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ก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

 
ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ . 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 มาตรา 9 (3) ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และมาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปี เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาพศ 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561 ข้อ 2 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่าการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ตาม
มาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และข้อ 3 ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท การศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการ  เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้รับรายงานการจัดท ารายงานประจ าปี 
2561 เป็นรายงานผลการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วมีมติชอบเป็นเอกฉันท์ให้โรงเรียนเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกต่อไป 

 
ลงชื่อ      ลงชื่อ     

(นายประดิษฐ์  เจนดี)      (นายสารัตน์  พวงเงิน) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

1 เมษายน 2562      1 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

คํานํา 
 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่ง
วิทยา ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพ
ผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเล่มนี้ จัดท าเพ่ือให้สถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นข้อมูลและสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะน า ไปใช้พัฒนา
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
                                        งานประกันคุณภาพภายใน  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
                                                     1 เมษายน  2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

สารบัญ 
 
           หน้า 
บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฯ     ก 
ค าน า            ข 
สารบัญ            ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน          1 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      31 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน       31 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     48 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  55 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม       59 
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ    61 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก         67 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๓ หมู่ที่ ๑ ต าบล บ้านแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๙๑๑๕๐๘ โทรสาร ๐๕๕-๙๑๑๕๐๑ website 
http://www.bankaeng.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขตพ้ืนที่บริการ ๒ ต าบล ๒๗ หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบล
บ้านแก่ง มี ๑๓ หมู่บ้าน และ ต าบลสารจิตร มี ๑๔ หมู่บ้าน  
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     

สภาต าบลบ้านแก่งโดย ก านันโน ประวงศ์ ประธานสภาต าบลได้เริ่มด าเนินการที่จะสร้างโรงเรียนมัธยมประจ า
ต าบลขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๒๓  ในสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (ครั้งที่ ๓) โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๓๘ ไร่ ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๔๓ หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านแก่ง 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้านหน้าของโรงเรียนติด ทางหลวงท้องถิ่น ความยาว ๑๔๐ เมตร          
ทิศตะวันออกติดทางสาธารณะมีความยาว ๒๓๗ เมตร ทิศเหนือด้านหลังโรงเรียนติด ที่นาของราษฎร         
ทิศตะวันตกติด ที่ท าการสภาต าบลบ้านแก่ง และสถานีอนามัย ต าบลบ้านแก่ง ที่ดินทั้งหมดนี้สภาต าบลบ้าน
แก่ง ได้ด าเนินการจัดซื้อบริจา8 เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว ๓ หลัง บ้านพักครู ๑ หลัง ห้องน้ านักเรียน ๑ หลัง (ห้องน้ าชาย) บ้านพักภารโรงแบบ ๑๐๑ จ านวน 
๑ หลัง  ในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ และเริ่มท าการเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
โดยมี นายสมคิด พ่ึงพันธุ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ พร้อมครูอาจารย์อีก ๔ คน มีนักเรียนจ านวน ๒ ห้องเรียนเปิดการ
เรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๓ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๓๔  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๘ ไร่  

  ปัจจุบันสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ มีนักเรียน จ านวนห้องเรียน 
๑๒ ห้องเรียน สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอ าเภอศรีสัชนาลัย เป็นถนนลาดยางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร 

 
 
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ    ทุ่งนา  
ทิศใต้   ติดต่อกับ    ถนนสายสวรรคโลก – อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา)  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ต าบลสารจิตร  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   อบต.บ้านแก่ง ต าบลบ้านแก่ง  
 
 

  



 
 

2 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  
ค าขวัญ : ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง  
สีประจ าโรงเรียน : เทา – แดง  
ปรัชญา : ขนต ิหิต สุขาวหา - ความอดทนนามาซึ่งประโยชน์สุข  
อัตอัตลักษณ์ :  เป็นคนดี มีคุณธรรม  
เอกลักษณ์ : ห้องเรียนคุณภาพ  นักเรียนคุณธรรม  
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
ทีต่ั้งของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

 
อาคารเรียน ๓ หลัง    โรงฝึกงานถาวร ๒ หลัง 
หอประชุม ๑ หลัง    บ้านพักครู ๘ หลัง 
บ้านพักนักเรียน ๙ หลัง    บ้านพักนักการภารโรง ๒ หลัง 
โรงอาหาร ๑ หลัง    โรงจอดรถนักเรียน ๑ หลัง 
ส้วม ๓ หลัง     สระน้ า ๑ สระ 
สนามเปตอง ๑ สนาม    สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม 
สนามฟุตบอล ๑ สนาม    สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม 
สนามเทนนิส - สนามตะกร้อ ๑ สนาม  อาคารชั่วคราว ๑ หลัง 

 
 
 



 
 

5 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

      ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

ปีการศึกษา
2561 

1 22 2 1 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 3% 

22, 73% 

2, 7% 

1, 3% 2, 7% 2, 7% 

จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561 

ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน 

พนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างชั่วคราว 



 
 

6 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

ครูประจ าการ (ณวันที่ 10 มิถนายน 2561) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๑ นายสารัตน์  พวงเงิน ๔๒ ๒๐ 
 

ผอ./คศ.๓ ป.โท บริหาร
การศึกษา 

ผู้บริหาร 49/392 

๑ นายชาญชัย เจติยานนท์  ๕๘ ๓๘ 
 

คร/ูคศ.๓  ป.ตรี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 49/392 

๒ นายวิโรจน ์ขอสุข  ๕๙ ๓๖ 
 

คร/ูคศ.๓  ป.ตรี หัตถกรรม ศิลปศึกษา  3/24 

๓ นางดุษฎี ขอสุข  ๕๙ ๓๑ 
 

คร/ูคศ.๓  ป.ตรี สังคมศึกษา คหกรรม  3/24 

๔ นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์  ๕๕ ๓๒ คร/ูคศ.๓  ป.โท หลักสูตรและ
การสอน 

ภาษาไทย  6/48 

๕ นางเจริญสินธ์ มุสิกปาน  ๕๔ ๓๐ คร/ูคศ.๓  ป.โท 
 

บริหาร
การศึกษา 

สังคม  7/56 

๖ นางแสงเดือน อนุสรณ์  ๕๔ ๓๑ คร/ูคศ.๓  ป.ตรี 
 

บรรณารักษ์ ห้องสมุด  4/32 

๗ นายนพดล มุสิกปาน  ๕๑ ๓๒ คร/ูคศ.๓  ป.โท 
 

บริหาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์  17/136 

๘ นางจุรีรัตน์ วังคะออม  ๔๖ ๒๓ คร/ูคศ.๓  ป.โท 
 

บริหาร
การศึกษา 

วิทย์  11/88 

๙ นายธเนศ อนุสรณ์  ๕๒ ๓๐ คร/ูคศ.๓  ป.ตรี 
 

อุตสาหกรรม
ศิลป์ 

งานช่าง  28/224 

๑๐ นายนิพล วังคะออม  ๕๕ ๒๕ คร/ูคศ.๓  ป.ตรี 
 

อังกฤษ อังกฤษ  6/48 

๑๑ นางสุมิตรา ประชัน  ๓๘ ๑๔ คร/ูคศ.๓  ป.โท 
 

เทคโนโลยี
และสื่อสาร 

คอมพิวเตอร์  16/128 

๑๒ นายชุบ นิมิตร  
 

๕๘ ๓๗ คร/ูคศ.๒  ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย  15/120 

๑๓ นายพิพัฒน์ พ่ึงอู๋  ๕๕ ๓๒ คร/ูคศ.๒  ป.ตรี อุตสาหกรรม
ศิลป์ศึกษา 

เกษตร  13/104 

๑๔ นายสุรกิจ นองขมวด  ๔๕ ๑๓ คร/ูคศ.๒  ป.ตรี พลศึกษา สุขศึกษาและ
พละศึกษา  

22/176 

๑๕ นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม  
 

๓๙ ๑๑ คร ู/คศ.๒ ป.โท คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 26/208 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๑๖  นายนันทวัฒน์ เข็มทอง  
 

๓๗ ๑๐ คร ู/คศ.3 ป.โท บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  25/200 

๑๗  น.ส.วรารัตน์ ระวังการ  
 

๓๓ ๘ คร ู/คศ.๒ ป.โท การบริหาร
การศึกษา 

อังกฤษ  7/56 

๑๘  น.ส.จีรนันท์ คงรักษ์  
 

๓๑ ๖ คร ู/คศ.๒ ป.โท ภาษาไทย ภาษาไทย  11/88 

๑๙  นายสมเจตน์ เนียมก้อน  ๓๑ ๖ คร ู ป.โท วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

