุญมา  ไทยรี่ 54 25 ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
/ม.1-6 

5/36 

5. นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม 46 23 ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/
ม.1-6 

2/18 

6. นายพิษณุ  สิงห์โสด 54 31 ครู/ 

ชำนาญการ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
/ม.1-6 

5/45 

7. นางเรณู  บุญอินทร์ 42 10 ครู/ 

ชำนาญการ 

ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.1-6 

4/44 

http://www.bswst.ac.th/
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

จำนวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
8. นายกรกช  อ่ำทิม 35 11 ครู/ 

ชำนาญการ 
กศ.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี/ม.1-6 4/30 

9. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ 36 8 ครู/ 

ชำนาญการ 
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ 

(เคมี) 
เคมี/ม.4-6 9/81 

10. นางสาวศุภร  ทาต่อย 31 7 ครู/ 

ชำนาญการ 
กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/

ม.1-3 
9/73 

11. นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ 29 5 คร ู ศษ.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา/ 
ม.4-6 

11/84 

12. นางสาวสุรีย์พรรณ  นาคกุล 27 3 คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร
ศึกษา 

คณิตศาสตร์/
ม.4-6 

8/71 

13. นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย้ม 29 3 คร ู ศศ.บ. ประวัติศา-
สตร์ 

สังคมศึกษา/
ม.1-6 

9/66 

14. นางสาวกัญญาณัฐ  พิลึก 36 3 คร ู วท.บ. วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี
การอาหาร 

คหกรรม/ 
ม.1-6 

9/57 

15. นางสาวปิยะชาติ  ปั้นหุ่น 27 3 คร ู ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ม.1-6 

3/30 

16. นายอธิราช  จันแสนตอ 43 3 คร ู วท.บ. การศึกษา
และการ

จัดการกีฬา 

พลศึกษา/ 
ม.1-6 

32/134 

17. นายวัชรพล  ฉุยฉาย 27 3 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ม.1-6 

1/12 

18. นางสาวศุภลักษณ์  มูลอุด 25 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
/ม.1-6 

5/39 

 

จำนวนครูที่สอนตรงวิชาเอก…………17………… คน  คิดเป็นร้อยละ .......94.44................. 
จำนวนครูที่สอนตรงตามความถนัด....1.......  คน  คิดเป็นร้อยละ  ...........5.56............. 
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         3)   ข้อมูลครูอัตราจ้าง (ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2564) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1 MR.Michael Juck 79 10 CELTA CELTA ภาษาอังกฤษ 
/ม.1-6 

เงินนอกงบประมาณ 

2 นายธนภัทร  ชัยชนะ 26 4 คบ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/ม.4-6 เงินนอกงบประมาณ 

3 นางสาวสุชาดา ชุมแสง 29 1 วท.บ. จุล
ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร์/ม.
1-3 

เงินนอกงบประมาณ 

 

        4) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร (ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2564) 

บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จำนวน 1 20 5 1 27 

  

 

 
 

 

           

 

3.70% 0.00% 0.00%

0.00%

74.07%

18.52%

3.70%

ต่่ากว่า ปวช.
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ปวส.

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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                 5) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 2 20 
2. คณิตศาสตร์ 2 20 
3. วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 5 19 
4. ภาษาอังกฤษ 3 18 
5. สังคมศึกษา 1 18 
6. ประวัติศาสตร์ 1 22 
7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 20 
8. ศิลปกรรม      1 18 

9. ดนตรีศึกษา 1 20 
10. การศึกษาและการจัดการกีฬา 1 14 
11. พลศึกษา  1 18 
12. อุตสาหกรรมศิลป์ 1 18 
13. บัญชี (สอนวิทยาศาสตร์การคำนวณ 1)(สอนสังคม 1) 2 20 
15. CELTA (ชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ) 1 12 
                   รวม 23  

         1.3 ข้อมูลนักเรียน  

       ๑) จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 รวม   288 คน (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564) 
       ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 288  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 2 26 22 48 24 

ม.2 2 32 23 55 26 

ม.3 2 37 23 60 30 

ม.4 2 19 18 37 18 

ม.5 2 28 18 46 23 

ม.6 2 28 14 42 21 

รวมท้ังหมด 12 170 118 288  
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   1.4 ข้อมูลผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 แสดงข้อมูลจำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา         
    ปี 2564 