เคมี  17/136 

๒๐  นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์ 
 

๓๔ ๗ คร ู ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 10/80 

๒๑  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์ 
 

๒๙ ๖ คร ู ป.โท การบริหาร
การศึกษา 

ชีววิทยา 24/192 

๒๒  นายอุกฤษฎ์ สุวรรณปัญญา ๒๖ 
 

๒ คร ู ป.ตรี สังคมศึกษา สังคม 26/208 

๒๓  น.ส.รัชดาภรณ์ กันสุข 
 

๒๖ ๒ คร ู ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 12/96 

  
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     22   คน  คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐  

  จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   ๒    คน  คิดเป็นร้อยละ  9.๐9  
 

                  พนักงานราชการ (ณ วันที ่๑๐  มิถุนายน ๒๕61) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัย  ๕๓ ๑๖ ป.ตรี พลศึกษา สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

๒ นายสุระนิต สวนสอน  ๓๙ ๖ ป.ตรี ดนตรีศึกษา ดนตรี 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

                  ครูอัตราจ้าง (ณ วันที ่๑๐  มิถุนายน ๒๕61) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นายวัชระ มีชัย ๒๔ ๑ ป.ตรี คหกรรม
ศาสตร์ 

คหกรรม รายได้
สถานศึกษา 

                   



 
 

8 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

ลูกจ้างประจ า-ลูกจ้างชั่วคราว (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕61) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 
๑ นายเสงี่ยม ปักษี ๕๘ ช่างไม้ ๓ 

 
ป.๔ - - งบประมาณ

แผ่นดิน 
๒ นายเสียน เชื้อเถาว์ ๕๙ พนักงาน 

ขับรถ 
ป.๔ - - งบประมาณ

แผ่นดิน 
๓ นางสาวตติยาพร พ่ึงอู๋  ๓๔ เจ้าหน้าที่

ธุรการ 
ป.ตรี การบัญชี - งบประมาณ

แผ่นดิน 
4 นางเฉลียว เชื้อเถาว์ ๕๐ ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
ป.๔ - - รายได้

สถานศึกษา 
 
 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

                              ระดับ                                จ านวน (คน) 
ปวช. - 
ปวส. - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาตรี 15 

ปริญญาโท 12 

ปริญญาเอก - 
 

 

 

15, 56% 

12, 44% 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

ปวช. 

ปวส. 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 



 
 

9 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒๙๙ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๒ ๓๔ ๒๓ ๕๗ 29 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๒ ๒๒ ๓๑ ๕๓ 27 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๒ ๒๖ ๒๕ ๕๑ 26 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๖ ๘๒ ๗๙ ๑๖๑ 27 
มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ๒ ๑๘ ๑๘ ๓๖ 18 
มัธยมศึกษาปีที่  ๕ ๒ ๒๑ ๓๐ ๕๑ 26 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ๒ ๒๐ ๓๑ ๕๑ 26 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖ ๕๙ ๗๙ ๑๓๘ 23 

รวมทั้งหมด ๑๒ ๑๔๑ ๑๕๘ ๒๙๙  
 
  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๓๖๓ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๒ ๒๓ ๓๒ ๕๕ 28 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๒ ๒๙ ๒๗ ๕๖ 28 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๒ ๔๓ ๓๙ ๘๒ 41 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๖ ๙๕ ๙๘ ๑๙๓ 33 
มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ๒ ๒๔ ๓๒ ๕๖ 28 
มัธยมศึกษาปีที่  ๕ ๒ ๒๗ ๓๑ ๕๘ 29 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ๒ ๓๐ ๒๖ ๕๖ 35 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖ ๘๑ ๘๙ ๑๗๐ 29 

รวมทั้งหมด ๑๒ ๑๗๖ ๑๘๗ ๓๖๓  
 
  

 

 



 
 

10 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 
กราฟเปรียบเทยีบจ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

ปีการศึกษา ๒๕๖0 – ๒๕๖1 
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11 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒5๖๑ 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒5๖๑ 
 

รายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ 1 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 57 27 47.37 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 57 19 33.33 
วิทยาศาสตร์ 57 18 31.58 
สังคมศึกษา 57 21 36.84 
ประวัติศาสตร์ 57 33 57.89 
สุขศึกษา 57 42 73.68 
ศิลปะกับชีวิต1 57 36 63.16 
การงานอาชีพ 55 31 56.36 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 57 14 24.56 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 57 16 28.07 
วิทยาการค านวณ1 57 19 33.33 
หน้าที่พลเมือง 57 57 100.00 
จิตรกรรม1 8 6 75.00 
ดนตรีไทยตามความถนัด 14 10 71.43 
การผลิตเครื่องดื่ม 8 8 100.00 
การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุต่างๆ 11 11 100.00 
การขยายพันธุ์พืช 9 7 77.78 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 57 22 38.60 
ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 57 19 33.33 
งานช่างปูน1 8 8 100.00 
 

 

 

 



 
 

12 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒5๖๑ 
 

รายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ 2 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 55 25 45.45 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 55 20 36.36 
วิทยาศาสตร์ 55 20 36.36 
สังคมศึกษา 55 28 50.91 
สุขศึกษา 55 32 58.18 
ศิลปะกับชีวิต2 55 53 96.36 
งานบ้าน 55 30 54.55 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 55 15 27.27 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 55 20 36.36 
การออกแบบเทคโนโลยี 55 31 56.36 
ประวัติศาสตร์ 55 21 38.18 
หน้าที่พลเมือง 55 55 100.00 
จิตรกรรม2 8 7 87.50 
ดนตรีไทยตามความถนัด 2 13 13 100.00 
อ่ิมอร่อย 18 18 100.00 
การปลูกพืชผักทั่วไป 9 5 55.56 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 55 16 29.09 
งานปูน 2 7 7 100.00 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

13 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒5๖๑ 
 

รายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 53 18 33.96 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 53 23 43.40 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 53 21 39.62 
สังคมศึกษา 53 12 22.64 
ประวัติศาสตร์ 53 19 35.85 
สุขศึกษา 53 43 81.13 
ศิลปะกับชีวิต3 53 33 62.26 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 53 27 50.94 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 53 31 58.49 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 53 20 37.74 
หน้าที่พลเมือง 53 44 83.02 
จิตรกรรม2 12 12 100.00 
ดนตรีสากลขับร้องสากล 6 6 100.00 
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 53 34 64.15 
เสน่ห์ครัวบ้านเรา 9 9 100.00 
การประดิษฐ์จากเศาวัสดุในท้องถิ่น 9 9 100.00 
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 9 9 100.00 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 53 31 58.49 
งานช่างเดินสายไฟฟ้า1 9 9 100.00 
ภาษาไทย 53 18 33.96 
 

 

 

 

 

 



 
 

14 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒5๖๑ 
 

รายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 52 17 32.69 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 52 33 63.46 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 52 35 67.31 
สังคมศึกษา 52 17 32.69 
ประวัติศาสตร์ 52 18 34.62 
สุขศึกษา 52 43 82.69 
ศิลปะกับชีวิต4 52 46 88.46 
งานเกษตร 52 31 59.62 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 52 29 55.77 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 52 31 59.62 
หน้าที่พลเมือง 52 51 98.08 
จิตรกรรม3 11 7 63.64 
ดนตรีสากล2 10 10 100.00 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 52 32 61.54 
ช่างขนมไทย 15 15 100.00 
การเพาะเห็ดนางฟ้า 3 6 200.00 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 52 26 50.00 
ช่างเดินสายไฟฟ้า2 9 7 77.78 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

15 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒5๖๑ 
 

รายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 48 28 58.33 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 48 21 43.75 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 48 14 29.17 
สังคมศึกษา 48 30 62.50 
ประวัติศาสตร์ 48 17 35.42 
สุขศึกษา 48 37 77.08 
ศิลปะกับชีวิต 5 48 32 66.67 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 48 35 72.92 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 48 10 20.83 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 48 21 43.75 
หน้าที่พลเมือง 48 48 100.00 
จิตรกรรม3 8 7 87.50 
ดนตรีพื้นเมือง1 8 8 100.00 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 48 16 33.33 
การปลูกไม้ตัดดอก 9 9 100.00 
งานห้องสมุด 1 7 7 100.00 
สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษสา 8 8 100.00 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 48 18 37.50 
งานช่างเชื่อมไฟฟ้า 7 7 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒5๖๑ 
 

รายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 47 27 57.45 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 47 14 29.79 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 47 21 44.68 
สังคมศึกษา 47 21 44.68 
ประวัติศาสตร์ 47 17 36.17 
สุขศึกษา 47 38 80.85 
ศิลปะกับชีวิต6 47 36 76.60 
งานธรุกิจ 47 20 42.55 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 47 14 29.79 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 47 23 48.94 
หน้าที่พลเมือง 47 47 100.00 
การเขียนภาพคนเหมือนด้วยดินสอ 8 6 75.00 
ดนตรีพื้นเมือง2 9 9 100.00 
การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML 47 17 36.17 
อาหารไทย 4 ภาค 8 8 100.00 
การเลี้ยงไก่เนื้อ 8 8 100.00 
งานห้องสมุด 2 7 6 85.71 
ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น 7 4 57.14 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 47 20 42.55 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒5๖๑ 
 

รายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 36 13 36.11 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 36 15 41.67 
ฟิสิกส์พื้นฐาน 36 5 13.89 
เคมี 36 8 22.22 
ชีววิทยา 36 14 38.89 
วิทยาการค านวณ 36 13 36.11 
สังคมศึกษา 36 16 44.44 
ประวัติศาสตร์ 36 20 55.56 
สุขศึกษา 36 28 77.78 
ศิลปะกับชีวิต1 36 32 88.89 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 36 33 91.67 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 36 7 19.44 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 35 11 31.43 
หน้าที่พลเมือง 36 35 97.22 
ฟุตบอล1 36 31 86.11 
เซปักตะกร้อ 36 32 88.89 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 36 7 19.44 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

18 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒5๖๑ 
 

รายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 35 28 80.00 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 35 19 54.29 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 35 18 51.43 
สังคมศึกษา 35 20 57.14 
ประวัติศาสตร์2 35 15 42.86 
สุขศึกษา 35 32 91.43 
ศิลปะกับชีวิต2 35 29 82.86 
ภาษาอังกฤษ 35 3 8.57 
แต่งค าประพันธ์ 18 10 55.56 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 35 15 42.86 
ฟิสิกส์ 17 2 11.76 
เคมี 17 2 11.76 
ชีววิทยา 17 11 64.71 
การออกแบบเทคโนโลยี 35 28 80.00 
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 18 3 16.67 
หน้าที่พลเมือง 35 35 100.00 
เปตอง 35 34 97.14 
การรวมวงดนตรี1 18 17 94.44 
ช่างขนมไทยในท้องถิ่น 18 17 94.44 
การปลูกพืชสมุนไพร 18 13 72.22 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 35 5 14.29 
 

 

 

 

 

 



 
 

19 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒5๖๑ 
 

รายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 51 29 56.86 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 51 23 45.10 
สังคมศึกษา 51 31 60.78 
ประวัติศาสตร์ 51 29 56.86 
สุขศึกษา 51 44 86.27 
ศิลปะกับชีวิต3 51 50 98.04 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 51 31 60.78 
ภาษาอังกฤษ 51 14 27.45 
ประวัติวรรณคดี 1 20 7 35.00 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 51 14 27.45 
ฟิสิกส์ 30 7 23.33 
เคมี 30 5 16.67 
ชีววิทยา 30 23 76.67 
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 21 5 23.81 
หน้าที่พลเมือง 51 50 98.04 
วอลเลย์บอล 51 50 98.04 
จิตรกรรม1 21 6 28.57 
สร้างสรรค์ละคร 20 20 100.00 
ช่างอาหารไทย 21 12 57.14 
งานเขียนแบบเบื้องต้น 21 16 76.19 
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 51 26 50.98 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 51 22 43.14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒5๖๑ 
 

รายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 50 18 36.00 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 50 24 48.00 
สังคมศึกษา 50 31 62.00 
ประวัติศาสตร์ 50 29 58.00 
สุขศึกษา 50 40 80.00 
ศิลปะกับชีวิต4 50 36 72.00 
งานช่าง 50 35 70.00 
ภาษาอังกฤษ 50 23 46.00 
ประวัติวรรณคดี 2 20 9 45.00 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 50 29 58.00 
ฟิสิกส์ 30 1 3.33 
เคมี 30 6 20.00 
ชีววิทยา 30 20 66.67 
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 20 4 20.00 
หน้าที่พลเมือง 50 50 100.00 
บาสเก็ตบอล 30 30 100.00 
จิตรกรรม2 20 3 15.00 
สังคีตไทย2 20 20 100.00 
อาหารว่าง 20 19 95.00 
การปลูกไม้ประดับ 20 11 55.00 
การสร้างงานกราฟิก 50 40 80.00 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 50 29 58.00 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒5๖๑ 
 

รายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 51 15 29.41 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 51 17 33.33 
สังคมศึกษา 51 24 47.06 
สุขศึกษา 51 51 100.00 
ศิลปะกับชีวิต 5 51 51 100.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 51 35 68.63 
ภาษาอังกฤษ 51 28 54.90 
การเขียน1 23 8 34.78 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 51 22 43.14 
ฟิสิกส์5 28 4 14.29 
เคมี 28 5 17.86 
ชีววิทยา 28 20 71.43 
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 23 5 21.74 
มวยสากล 51 49 96.08 
การเขียนภาพคนเหมือนด้วยดินสอ 23 10 43.48 
การรวมวงดนตรี1 23 23 100.00 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี 51 23 45.10 
อาหารเพื่อสุขภาพ 23 23 100.00 
การเพาะเห็ดนางฟ้า 23 21 91.30 
ภาษาอังกฤษรอบรู้ 51 23 45.10 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒5๖๑ 
 

รายวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 50 15 30.00 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 50 28 56.00 
สังคมศึกษา 50 26 52.00 
สุขศึกษา 50 49 98.00 
ศิลปะกับชีวิต 6 50 25 50.00 
งานประดิษฐ์ 50 44 88.00 
ภาษาอังกฤษ 50 32 64.00 
หลักภาษา 22 5 22.73 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 50 13 26.00 
ฟิสิกส์ 28 4 14.29 
เคมี 28 5 17.86 
ชีววิทยา 28 24 85.71 
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 22 5 22.73 
แบดมินตัน 50 49 98.00 
จิตรกรรม1 22 7 31.82 
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 50 35 70.00 
การถนอมอาหาร 22 20 90.91 
การเลี้ยงปลาสวยงาม 22 13 59.09 
การเลี้ยงปลาน้ าจืด 22 16 72.73 
โครงงานอาชีพ 50 45 90.00 
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๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 55.26 25.11 34.26 27.40 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.91 28.77 35.24 27.34 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.04 30.28 36.43 29.10 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 

 
 

 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยสูงกว่า ทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับจังหวัด แต่ต่่ากว่า ระดับสังกัดสพฐ. และระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่่ากว่าทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัดสพฐ. และ

ระดับประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

โรงเรียน จังหวัด สพฐ. ประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 38.52 21.68 27.60 32.41 24.08 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 45.89 28.33 29.85 34.24 27.28 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 34.41 
 
 

 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทย รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาสังคมฯ และ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ ต่่ากว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียน จังหวัด สพฐ. ประเทศ 
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๒)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ า 
ปีการศึกษา ๒๕๖0 กับ ๒๕๖1 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 

  
จากแผนภูมิผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจ าปี

การศึกษา 2560-2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนทั้งหมด 4 รายวิชา จะพบว่า มี 2 รายวิชาที่มีผล
คะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น คือรายวิชาภาษาไทยและและวิทยาศาสตร์ โดยในรายวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น +11.66 รายวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +2.62 และมี 2 รายวิชา ที่มีผลคะแนนเฉลี่ย
ลดลง คือรายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยในรายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง       
-0.38 รายวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยลดลง -0.27 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2560 43.60 25.49 31.64 27.67

ปีการศึกษา 2561 55.26 25.11 34.26 27.40
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 

จากแผนภูมิผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจ าปี
การศึกษา 2560-2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนทั้งหมด 5 รายวิชา จะพบว่า มี 3 รายวิชาที่มีผล
คะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น คือรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยในรายวิชาคณิตศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +1.74 รายวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +1.33 รายวิชาภาษาอังกฤษมี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน +1.23 และมี 1 รายวิชา ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง คือรายวิชาภาษาไทย โดยในรายวิชา
ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยลดลง -1.96  
 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2560 40.47 19.94 26.54 31.08 22.85

ปีการศึกษา 2561 38.52 21.68 27.60 32.41 24.08
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 



 
 

27 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

๑.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑) ห้องสมุดมี 
ขนาด ๗๒ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๓๑,๐๐๐ เล่ม การสืบค้นหนังสือและการ