ที ่ ระดับชั้น 
จำนวน 

ห้องเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

รวม 

จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
 

ร้อยละของ 
ผู้สำเร็จการศึกษา 

ชาย หญิง 

1 มัธยมศึกษาปีที่   1 2 26 22 48 48 100 
2 มัธยมศึกษาปีที่   2 2 32 23 55 55 100 
3 มัธยมศึกษาปีที่   3 2 37 23 60 45 75 
4 มัธยมศึกษาปีที่   4 2 19 18 37 37 100 
5 มัธยมศึกษาปีที่   5 2 28 18 46 46 100 
6 มัธยมศึกษาปีที่   6 2 28 14 42 41 98 

 รวม  12 170 118 288 272 94 
ค่าเฉลี่ย (ร้อย/ละของผู้สำเร็จการศึกษา)  

 
 จากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่ของคณะครูและบุคลาการทาง
การศึกษา  โยเฉพาะการติดตามนักเรียนของครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนจบการศึกษา
และได้ขึ้นเรียนในระดับที่สูงขึ้น  ถึง ร้อนละ 94  ของนักเรียน ซึ่งส่งผลดีกับนักเรียนและโรงเรียนอย่างมาก  
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 1.5 ข้อมูลผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 

 

 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1 ม.1 12.53 87.00 49.77

2 ม.2 13.33 8.53 10.93

3 ม.3 8.16 11.66 9.91

4 ม.4 7.10 5.57 6.33

5 ม.5 10.58 7.18 8.88

6 ม.6 10.83 9.08 9.96

10.42 21.50 15.96ร้อยละ

ที่ รายวชิา
ร้อยละของนกัเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 2.5 ขึน้ไป
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2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ปีการศึกษา 2564 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

จำนวน 
นักเรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 254 254 100   

2. ซื่อสัตย์สุจริต 254 254 100   
3. มีวินัย 254 254 100   
4. ใฝ่เรียนรู้ 254 254 100   
5. อยู่อย่างพอเพียง 254 254 100   
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 254 254 100   
7. รักความเป็นไทย 254 254 100   
8. มีจิตสาธารณะ 254 254 100   

รวม 254 254 100   
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 100 100   

 

 

3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ระดับชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียน
ที่จบ

การศึกษา 
(คน) 

ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

จำแนกตามผลประเมนิ (คน) 

ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผลประเมนิ
คุณลักษณะฯ ระดับดีขึ้นไป 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม จำนวน (คน) 
คิดเป็นร้อย

ละ 

ม.1 48 48     48 48 100 

ม.2 55 55   1 54 54 98 

ม.3 60 45 3 2 40 42 93 

ม.4 37 37 4   34 30 88 

ม.5 46 46     46 46 100 

ม.6 42 41     41 41 100 

รวม 288 272 7 3 262 255 97 
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4) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน (การสื่อสาร/การคิด/การแก้ปญัหา/การใช้ทักษะชีวิต/
การใช้เทคโนโลยี)   ปีการศึกษา 2564 

 

5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  

ระดับชั้น 
จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

จำนวน
ผู้เรียนที่จบ
การศึกษา 

(คน) 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

(คน) 

ผู้เรียนที่จบการศึกษาผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ปีการศึกษา ผ่าน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จำนวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

ม.1 48 48  48  48 100 

ม.2 55 55  55  55 100 

ม.3 60 45 45 15 45 75 

ม.4 37 37  37  37 100 

ม.5 46 46  46  46 100 

ม.6 42 41  41 1 41 98 

รวม 288 272 272 16 272 96 
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          1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เปรียบเทียบระดับโรงเรียน เปรียบเทียบระดับต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563 

2563 2564 เพิ่มข้ึน/ลดลง 
ขนาด

โรงเรียน 
จังหวัด เขตพื้นที่ ประเทศ 

ภาษาไทย 49.91 47.25 -2.66 45.06 51.23 52.13 51.19 

ภาษาอังกฤษ 30.00 27.19 -2.81 26.27 28.59 30.79 31.11 

คณิตศาสตร์ 21.30 22.72 1.42 20.58 23.27 24.75 24.47 

วิทยาศาสตร์ 26.57 31.08 4.51 29.12 30.61 31.67 31.45 

 

                2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O - NET)  ประจำปีการศึกษา 2564  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เปรียบเทียบระดับโรงเรียน เปรียบเทียบระดับต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564 

2563 2564 เพิ่มข้ึน/ลดลง 
ขนาด

โรงเรียน 
จังหวัด เขตพื้นที่ ประเทศ 

ภาษาไทย 38.23 49.30 +11.07 40.65 49.34 47.74 46.40 

สังคมศึกษาฯ 33.18 41.38 +8.20 34.08 38.78 37.45 36.87 

ภาษาอังกฤษ 23.13 19.98 -3.15 20.50 24.32 25.83 25.56 

คณิตศาสตร์ 20.20 9.38 -10.82 16.77 21.40 21.83 21.28 

วิทยาศาสตร์ 29.72 33.50 +3.78 26.16 29.41 29.04 28.65 
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      2) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจำปีการศกึษา 2563-2564  

ปีการศึกษา 
วิชา/คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
2563 38.23 33.18 23.13 20.20 29.72 
2564 49.3 41.38 19.98 9.38 33.5 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 – 2564 
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เปรียบเทียบ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

ปีการศึกษา 
วิชา/คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
2563 38.23 33.18 23.13 20.20 29.72 
2564 49.3 41.38 19.98 9.38 33.5 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 – 2564 
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           1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

                        จำนวนนกัเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

 

(แสดง กราฟแสดงข้อมูล) 

                      จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

 

 

 



 

                                 ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
             โรงเรียนบ้านสวนวทิยาคม ดี้ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบโดยให้คำปรึกษา 
คำแนะนำ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาในการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รายละเอียดการนำเสนอตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
  

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี  

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
1.1 กระบวนการพัฒนา/วิธีการดำเนินการ  

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  ได้ดำเนินโคงการ และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทางวิชาการ หลายอย่างเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนได้พัฒนาการ
เรียนรู้เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  

1.2 ผลการดำเนินงาน  
มาตรฐานการศึกษา / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                                ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่1.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่1.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่1.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่1.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่1.๖ มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่1.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่1.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่1.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่1.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการ
อ่าน ระดบั ดี  

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

จากกราฟ โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมาย 70  ผลการประเมินอยู่ที่ 86  ซึ่งมีค่าสูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้   

ความสามารถในการ
สื่อสาร 
คิดคำนวณ  พอใช้ 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดคำนวณ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
กราฟ โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมาย 65  ผลการประเมินอยู่ที่ 64.31   

ซึ่งมีค่าต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้   
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ความสามารถในการ
เทคโนโลยี 
ระดับ  ยอดเยี่ยม  
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 \   
กราฟ โรงเรยีนตั้งค่าเปา้หมาย 100  ผลการประเมินอยู่ที่ 100 

ซึ่งมีค่าตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้
       ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
  

การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติของ
นักเรียน                            

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น กิจกรรมลอยกระทง  ลูกเสือจิตอาสา 
ปลูกต้นไม้    นักเรียนโรงเรียนบ่านสวนวิทยาคม เข้าร่วมทุกคน คิดเป็น ร้อยละ 100   
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ความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย ของนักเรียน                                                    

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมผีลการประเมินดา้นความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นักเรียน

โรงเรียนบ่านสวนวิทยาคม เข้าร่วมทุกคน คิดเป็น ร้อยละ 100   
 

การยอมรับ ความ
คิดเห็นของผู้อื่นสุขภาวะ
ทางจิต ภูมิคุ้มกัน และ
ความเป็นธรรมต่อสังคม
ของนักเรียน                   

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนสุขภาวะทาง
จิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อืน่สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน 
และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100   
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 การเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม             

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีเข้ารว่มโครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม คิดเป็น  
ร้อยละ 100   

 
1.3  จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

1.4  จุดควรพัฒนา 

  พัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรและจุดเน้นของโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง  และส่งเสริมทักษะอาชีตให้กับผู้เรียนในการพ่ึงพาตนเอง 

1.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  
แผนพัฒนางานที่ 1  การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา พัฒนาทักษะอาชีพ 12 ฐาน 