ยืม-คืน ใช้ระบบ ระบบ จอห์น ดิวอ้ี จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 150 
คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 50.16 ของนักเรียนทั้งหมด  
๒) ห้องปฏิบัติการ  

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ ห้อง  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ ห้อง  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน - ห้อง  

๓) คอมพิวเตอร์ จานวน ๘๐ เครื่อง  
ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๖๒ เครื่อง  
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๖๖ เครื่อง  
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
เฉลี่ย ๑๒๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 40.13 ของนักเรียนทั้งหมด  
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๑๐ เครื่อง  

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๑.ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม 
๒.ห้องคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ์  
๓.ศูนย์กีฬามวย  
๔.ห้องสืบค้นข้อมูล  
๕.ศูนย์สมุนไพร  
๖.ศูนย์ภาษาไทย  
๗.ศูนย์สังคมศึกษา  
๘.ห้องสภานักเรียน  
๙.ศูนย์พลานามัย  
๑๐.ศูนย์ศิลปะ  
๑๑.ศูนย์วิทยาศาสตร์  
๑๒.ศูนย์คณิตศาสตร์  
๑๓.ศูนย์ภาษาต่างประเทศ  
๑๔.ศูนย์การงานอาชีพ  
๑๕.ห้องโสตทัศนศึกษา  

๕.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
๑.ร้านผ้าทองค าสาธร  
๒.ร้านทองอรอนงค์  
๓.ประเสริฐแอนติก  
๔.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามค าแหง  
๔.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 
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๕.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  
๖.อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย  
๗.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  
๙.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
๑๐. เตาทุเรียง 

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีส่ถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ใน
ปีการศึกษาที่รายงาน  

๑.ชื่อ นายสาธร โสรัสประสพสันติ ให้ความรู้เรื่อง ผ้าตีนจก ศรีสัชนาลัย  
๒.ชื่อ นายทวน บรรเทาใจ ให้ความรู้เรื่อง กลองยาว  
๓.ชื่อ นายสมพร อินต๊ะใหม่ ให้ความรู้เรื่อง งานอ็อก งานเชื่อมโลหะ  
๔.ชื่อ นางค านึง ประโยชน์ ให้ความรู้เรื่อง การทอผ้าซิ่นตีนจก  
๕.ชื่อ นางแพรว นิมิตร ให้ความรู้เรื่องการตัดเย็บซื้อผ้า  
๖.พระมหาเสน่ห์ วัดสวรรคาราม อ.สวรรคโลก ให้ความรู้เกี่ยวกับพระธรรม  
๗.พระครูวิจิตร ประภากร วัดโบราณหลวง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรม 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

๑.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยจัดให้มีโครงการผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ า เป็นตามหลักสูตร ครบทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมี
กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณตาม โครงการพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันคริสมาสต์  
กิจกรรมเปิดโลกคณิตศาสตร์  กิจกรรมวันคณิตศาสตร์ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมคัดกรอง
การอ่านนักเรียน  ด าเนินโครงการสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา ด าเนินกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีกิจกรรม ลูกเสือเนตร
นารี  กิจกรรมผู้บ า เ พ็ญประโยชน์  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมเ พ่ือ
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีทีมงานสภานักเรียนที่มีประสิทธิภาพ จัดการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยจัดท าโครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการประชาสัมพันธ์ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องใน โครงการการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการส่งเสริม
นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ โดยจัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ การด าเนินการโครงการ 
พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอน ได้จัดประชุมระดมความคิดจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษา จัดท าการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
แก่งวิทยา  เพ่ือให้นักเรียนคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ครูสามารถพัฒนาตนเอง ด้านการ
ออกแบบ และจัดการการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้สถานศึกษายังด าเนินการความพร้อมในการศึกษาต่อและการมีงานท า จัดท าปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนให้ผู้เรียน
ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น สามารถ
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง   และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนไปควบคู่กัน โดยเน้นค่านิยมที่
ดี ด าเนินโครงการผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการ 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพติด โครงการพัฒนาชมรม To Be Number One โครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนและวันส าคัญ และ
ยังพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมสืบสาน
อนุรักษ์ วัฒนธรรมในท้องถิ่น  โครงการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สร้างภาคีเครือข่ ายและสัมพันธ์ชุมชน
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พร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนในด้าน การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยจัดกิจกรรมวัน
อาเซียน กิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย กิจกรรมผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพสุจริตกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเพศวิถี กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ในด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม สถานศึกษาได้จัดให้มี
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาในด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียน
ให้พร้อมที่จะรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในทุกเวลาแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมโครงงาน ๘ กลุ่มสาระฯ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดแบบพอเพียง คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
 

๒. ผลการด าเนินการ 

ในด้านการด าเนินงานได้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งโรงเรียนบ้านแก่ง
วิทยามีจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ มีจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูทุก
คนได้รับนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้
ไดผ้ลลัพธ์ คือ ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีและจัดท าโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาที่สอน นักเรียนสามารถปรับตนเองให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการ
จบการศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ครูได้รับการพัฒนา ด้านการออกแบบนวัตกรรม และจัดการการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ห้องเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอน ห้องเรียนมี ICT ในการสอนและสนับสนุนการสอนอย่างเหมาะสมพอเพียง 

พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ
ตาม โครงการพฒันาห้องสมุด กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันคริสมาสต์  กิจกรรมเปิด
โลกคณิตศาสตร์  กิจกรรมวันคณิตศาสตร์ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมคัดกรองการอ่าน
นักเรียน  ด าเนินโครงการสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา ด าเนินกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีกิจกรรม ลูกเสือเนตรนารี 
กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีทีมงานสภานักเรียนที่มีประสิทธิภาพ จัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งนักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในแต่ละกิจกรรมและมีความพึงพอใจในระดับความพึงใจมาก 

พัฒนางานห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ท าให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้  และสื่อต่างๆรอบตัว และน าไปสู่การแข่งขันสารานุกรมไทย และการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กใน
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 

งานแนะแนวมีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานแนะแนวที่เพียงพอและ
ทันสมัย นักเรียนใด้รับบริการด้านการศึกษาต่ออาชีพและทุนการศึกษา นักเรียนได้ทราบข้อมูลข่า วสารด้าน
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ศึกษาต่อและอาชีพทุนการศึกษา ได้อย่างทั่วถึง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบบริการในห้องแนะแนวอยู่ใน
ระดับดมีาก นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความเหมาะสม 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยัง
เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไปทัศน
ศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษา
ทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นเพ่ิมพูลและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

โรงเรียนปลอดขยะ ขยะสมาธิ และขวดแลกแต้ม เป็นโครงการที่ด าเนินการเพ่ือให้พ้ืนที่โรงเรียนบ้าน
แก่งวิทยา มีความสะอาด ปราศจากขยะ สภาพแวดล้อมที่สะอาด นักเรียนมีจิตส านึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เก็บขยะ ดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน โดยร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด พ้ืนที่ของ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตส านึก และปลูกฝัง
วินัยให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ให้เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ สะอาด และนักเรียน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นการร่วมกันท าความดีถวายในหลวง และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน มีจิตส านึก 
และรับรู้อยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บขยะมูลฝอย ร่วมกันท าความสะอาด ให้มี
ความสะอาดเรียบร้อย 

นอกจากนี้สถานศึกษายังด าเนินการความพร้อมในการศึกษาต่อและการมีงานท า จัดท าปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนให้ผู้เรียน
ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น สามารถ
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง   และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนไปควบคู่กัน โดยเน้นค่านิยมที่
ดี ด าเนินโครงการผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการ 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพติด โครงการพัฒนาชมรม To Be Number One โครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนและวันส าคัญ และ
ยังพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมสืบสาน
อนุรักษ์ วัฒนธรรมในท้องถิ่น  โครงการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สร้างภาคีเครือข่ายและสัมพันธ์ชุมชน
พร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนในด้าน การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยจัดกิจกรรมวัน
อาเซียน กิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย กิจกรรมผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพสุจริตกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเพศวิถี กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ในด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม สถานศึกษาได้จัดให้มี
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาในด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียน
ให้พร้อมที่จะรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในทุกเวลาแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมโครงงาน ๘ กลุ่มสาระฯ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดแบบพอเพียง คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล ได้เป็นอย่างดี ดังรายงานผลในด้านประเด็นต่างๆตามตารางนี้ 

 
 
 
 



 
 