1.6 ข้อเสนอแนะ 
1.7 แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
 website: www.bswst.ac.th 
 Fackbook : โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม    
1.8  กิจกรรมที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bswst.ac.th/
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นิยามศัพท์ BSW  Model   
1.วิเคราะห์ (ANALYZE) คือ การวิเคราะห์ข้อมูล วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของโรงเรียน เเละสภาพปัญหาของ 
นักเรียนในปัจจุบัน  
2.ก่าหนดเป้าหมาย (DEFINE OKR) คือ การพิจารณา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ เเละ ระยะเวลา 
ในการด่าเนินกิจกรรม โครงการ เพ่ือน่าไปสู่ก่าหนดเป้าหมาย  
3.กระบวนการ (DISCUSS PROCESS) คือ การพิจารณากระบวนการที่ใช้ในการด่าเนินงานที่เหมาะสมกับ 
การแก้ไขปัญหา เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก่าหนด   
4.ลงมือปฏิบัติ (ACTION)  คือ การลงมือปฏิบัติ ตามขั้นตอน วิธีการ ที่ออกแบบไว้  
5. ประเมิน (ASSESSMENT) คือ การประเมินผลการด่าเนินการ ด้านผลผลิต (OUTPUT) และผลสัมฤทธ์  
(OUTCOME)  
6. ความปลอดภัย (SAFETY) คือ ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน การป้องกันภัยจากสิ่งแวดล้อม  
อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ และสื่อโซเซียล  
7. เครือข่าย (NETWORK) คือ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการ 
และหน่วยงานเอกชน  
      โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมมีการด่าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ด่าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดท่าระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน : BSW MODEL  โดยมีการวิเคราะห์ (ANALYZE) ข้อมูล วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของโรงเรียน เเละสภาพ 
ปัญหาของนักเรียนในปัจจุบัน พิจารณา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เเละระยะเวลาในการด่าเนินกิจกรรม เพ่ือ
น่าไป ก่าหนดเป้าหมาย (DEFINE OKR) กิจกรรม โครงการ สู่กระบวนการ (DISCUSS PROCESS) ที่ใช้ในการ
ด่าเนินงานที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติ (ACTION)  ตามข้ันตอน วิธีการ ที่ออกแบบและ
ด่าเนินการประเมินผล (ASSESSMENT) ด้านผลผลิต (OUTPUT) และผลสัมฤทธ์ (OUTCOME) บนพื้นฐาน
ความปลอดภัย (SAFETY)  เน้นความมีส่วนร่วมของเครือข่าย (NETWORK) ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น คือ มีการบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการ PDCA เน้นเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน 

 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  

2.1 กระบวนการพัฒนา  
เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในปีการศึกษา  2564 โรงเรียน

บ้านสวนวิทยาคมได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  มีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาใน
สถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ    พันธกิจอย่างชัดเจนที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และความต้องการชุมชนโดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีการกำหนดครูและบุคลากรในการรับผิดชอบงาน 4 ฝ่ายอย่าง
ชัดเจน  มีการวางแผนโดยเน้นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  การพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนได้ฝึกทักษะรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริง   ได้มีการดำเนินการวางแผน
อัตรากำลัง   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ วางแผนการนิเทศภายใน  มีการ
เตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรการป้องกันโรค   และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
บ้านสวนวิทยาคมและเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์การระบาด  

2.2  ผลการดำเนินงาน  
 

ประเด็น หลักฐาน/โครงการ ผลการประเมิน 

2.1. มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

-แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2564  
-สรุปโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2564 
-สรุปการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

สถานศึกษาได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2564 กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และ
ความต้องการชุมชนโดยได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา และสรุปผลตามที่ได้วางไว้ 
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ประเด็น หลักฐาน/โครงการ ผลการประเมิน 

2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

- คำสั่งการบริหารงาน 4
ฝ่าย 
-แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2564  

1)สถานศึกษาได้มีการกำหนดครูและบุคลากรในการ
รับผิดชอบงาน 4 ฝ่ายอย่างชัดเจน  
2)ทุกโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2564   มีครูและบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมโดยมีโครงการที่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ร้อยละ 80.32 %  สำหรับโครงการที่ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายเนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