33 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการอ่าน 
ระดับ ดีเยี่ยม 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
และการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 

ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ร้อยละของระดับคุณภาพนักเรียน 
ชั้น ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 
ม.๑ 47.27 50.91 1.82 
ม.๒ 63.46 34.62 1.92 
ม.๓ 70.83 27.08 2.08 
ม.๔ 45.71 54.71 0.00 
ม.๕ 56.00 44.00 0.00 
ม.๖ 56.86 43.14 0.00 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 
ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 



 
 

34 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการสื่อสาร 
ระดับ ดีเยี่ยม 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 

ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ร้อยละของระดับคุณภาพนักเรียน 
ชั้น ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 
ม.๑ 52.73 45.45 1.82 
ม.๒ 63.46 34.62 1.92 
ม.๓ 76.17 18.75 2.08 
ม.๔ 71.43 28.57 0.00 
ม.๕ 66.67 31.37 1.96 
ม.๖ 78.00 22.00 0.00 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 

ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 



 
 

35 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการคิด 
ระดับ ดีเยี่ยม 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 

ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ร้อยละของระดับคุณภาพนักเรียน 
ชัน้ ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 
ม.๑ 49.09 49.09 1.82 
ม.๒ 64.54 36.54 1.92 
ม.๓ 75.00 22.92 2.08 
ม.๔ 42.86 57.14 0.00 
ม.๕ 64.71 33.33 1.96 
ม.๖ 70.00 30.00 0.00 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 

ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 



 
 

36 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ระดับ ดีเยี่ยม 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 

ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ร้อยละของระดับคุณภาพนักเรียน 
ชั้น ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 
ม.๑ 45.45 52.73 1.82 
ม.๒ 55.77 42.31 1.92 
ม.๓ 45.84 52.08 2.08 
ม.๔ 60.00 40.00 0.00 
ม.๕ 72.55 25.49 1.96 
ม.๖ 84.00 16.00 0.00 

 
 

 
 

 

 

45.45 

55.77 

45.84 

60.00 

72.55 

84.00 

52.73 

42.31 

52.08 

40.00 

25.49 

16.00 

1.82 1.92 2.08 0.00 1.96 0.00 
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 

ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 



 
 

37 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ระดับ ดีเยี่ยม 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 

ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ร้อยละของระดับคุณภาพนักเรียน 
ชั้น ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 
ม.๑ 50.91 47.27 1.82 
ม.๒ 53.85 44.23 1.92 
ม.๓ 18.75 79.17 2.08 
ม.๔ 48.57 51.43 0.00 
ม.๕ 45.09 52.94 1.96 
ม.๖ 62.00 38.00 0.00 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 

ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 



 
 

38 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ระดับ ดีเยี่ยม 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 

ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ร้อยละของระดับคุณภาพนักเรียน 
ชั้น ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 
ม.๑ 45.45 52.73 1.82 
ม.๒ 55.77 42.31 1.92 
ม.๓ 43.75 54.17 2.08 
ม.๔ 51.43 48.57 0.00 
ม.๕ 62.75 35.29 1.96 
ม.๖ 62.00 38.00 0.00 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 

ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 



 
 

39 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

55.26 25.11 34.26 27.40 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

53.91 28.77 35.24 27.34 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

55.04 30.28 36.43 29.10 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

54.42 30.04 36.10 29.45 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

โรงเรียน จังหวัด สพฐ. ประเทศ 



 
 

40 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

38.52 21.68 27.60 32.41 24.08 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

45.89 28.33 29.85 34.24 27.28 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด 
สพฐ.ทั้งหมด 

48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

47.31 30.72 30.51 35.16 34.41 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียน จังหวัด สพฐ. ประเทศ 



 
 

41 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ร้อยละของระดับคุณภาพนักเรียน 
ชั้น ดีเยี่ยม ด ี
ม.๑ 67.27 32.73 
ม.๒ 73.08 26.92 
ม.๓ 97.92 2.08 
ม.๔ 97.14 2.86 
ม.๕ 98.04 1.96 
ม.๖ 98.00 2.00 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี 



 
 

42 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติของนักเรียน                              

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ร้อยละของระดับคุณภาพนักเรียน 
ชั้น ดีเยี่ยม ดี 
ม.๑ 92.73 7.27 
ม.๒ 75.00 25.00 
ม.๓ 97.92 2.08 
ม.๔ 97.14 2.86 
ม.๕ 98.04 1.96 
ม.๖ 100.00 0.00 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมสี่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี 



 
 

43 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ของนักเรียน                                                    

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการประเมินด้าน 
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 
ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ร้อยละของระดับคุณภาพนักเรียน 
ชั้น ดีเยี่ยม ดี 
ม.๑ 98.18 1.82 
ม.๒ 73.08 26.92 
ม.๓ 97.92 2.08 
ม.๔ 100.00 0.00 
ม.๕ 98.04 1.96 
ม.๖ 100.00 0.00 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการประเมินด้าน 
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 

ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี 



 
 

44 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และ
ความเป็นธรรมต่อสังคมของ
นักเรียน                   

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน สุข
ภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม 

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

ร้อยละของระดับคุณภาพนักเรียน 
ชั้น การ

ยอมรับฯ 
สุขภาวะ
ทางจิต 

ภูมิคุ้มกันฯ ความเป็น
ธรรมต่อสังคม 

ม.๑ 96.36 94.55 92.73 96.36 
ม.๒ 96.15 94.23 98.08 92.31 
ม.๓ 93.75 95.83 91.67 89.58 
ม.๔ 94.29 91.43 97.14 94.29 
ม.๕ 94.12 92.16 92.16 94.12 
ม.๖ 100.00 98.00 96.00 98.00 
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ร้อยละผลการประเมนินักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม 

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

การยอมรับฯ สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกันฯ ความเป็นธรรมต่อสังคม 



 
 

45 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิ  
คุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละจ านวนนักเรียน 



 
 

46 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 
๓. จุดเด่น 
๑) ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ

สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
๒) ความมุ่งม่ันในการสอนของครูผู้สอน 
๓) ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ มีโลกทัศน์

ที่กว้างข้ึน สามารถศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง 
๔) นักเรียนได้รบัประสบการณ์หลากหลาย เกิดความช านาญทางวิชาชีพ 
๕) จัดกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ท าให้ได้รับประสบการณ์จาก

การปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม 

๖) มุ่งส่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและ
เข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ประเทศชาติ 

๗) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากขึ้น 
พัฒนากิจนิสัย ในเรื่องความมีจิตสาธารณะเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

๘) นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบระดับชาติที่ใช้การเรียนรู้ในด้าน ความรู้ ความจ า 
ความเข้าใจ การน าไปใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และวางแผนหาแนวทางและด าเนินการ เพ่ือ
ยกระดับผลการสอบระดับชาติ (O-NET)  

๙) การเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พัฒนานิสัยรักการอ่านจาก
กิจกรรมของห้องสมุด รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลจากระบบ ICT ในห้องสมุด 

๑๐) กิจกรรมประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน ส่งเสริมพัฒนาการอ่านที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญฝึกฝน
ทักษะด้วนตนเอง ด้วยการอ่านตามที่ครูชี้น าแล้วใช้ความรู้ประสบการณ์เดิมคิดตอบค าถามต่อบทที่อ่าน 
รวบรวมวิเคราะห์แล้วเขียนสรุปได้ 

๑๑) กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างหลากหลายให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มี
ความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญา อารมณ์และสังคม 

๑๒) กิจกรรมแนะแนว เป็นการจัดกิจกรรมในเชิงรุก โดยจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและ
การมีงานท าโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปสัมผัสหรือฝึกประสบการณ์การท างานในอาชีพที่ตนสนใจ นอกจากนี้
ยังมีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อ และกิจกรรมแนะแนวสัญจรเพ่ือเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้นักเรียนชั้น ป.๖และ ม.๓ ในเขตพ้ืนที่บริการที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสศึกษาต่อ ใช้ระบบ 
facebook เพ่ืองานแนะแนว  

๑๓) กิจกรรม To Be Number One ได้ใช้ระบบประสาน ประกอบด้วยต ารวจ นักจิตวิทยา พยาบาล 
ผู้ปกครอง โรงเรียน เพื่อร่วมมือป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน 
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๔. จุดควรพัฒนา 
๑) การสร้างจิตส านึกให้นักเรียนรับผิดชอบ ช่วยกันดูแลของส่วนรวม 
๒) ควรเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีและความหลากหลายของกิจกรรม เกี่ยวกับสุขภาวะทางร่างกายและ

ลักษณะจิตสังคม 
๓) นักเรียนบางคนขาดความรู้พ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
๔) ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

  ๕) ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๖) นักเรียนไม่สามารถท าข้อสอบ เกี่ยวกับการค านวณ การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ การใช้

ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยได้  และนักเรียนไม่สามารถท าข้อสอบในรูปแบบที่ข้อความสัมพันธ์กันได้  
๗) เครื่องมือพัฒนาทักษะ การวัดประเมินผลด้านทักษะ ตัวชี้วัดเกณฑ์การให้คะแนน ตามรูปแบบการ

พัฒนาแบบพหุ 
๘) นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจและการเรียนรู้ทางภาษาของ

ตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม : ยอดเยี่ยม 

๑.  กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูล และ 
นโยบายการศึกษาในระดับชาติ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกัน
วางแผน ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา โดยการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้
ด าเนิน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา พัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โครงการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนเพ่ือจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ กิจกรรมส่งเสริมการท าวิทยฐานะ กิจกรรม
ทัศนศึกษาดูงานครู  สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
โดยจัดโครงการการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีของบุคลากร
ทางการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โดยมี
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โครงการโรงเรียนปลอดขยะสถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา สถานศึกษาจัดให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยจัดกิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง  
และมีการการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ในกิจกรรมนิเทศภายในเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล และจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้
สถานศึกษาได้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างส าเร็จตามตัวชี้วัดในโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 
 สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ เพ่ือปรับและพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและลดขั้นตอนเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารงานวิชาการ 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายในตามหลัก ธรรมาภิบาลและเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยมีเป้าหมายใน
การส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการบริหาร
การเงินที่ดี พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรกายภาพที่ดี พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ดี และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรที่ดี ตลอดจนระบบการสื่อสารสารสนเทศที่ดีในองค์กร เป็นต้น ซึ่งมุ่งพัฒนาโครงสร้าง
และระบบการท างานให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน ลดการซ้ าซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 
และมีการวัดประสิทธิภาพของการบริหารในทุกระดับการท างาน โดยน าระบบการวัดประสิทธิภาพการบริหาร
ที่ค านึงถึงประสิทธิภาพการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
จัดการ องค์ความรู้ และการสั่งสมความรู้ รวมทั้งประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบงานภายในเพ่ือสนับสนุน
การวางแผน กลยุทธ์และการตัดสินใจ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาองค์กรตาม
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วัตถุประสงค์ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ร่วมกัน เพ่ือร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรเพ่ือความยั่งยืน 

 

๒. ผลการพัฒนา  

ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
๒ .๑ การมี เป้ าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
ส ถ า น ศึ ก ษ า ก า ห น ด
ชัดเจน 
 
 

สถานศึกษามีการก าหนด เป้ าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการ ชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ ตามโครงการ การ
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนด
ขึ้น 
 

สรุปผลการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึ กษาประจ าปี ของ
สถานศึ กษา  (SAR)  ปี ก ารศึ กษา 
๒๕๖๑ ระดับยอดเยี่ยม 

๒ .2  มี ร ะบบ บริ ห า ร
จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พข อ ง
สถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาความต้องการ ชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  โดยแบ่ง
การบริหารงานเป็น 6 กลุ่มงาน 

สรุปรายงายผลการปฏิบัติงานทั้ง 6 
กลุ่มงาน ได้แก่ 
-กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
-กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงานแผนงานฯ 
-กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้ เ รี ยนรอบด้ านตาม
หลักสู ตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑) กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารด้านบริหารวิชาการ ตามโครงการ 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เ พ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กระบวนการด าเนินงานมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลา
และลดขั้นตอนเ พ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการบริหารงานได้ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 96.00 และ
ระดับดี  ร้อยละ ๔.00 

๒) กิจกรรมส่งเสริมการท าแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ต าม โครงการ พัฒนาส่ ง เสริ ม 
สนับสนุน การเรียนการสอน 
 

ค รู มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน ร้อยละ 100.00 
อยู่ในเกณฑ์ดเียี่ยม 
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ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้ เ รี ยนรอบด้ านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ต่อ) 

๓) กิจกรรมเอกสารการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนตาม
วิ ช าที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย เต็ ม เ วลาและ
ความสามารถ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร 

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ไ ด้ รั บ มอบ หมา ย เ ต็ ม เ ว ล าแล ะ
ความสามารถร้อยละ 100.00 

๔ )  กิ จ ก ร รมก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
พัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนพิการ
เรียนร่วม เด็กพิเศษ ตามโครงการความ
เป็นเลิศ 

นักเรียนพิการเรียนร่วม และเด็ก
พิเศษได้รับการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
92.00 ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๕) กิจกรรมนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ ตามโครงการพัฒนา
งานวัดผลประเมินผล 

ผลการนิเทศภายในก ากับติดตาม
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอในระดับ
ดีมาก ร้อยละ ๑๐๐.00 

๖) กิจกรรมค่ายวิชาการ ตามโครงการค่าย
วิชาการ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียนในระดับดีมาก ร้อย
ละ 100.00 

7) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารและจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนา
ระบบบริหารทั้ง ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงาน
บริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่ม
งานบริหารงานบุคคล กลุ่ มงานบริหาร
งบประมาณ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
กลุ่มงานแผนและประกันคุณภาพ 
ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 

๑) กระบวนการด าเนินงานมีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภ าพ  ส ามารถลด
ระยะ เ วล าและลดขั้ น ตอน เ พ่ื อ
สนับสนุนการตั ดสิ น ใจและการ
บริหารงาน ได้ร้อยละ 92.00 
๒) ระบบบริหารงานมีหลักธรรมาภิ
บาล ร้อยละ ๑๐๐.00 
๓) บุคลากรมีขีดความสามารถที่จะ
ตอบสนองการท างานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
ในสังคมท่ีมีพลวัตสูงแบบเน้นผลลัพท์
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่ ส า คั ญ แ ก่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100.00 ประสิทธิ 
ภาพสูงสุด ร้อยละ 92.00 
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ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้ เ รี ยนรอบด้ านตาม
หลักสู ตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ต่อ) 

 ๔ )  บุ ค ล า ก ร  ไ ด้ ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งยึดถือเอาเป้าหมาย
หลัก  หรื อวั ตถุประสงค์ รวมของ
องค์การเป็นแนวทางร่วมกัน เพ่ือเพ่ิม
การท างานให้มีประสิทธิ ผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด ร้อยละ 96.00 

8) กิจกรรมนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ ตามโครงการพัฒนา
งานวัดผลประเมินผล 

ผลการนิ เทศภายในก ากับติดตาม
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอในระดับ
ดีมาก ร้อยละ 100.00 

9) กิจกรรมค่ายวิชาการ ตามโครงการ
ค่ายวิชาการ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียนในระดับดีมาก ร้อย
ละ 92.00 ในระดับมากร้อยละ  
8.00 

 10) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตาม
โครงการ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมมทัศนศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญและ
เข้าร่วมกิจกรรมและนักเรียนยังได้รับ
ประสบการณ์ ต ร งและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 
90.00  

11) พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ) 

โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่ น ใหญ่ ให้ กั บนั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ที่ เลือกเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี)ทุกคนผ่านกิจกรรม
ที่ก าหนด ร้อยละ 100.00 

12) กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม
นักเรียนและวันส าคัญ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมอัน
ดีงามแก่นักเรียน ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมที่ดีงามและเคารพสถาบัน
นักเรียน ครู และผู้ปกครอง  เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนและ
วันส าคัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 
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ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
๒ . ๔ ) พัฒ นา ครู แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1) ส่งเสริมท าวิทยฐานะ การจัดท าวิจัย 
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ท าทะเบียน
ประวัติ แฟ้มสะสมงานครู ตามโครงการ 
พัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล 

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ และ
ได้ รั บกา รนิ เ ทศภาย ใน  ร้ อยล ะ 
100.00 

2) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารด้าน
บริหารงานบุคคล 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลพัฒนา
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร ด้ า น
บริหารงานบุคคล เพ่ือให้บุคลากร
ได้รับความสะดวกในการรับบริการ 
ร้อยละ 100 

3) กิจกรรมศึกษาดูงานครู และบุคลากร 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  

ครู และบุคลากรน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน มาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 92.00 

4) โครงการตรวจสุขภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การบริหารด้านบริหารงานบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการท างาน มีบุคลากรได้รับริการ 
ร้อยละ 80.00 

5) โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม
พัฒนาวิชาการและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดกิจกรรมให้
ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาครู 
ด้านการออกแบบนวัตกรรม และ
จัดการการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ ร้อยละ 80.00  

6) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรม ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ แ ล ะ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 80 มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
และโรงเรียนมี สิ่งแวดล้อมพร้อมเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
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ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
๒.๕) จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก า รจั ด ก า ร
เรียนรู้ 
 

1) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร
เรี ยนอาคารประกอบ มีความมั่ นคง 
ปลอดภั ย  มีสิ่ ง อ านวยความสะดวก
เ พี ย ง พ อ  อ ยู่ ใ น ส ภ า พ ใ ช้ ก า ร ไ ด้ ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้ เรี ยนและบุคลากร ตาม 
โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่ และ
แวดล้อม กิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทย กิจกรรมทัศนศึกษา 

๑) อาคารเรียนอาคารประกอบได้รับ
การ ปรับปรุงซ่อมแซม มีความมั่นคง 
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอ อยู่ ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ร้อยละ 96.00 
๒) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร ร้อย
ละ 92.00 

2) กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนมีวินัยในการท างาน และรักษา
ความสะอาด และให้นักเรียนรู้วิธีก าจัด
ขยะและบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง 
ตาม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 

๑) นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีวินัยในการ
ท างาน และรักษาความสะอาด 
ร้อยละ 90.00 
๒) นักเรียนรู้วิธีก าจัดขยะและบริหาร
จัดการขยะได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ  
80.00 

3) กิจกรรมขวดแลกแต้ม โดยให้นักเรียน
ได้ร่วมกันเก็บขวดเพ่ือรีไซเคิลสะอาดและ
มีสภาพแวดล้อม 

นักเรียนได้ร่วมกันรีไซเคิลขยะร้อยละ 
90.00 

4) พัฒนาห้องสมุด โดยจัดให้มีสื่อสาร
สนเทศ และส่งเสริมการรักการอ่าน  จัด
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอก  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของครู
และนักเรียน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด 

1) ห้องสมุดมีสารสนเทศส าหรับ
บริการเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 5.00 
2) นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5.00 
3) ครูและนักเรียนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ร้อยละ 82.00 

5) โครงการห้องเรียนคุณภาพ กิจกรรม
จัดหาและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการ
สอน 

1 )  ครู ร้ อยล ะ  90 .00  มี ค ว าม 
สามารถด้านการออกแบบนวัตกรรม 
และจัดการการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
2) มีจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียง 
พอเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอน ร้อยละ 90.00 
3) มีพัฒนาการใช้ ICT ในการสอน
และสนับสนุนการสอนอย่างเหมาะสม
พอเพียง ร้อยละ 90.00 
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๓. จุดเด่น 

      ๑) ครูทุกคนให้ความร่วมมือในการพัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการได้ดีมาก 
       ๒) นักเรียนใช้ความถนัดของตนเองในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการได้ดีเยี่ยม 
 ๓) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม จึงท าให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี พัฒนา
นิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
 ๔) ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑) ควรเพิ่มสื่อและเทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อนักเรียน 
 ๒) ควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์ 
 ๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการ
วิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
 ๔) ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และชุมชน 
 

 

 

 

ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
๒.๖)  จัดระบบเทคโน- 
โลยีสารสนเทศเพ่ือสนับ 
สนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ส่ ง เ สริ มกา ร ใช้ สื่ อและ เทคโน โลยี ที่
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ ตามโครงการประชาสัมพันธ์  

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่ นมาบู รณาการในการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90.00 

โครงการการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสืบค้น
และสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90.00 

ด าเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ โรง เรี ยนสามารถ เผยแพร่ข้ อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนสู่
ชุมชนผ่านเว็ปไซต์ facebook จัดท า
เอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายไวนิล 
เ พ่ือการประชาสัม พันธ์ และงาน
น าเสนอของโรงเรียน ร้อยละ 90.00 
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มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๑.  กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ โดยจัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยการด าเนินงาน 
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ตามโครงการสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  โครงการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ด าเนินการโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
โครงการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สร้างภาคีเครือข่ายและสัมพันธ์ชุมชน การตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ด าเนินโครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล และ
ด าเนินการให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต โดยประกอบกับการฝึกทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้ไปอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ใน
ปัจจุบันและอนาคต ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเลิศ 

 
ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๓.๑) จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิ ดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง  ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัดความสามารถและความสนใจได้อย่าง
เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้ เรียน  
ตามโครงการ พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน 
การเรียนการสอน โครงการความเป็นเลิศ 
 

นักเรียนร้อยละ ๙๕.00 มีผลการ
ปฏิ บั ติ กิ จ ก ร รม  และมี ผล ง าน /
ชิ้นงาน/คุณลั กษณะตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด เกียรติบั ตร 
รางวัลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน
กิ จ ก ร ร ม ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
ส ถ า น ศึ ก ษ า  เ ช่ น  ก า ร แ ข่ ง ขั น
ศิลปหัตถกรรม การแข่งขันกิจรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
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ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
๓.๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เ รี ย น รู้ ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร
เรียนรู้ 
 
 
 
 

สถานศึกษามีการก าหนด เป้ าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการ ชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ ตามโครงการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทย วันส าคัญต่าง ๆ 

รายงานประเมินโครงการ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ และสรุปผลการด าเนินการ
รายกิจกรรม โดยครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน สามารถเข้าถึงสื่อ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อย
ละ 90.00 
 

๓.๓ ) มีการบริหารจัด 
การชั้นเรียนเชิงบวก 
 

กิจกรรมประเมินสมรรถนะผู้เรียน โดยการ
จัดกระบวนการพัฒนาสมรรถนะส าคัญ
ของนักเรียนตามหลักสูตร และประเมิน
นักเรียนด้านสมรรถนะที่จ าเป็น ๕ ด้าน
ตามหลักสูตร และน าไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามโครงการ ส่ง เสริม
พัฒนางานแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- นักเรียนร้อยละ 99.20 ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะส าคัญ ๕ ด้านตาม
หลักสูตร 
- ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ๕ 
ด้าน 
   ด้านที่ ๑ นักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสาร ผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙8.02  
   ด้านที่ ๒ นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิด ผลการประเมินระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 99.20 
   ด้านที่ ๓ นักเรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ผลการประเมิน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 98.70 
    ด้านที่ ๔ นักเรียนมีความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต ผลการประเมิน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 98.70 
    ด้านที่ ๕ นักเรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ผลการประเมิน
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 98.70 
- ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ที่มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 88.58 
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ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
๓.๔)  ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น วั ด ผ ล
ประเมินผล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้ เ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ครูผู้สอนมีเอกสารข้อมูลการวัดผลและ
ประเมินผลไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาตนเอง ตามโครงการ ครู
ปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 
 

๑) ครูร้อยละ ๑๐๐.00 จัดท าหน่วย
การ เ รี ยน รู้  โ ค ร งส ร้ า ง ร าย วิ ช า 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบลง ปพ.๕ 
๒) ครูร้อยละ ๑๐๐.00 ประเมิน
ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนใน
ร า ย วิ ช า ที่ ส อ น ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ที่
รับผิดชอบ 
๓) ครูร้อยละ ๙๐.00 มี เอกสาร
ข้อมูลการวัดผลและการประเมินผล
ไปใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ตนเองประเมินจากปพ.๕ Bookmark 
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน แบบทดสอบ
วัดผล SGS 

๓.๕) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น และมี
การจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ   
 

๑) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นใน
ระดับดมีาก ร้อยละ ๙๔.00  
๒) โรงเรียนมีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติม
ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดความสามารถและความ
สนใจในระดับดีมาก 
3) โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมชุมชน
วิชาชีพแห่งการเรียนรู้ PLC ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และ PLC ในการ
ประชุมประจ าเดือน และ PLC ในแต่
ละกลุ่มงานฯ โดยครูเข้าร่วม PLC 
ร้อยละ 96.00 
 

 

 

 

 

 



 
 