-หลักสูตรสถานศึกษาฯ 
-แผนการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active 
Learning 
-สรุปโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระ 
-สรุปโครงการกีฬา
มัธยมศึกษาและนักเรียน
นักศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
-สรุปโครงการค่ายวิชาการ 
-สรุปโครงการลูกเสือเนตร
นารี 
- สรุปกิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมลดเวลาเรียน 
-สรุปโครงการปั้นดิน 
สู่ดาวดนตรี 
- สรุปโครงการวันสำคัญ 
- รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ มีกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 
2) ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  โดยได้รับการ
นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนจากผู้บริหารภาคเรียนละ 1 ครั้ง    ในปี
การศึกษา นี้ คิดเป็น 55.56 % 
  เนื้อด้วยสถานการณ์ โควิด จึงไม่สามารถนิเทศการ
สอนได้อย่างต่อเนื่อง ทุกคน  
3) มีการพัฒนานักเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยการ
ภายนอกเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะรอบด้าน  ฝึกการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
4) ครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)  
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2.4  พัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากร 

สถานศึกษาได้มีการส่งเสริมให้ครแูละบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพดังกราฟ 

 

2.5 จัดสภาพ 
แวดล้อมทาง 
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
ตรวจสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 
-โครงการจัดซื้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 
-โครงการพัฒนาพ้ืนที่
บริการ 
-โครงการปรับปรุง
พัฒนาห้องสมุด 

       สถานศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม การ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
- มีการซ่อมแซมหอประชุมเพ่ือสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ทุกคนได้ 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
-มีการดูแลสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย  
-มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนตามมาตรการป้องกัน
ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
     ในปีการศึกษา 2564  ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้าง
โรงอาหารใหม่ ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นสถานที่ในการรับประทาน
อาหารกลางวันของนักเรียน ยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 

 

0%17%
5%

78%

ร้อยละของจ่านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

๑ ครั้ง/ปี

๒ ครั้ง/ปี

มากกว่า ๒ ครั้ง/ปี
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2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

-เว็บไซต์โรงเรียน 
-ระบบอินเทอร์เน็ต     
-สถิติการใช้ห้องสมุด    
-สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
- โปรแกรมการยืม-คืน หนังสือ
ห้องสมุด 
- การใช้ระบบ SGS ในงาน
ทะเบียนและวัดผล 
- การใช้ Application  line ใน
การแจ้งข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียน 
- การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียนผ่านทาง Facebook 
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 

๑) สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  
๒) มีการใช้เว็บไซต์และApplication ต่างๆ 
เพ่ือประสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียน 
 

 
2.3 จุดเด่น 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม มีการบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการ PDCA เน้นเครือข่าย  
การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน 

 

 

ได้รับเกียรติจาก ดร.พิทยา คีรีวิเชียร (เถ้าแก่โรงสีคลองเรือ) เป็นประธานและมอบทุนการศึกษาวันแม่ 
ประจำปีการศึกษา 2564  ให้กับนักเรียน 
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ได้รับความอนุเคราะห์รถน้ำจากเทศบาลบ้านสวนทำความสะอาดโรงเรียนเนื่องจากฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม 

สิ่งของ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหาย 
 

 
 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน  การเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ใน

รูปแบบ On-Site ๑๐๐% 
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กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลนักเรียน  

 

 
กิจกรรมวันลอยกระทงเข้าร่วมถวายกระทงและทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 

ณ วัดคุ้งยางใหญ่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 
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ได้รับความอนุเคราะห์รถแม็คโคร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ขุดลอกสระน้ำบริเวณหลังโรงเรียนและ
ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและเตรียมสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 

 
 

การได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในพิธีทำบุญโรงอาหารใหม่  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
เพ่ือชี้แจงเกี่ยวการบริหารและการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาตาม
มาตรการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา  โดยแนะแนวให้นักเรียนมีความรู้และได้ทำกิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะ
นักเรียน  ตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด 
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การรับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะผู้บริหาร  ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ทำบุญ
ครบรอบ 45 ปี และทอดผ้าผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา 

2.4  จุดควรพัฒนา 
  1) พัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการสอนให้มีความทันสมัย  
พัฒนาโครงการทักษะอาชีพ  มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดย  ผ่านการฝึกอาชีพตามความสนใจ 
การจัดจำหน่ายสินค้า การจัดทำบัญชีและการประชาสัมพันธ์สินค้า  จากการร่วมมือของชุมชน 
          2) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพ  และวิชาเอกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
 3) พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง  รับผิดชอบต่อสังคม ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
     2.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  

     แผนปฏิบัติงานที่ 3  การพัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ  หลักสูตร กระบวนการ   

              เรียนรู้  การนิเทศการสอนและการวิจัย  

     2.6  ข้อเสนอแนะ 
     2.7  แหล่งอ้างอิง                    -   
      website: www.bswst.ac.th 
 Fackbook : โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม    
    2.8  กิจกรรมที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  
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นิยามศัพท์  
1.วิเคราะห์ (ANALYZE) คือ การวิเคราะห์ข้อมูล วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของโรงเรียน เเละสภาพปัญหาของ 
นักเรียนในปัจจุบัน  
2.ก่าหนดเป้าหมาย (DEFINE OKR) คือ การพิจารณา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ เเละ ระยะเวลา 
ในการด่าเนินกิจกรรม โครงการ เพ่ือน่าไปสู่ก่าหนดเป้าหมาย  
3.กระบวนการ (DISCUSS PROCESS) คือ การพิจารณากระบวนการที่ใช้ในการด่าเนินงานที่เหมาะสมกับ 
การแก้ไขปัญหา เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก่าหนด   
4.ลงมือปฏิบัติ (ACTION)  คือ การลงมือปฏิบัติ ตามขั้นตอน วิธีการ ที่ออกแบบไว้  
5. ประเมิน (ASSESSMENT) คือ การประเมินผลการด่าเนินการ ด้านผลผลิต (OUTPUT) และผลสัมฤทธ์  
(OUTCOME)  
6. ความปลอดภัย (SAFETY) คือ ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน การป้องกันภัยจากสิ่งแวดล้อม  
อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ และสื่อโซเซียล  
7. เครือข่าย (NETWORK) คือ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการ 
และหน่วยงานเอกชน  
      โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมมีการด่าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ด่าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดท่าระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน : BSW MODEL  โดยมีการวิเคราะห์ (ANALYZE) ข้อมูล วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของโรงเรียน เเละสภาพ 
ปัญหาของนักเรียนในปัจจุบัน พิจารณา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เเละระยะเวลาในการด่าเนินกิจกรรม เพ่ือ
น่าไป ก่าหนดเป้าหมาย (DEFINE OKR) กิจกรรม โครงการ สู่กระบวนการ (DISCUSS PROCESS) ที่ใช้ในการ
ด่าเนินงานที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติ (ACTION)  ตามข้ันตอน วิธีการ ที่ออกแบบและ
ด่าเนินการประเมินผล (ASSESSMENT) ด้านผลผลิต (OUTPUT) และผลสัมฤทธ์ (OUTCOME) บนพื้นฐาน
ความปลอดภัย (SAFETY)  เน้นความมีส่วนร่วมของเครือข่าย (NETWORK) ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเน้น คือ การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา พัฒนาทักษะอาชีพ 12 ฐาน 
              พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน   

 
ระดับคุณภาพ : ......ดี......... 

3.1 กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ Active 

Learning ทีน่ักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 

นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียนในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้าง

โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น

การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี

ความสุข ทำให้นักเรียนรับความรู้มมากยิ่งข้ึน มีความสุขในการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน มีการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ครูและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับนักเรียนในชั้นเรียนและประสบการณ์เพ่ือแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและหาวิธีการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3.2 ผลการดำเนินงาน 
มาตรฐานการศึกษา / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 
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3.3 จุดเด่น 
  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ทีน่ักเรียนสามารถ
ลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน 
3.4 จุดควรพัฒนา 
  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียนในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ  และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  และการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน  
3.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) 

 การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา พัฒนาทักษะอาชีพ 12 ฐาน 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้   

     3.6  ข้อเสนอแนะ 
     3.7  แหล่งอ้างอิง 
             website: www.bswst.ac.th 
 Fackbook : โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม    
     3.8  กิจกรรมที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  

 
   

นิยามศัพท์  
1.วิเคราะห์ (ANALYZE) คือ การวิเคราะห์ข้อมูล วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของโรงเรียน เเละสภาพปัญหาของ 
นักเรียนในปัจจุบัน  
2.ก่าหนดเป้าหมาย (DEFINE OKR) คือ การพิจารณา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ เเละ ระยะเวลา 
ในการด่าเนินกิจกรรม โครงการ เพ่ือน่าไปสู่ก่าหนดเป้าหมาย  
3.กระบวนการ (DISCUSS PROCESS) คือ การพิจารณากระบวนการที่ใช้ในการด่าเนินงานที่เหมาะสมกับ 
การแก้ไขปัญหา เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก่าหนด   
4.ลงมือปฏิบัติ (ACTION)  คือ การลงมือปฏิบัติ ตามขั้นตอน วิธีการ ที่ออกแบบไว้  
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5. ประเมิน (ASSESSMENT) คือ การประเมินผลการด่าเนินการ ด้านผลผลิต (OUTPUT) และผลสัมฤทธ์  
(OUTCOME)  
6. ความปลอดภัย (SAFETY) คือ ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน การป้องกันภัยจากสิ่งแวดล้อม  
อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ และสื่อโซเซียล  
7. เครือข่าย (NETWORK) คือ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการ 
และหน่วยงานเอกชน  
      โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมมีการด่าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ด่าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดท่าระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน : BSW MODEL  โดยมีการวิเคราะห์ (ANALYZE) ข้อมูล วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของโรงเรียน เเละสภาพ 
ปัญหาของนักเรียนในปัจจุบัน พิจารณา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เเละระยะเวลาในการด่าเนินกิจกรรม เพ่ือน่าไป 
ก่าหนดเป้าหมาย (DEFINE OKR) กิจกรรม โครงการ สู่กระบวนการ (DISCUSS PROCESS) ที่ใช้ในการด่าเนินงาน
ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติ (ACTION)  ตามข้ันตอน วิธีการ ที่ออกแบบและด่าเนินการ
ประเมินผล (ASSESSMENT) ด้านผลผลิต (OUTPUT) และผลสัมฤทธ์ (OUTCOME) บนพ้ืนฐานความปลอดภัย 
(SAFETY)  เน้นความมีส่วนร่วมของเครือข่าย (NETWORK) ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมนิ และแนวทางการพัฒนา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษา จะต้องนำไปวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-
5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการ
พัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

        ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
           สรุปผลการประเมินในภาพรวม และมุ่งตอบคำถาม 3  ข้อ  ดังนี ้

1. มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาของสถานศึกษา มีระดับคุณภาพในระดับใด 
  สรุปผลการประเมินในภาพรวมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ   ดีเลิศ 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ  ทั้งนี้ เพราะ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ    มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี 

ทั้งนี ้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ  สถานศึกษามีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมา
เป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  
วิเคราะห ์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้
ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างด ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง 
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2. ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ สนับสนุน มีอะไรบ้าง  
  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ไดด้ำเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการหลายอย่างเพ่ือพัฒนาผู้เรียน   

    3. ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ 

จุดเด่น 

ด้านผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 2. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของ 
สั งคม 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการ 
PDCA เน้นเครือข่าย การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน 
 2. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาท 
 3. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 4. การสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีความเกี่ยวข้องทั้งชุมชม ผู้ปกครอง ในกระบวนการบริหารการจัดการและ
ตรวจสอบได้ และรับรองการจัดการศึกษาของนักเรียนต่อผู้ปกครอง 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ 
 1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
 2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน 
 พัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรและจุดเน้นของโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง  และส่งเสริมทักษะอาชีตให้กับผู้เรียนในการพ่ึงพาตนเอง 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.โครงการทักษะอาชีพ  มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดย  ผ่านการฝึกอาชีพตามความ
สนใจ การจัดจำหน่ายสินค้า การจัดทำบัญชีและการประชาสัมพันธ์สินค้า  จากการร่วมมือของชุมชน  

2.ส่งเสริมโครงการเพื่อพัฒนาครูการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การมีระบบบริหารการจัดการที่เป็นรูปแบบเฉพาะของโรงเรียนตามจุดเน้นของโรงเรียน 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 2. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 3. มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 4. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 
 5. ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3. แผนงาน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม คือ 
แผนปฏิบัติงานที่ 1  การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา พัฒนาทักษะอาชีพ 12 ฐาน 

แผนปฏิบัติงานที่ 2  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อการเรียนรู้   

แผนปฏิบัติงานที่ 3  การพัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ  หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การนิเทษ 

            การสอนและการวิจัย 

แผนปฏิบัติงานที่ 4   พัฒนาศักภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน   
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้
และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
    
 
 ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสี่   
- มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- รายการกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
- ผลการทดสอบระดับชาติ 
- เกียรติบัตร/รางวัลต่าง ๆ 
- ฯลฯ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
 เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดค่าเป้าหมาย

ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  
   

     ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้การประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 
และประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  รวมทั้งประกาศสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ                   
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญ       
ข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา 48         
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน 
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน 
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม จึงได้ปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาข้ึนใหม่ให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบ การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและบริบท
ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและ ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นทิศทาง เป้าหมาย  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและ ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้   
  

                              ประกาศ    ณ    วันที่    ๑  มิถุนายน      พ.ศ.  256๔   
 

                                             
  

                                       (นายเกียรติชัย   สังข์จันทร์) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศกึษา  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 256๔ 

 
มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 
 

มาตรฐานการศึกษา / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                                                ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่1.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่1.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่1.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่1.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่1.๖ มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่1.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่1.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่1.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่1.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

 

ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดี 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 
หมายเหตุ การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ ดังนี้          

 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม       ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ระดับ 4 ดีเลิศ              ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ -๔.๙๙ ร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ระดับ ๓  ดี ค่าเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๓.๗๔ ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ระดับ ๒  ปานกลาง ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ -๒ .๙๙ ร้อยละ๕๐ - ๕๙ 
ระดับ ๑ กำลังพัฒนา ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ -๔.๙๙ ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 
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คำสั่ง  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  
ที่ ๐๒๙ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

….................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนด
ความมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  
มาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื ่อง  เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากร
ในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

    ๑  คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และอำนวยการความสะดวกเพ่ือให้การดำเนิน
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

 1.1  นายเกียรติชัย        สังข์จันทร์  ประธาน 
1.2  นายชยาพล แป้นจันทร์  กรรมการ 
1.3  นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์  กรรมการ 
1.5  นางสาวศุภร ทาต่อย   กรรมการ 
1.5  นางเรณู  บุญอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดำเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน ประกอบด้วย 

 ๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
นางเรณู     บุญอินทร์  หัวหน้า  

                     นายชยาพล  แป้นจันทร์  กรรมการ 
นายอธิราช  จันแสนตอ  กรรมการ 

  นายกรกช  อ่ำทิม   กรรมการ 

นางสุรัส   จู๊คส์   กรรมการ 
นายธนภัทร  ชัยชนะ   กรรมการ  

  นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม   กรรมการและเลขานุการ 
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         ๒.๒. มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล   หัวหน้า  
นายจิรภัทร  ณีศะนันท์  กรรมการ 
นายประสพ  กระพันเขียว  กรรมการ 
นายวัชรพล  ฉุยฉาย   กรรมการ 
นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์  กรรมการ  
นางสาวศุภร  สถิตย์สวรรค์  กรรมการ 
นางสาวชมพูนุท  เรือนเครือ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๓ มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
นางสาวปิยะชาติ   ปั้นหุ่น              หัวหน้า  

   นายพิษณุ  สิงห์โสด   กรรมการ 
  นางสาวบุญมา  ไทยรี่   กรรมการ 

นางสาวพัชรินทร์  โสภิณ   กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก   กรรมการ 
นางสาวศุภานัน  อ่ิมเขียว   กรรมการ 
นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย้ม  กรรมการ 
นางสาวศุภลักษณ์ มูลอุด   กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการดำเนนิงานรายงานผลการประเมินของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
1.๑  นางเรณู  บุญอินทร์  หัวหน้า 
1.๒ นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์  ผู้ช่วย 
๑.๓ นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม   ผู้ช่วย 
1.๔ นางสาวปิยะชาติ ปั้นหุ่น    ผู้ช่วย 
๑.๕  นายธนภัทร          ชัยชนะ   ผู้ช่วย 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑    มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

                                         
                          (นายเกียรติชัย  สังข์จันทร์) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
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