58 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

๓. จุดเด่น 
 ๑) สมรรถนะของผู้เรียน เป็นคุณลักษณะที่เด็กทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือผลักดันให้ผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้แก่ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม
ลักษณะ นิสัยส่วนตัว ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการวัดการคิด ความรู้สึกและการกระท า 
 ๒) โรงเรียนก าหนดแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและสาระเพ่ิมเติมของ
รายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
และจัดท ารายวิชาพร้อมเกณฑ์การประเมินได้อย่างชัดเจน 
 ๓) ครูได้จัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่
รับผิดชอบมีเอกสารแบบันทึกผลการเรียนรู้ประจ าวิชาอย่างละเอียด สอดคล้องกับโปรแกรมประเมินผลการ
เรียนของนักเรียน (SGS) 
 ๔) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ครบทุกมาตรฐาน
ตัวชี้วัด มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมหลากหลาย 
 ๕) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่
หลากหลายให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหลากหลาย มีความหมาย และมีคุณค่าในการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติ อารมณ์และสังคม  มุ่งส่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ  
 
 ๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑) การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดี มีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ต้องพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร รับ – ส่งสาร ใช้ภาษาถ่ายทอด ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ หรือเพ่ือตัดสินในได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต โดยน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ท างานอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม  
 ๒) ครูควรให้ความส าคัญกับหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์จากมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้การสอน และประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ตามสภาพจริงมากท่ีสุด 
 ๓) ควรส่งเสริมให้ครูบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้ ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน หรือการประเมินด้ วยการ
สื่อสาร การซักถาม 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ยอด
เยี่ยม  ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
 ทั้งนี้สถานศึกษาได้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยจัดให้มีโครงการผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด าเนินการความ
พร้อมในการศึกษาต่อและการมีงานท า จัดโครงการต่าง ๆ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างข้ึน สามารถศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนไปควบคู่กัน โดยเน้นค่านิยมที่ดี ด าเนินโครงการผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการ 
 สถานศึกษาได้มีการด าเนินการ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกัน
วางแผน ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา โดยการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้
ด าเนินโครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โครงการ
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  เพื่อให้เกิดการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีของบุคลากรทางการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ โดยจัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยการด าเนินงาน 
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ตามโครงการสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น ด าเนินการโครงการการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยให้สถานศึกษา
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน
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และก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดการวางแผน ด าเนินงาน ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข ในกระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นระบบ มีมาตรฐาน และสามรถผดุงรักษาคุณภาพการท างานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทางพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
สรุปผล แนวทางพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3 - 5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ครบตามแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ๑) ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนตาม
กลุ่มสาระที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และสามารถใช้
งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
   ๒) ความมุ่งม่ันในการสอนของครูผู้สอน 
   ๓) ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ สร้าง
เสริมประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ มีโลกทัศน์ที่
กว้างขึ้น สามารถศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง 
   ๔) นักเรียนได้รับประสบการณ์หลากหลาย เกิด
ความช านาญทางวิชาชีพ 
   ๕) จัดกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ 
วิธีการที่หลากหลาย ท าให้ได้รับประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์
และสังคม 
   ๖) มุ่งส่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและ
เข้ า ใจตนเอง  สร้ างจิ ตส านึ ก ในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ประเทศชาติ 

 
   ๑) การสร้างจิตส านึกให้นักเรียนรับผิดชอบ ช่วยกัน
ดูแลของส่วนรวม 
   ๒) ควรเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีและความหลากหลาย
ของกิจกรรม เกี่ยวกับสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 
   ๓) นักเรียนบางคนขาดความรู้พ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
   ๔) ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 
   ๕) ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   ๖) นักเรียนไม่สามารถท าข้อสอบ เกี่ยวกับการ
ค านวณ การคิ ดวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์  ก าร ใช้
ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยได้ และนักเรียนไม่สามารถท า
ข้อสอบในรูปแบบที่ข้อความสัมพันธ์กันได้  
   ๗) เครื่องมือพัฒนาทักษะ การวัดประเมินผลด้าน
ทักษะ ตัวชี้วัดเกณฑ์การให้คะแนน ตามรูปแบบการ
พัฒนาแบบพหุปัญญา 
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   ๗) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากขึ้น พัฒนา
กิจนิสัย ในเรื่องความมีจิตสาธารณะเพ่ือการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
   ๘) นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เตรียมความพร้อมใน
การสอบระดับชาติที่ใช้การเรียนรู้ในด้าน ความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า และวางแผนหาแนวทางและ
ด าเนินการเ พ่ือยกระดับผลการสอบระดับชาติ      
(O-NET)  
   ๙) การเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พัฒนานิสัยรักการอ่าน
จากกิจกรรมของห้องสมุด รวมทั้งการสืบค้นข้อมูล
จากระบบ ICT ในห้องสมุด 
๑๐) กิจกรรมประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
ส่งเสริมพัฒนาการอ่านที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญฝึกฝน
ทักษะด้วนตนเอง ด้วยการอ่านตามที่ครูชี้น าแล้วใช้
ความรู้ประสบการณ์เดิมคิดตอบค าถามต่อบทที่อ่าน 
รวบรวมวิเคราะห์แล้วเขียนสรุปได้ 
๑๑)  กิ จกรรมชุ มนุ ม  เป็ นกิ จกรรมที่ จั ดอย่ า ง
หลากหลายให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 
มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญา อารมณ์และสังคม 
๑๒) กิจกรรมแนะแนว เป็นการจัดกิจกรรมในเชิงรุก 
โดยจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการมี
งานท าโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปสัมผัสหรือฝึก
ประสบการณ์กา รท า ง าน ในอาชี พที่ ตนสนใจ 
นอกจากนี้ยังมีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้ศึกษาต่อ และกิจกรรมแนะแนวสัญจรเพ่ือ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓ 
ในเขตพ้ืนที่บริการที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสศึกษาต่อ 
ใช้ระบบ facebook เพ่ืองานแนะแนว  
๑๓) กิจกรรมTo Be Number One ได้ใช้ระบบ  
ประสาน ประกอบด้วย ต ารวจ นักจิตวิทยา พยาบาล 
ผู้ปกครอง โรงเรียน เพ่ือร่วมมือป้องกัน  แก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับนักเรียน 

   ๘) นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความสนใจและการเรียนรู้ทางภาษาของ
ตนเอง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑) ครูทุกคนให้ความร่วมมือในการพัฒนางานกลุ่ม
บริหารวิชาการได้ดีมาก 
   ๒) นักเรียนใช้ความถนัดของตนเองในการเข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมวิชาการได้ดีเยี่ยม 
   ๓) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วม จึงท าให้นักเรียนมีทั ศนคติที่ดี 
พัฒนานิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
   ๔) ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 
 
 

 
   ๑) ควรเพิ่มสื่อและเทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ให้มาก
ขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อนักเรียน 
   ๒) ควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการทางการเรียน
ทุกกลุ่มประสบการณ์ 
   ๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยใช้
ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการ
วิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
   ๔) ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่า งครู 
นักเรียน และชุมชน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
   ๑) สมรรถนะของผู้เรียน เป็นคุณลักษณะที่เด็กทุก
คนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือผลักดันให้ผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้
ได้แก่ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม
ลักษณะ นิสัยส่วนตัว ตลอดจนรูปแบบความคิดและ
วิธีการวัดการคิด ความรู้สึกและการกระท า 
   ๒) โรงเรียนก าหนดแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรแกนกลางและสาระเพ่ิมเติมของรายวิชา
ต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์
จากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
จัดท ารายวิชาพร้อมเกณฑ์การประเมินได้อย่างชัดเจน 
   ๓) ครูได้จัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่
รับผิดชอบมีเอกสารแบบันทึกผลการเรียนรู้ประจ าวิชา
อย่างละเอียด สอดคล้องกับโปรแกรมประเมินผลการ
เรียนของนักเรียน (SGS) 
   ๔) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ครบทุกมาตรฐานตัวชี้วัด 
มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมหลากหลาย 
   ๕) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่
จัดอย่างกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
ให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความ
หลากหลาย มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติ อารมณ์และ
สังคม  มุ่งส่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและ
เข้ า ใจตนเอง  สร้ า งจิ ตส านึ ก ในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมประเทศชาติ  
 
 
 
 

 
 
   ๑) การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดี มีปัญญามี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ต้องพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 
รับ–ส่งสาร ใช้ภาษาถ่ายทอด ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
คิด การวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพ่ือสร้างองค์
ความรู้  หรือเ พ่ือตัดสินในได้อย่ างเหมาะสม มี
ค ว าม ส าม า ร ถ ใน ก า ร ใ ช้ ทั กษ ะชี วิ ต  โ ด ย น า
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท างานอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง
เหมาะสม และมีคุณธรรม  
   ๒) ครูควรให้ความส าคัญกับหลักสูตรแกนกลาง 
หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์จากมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือจะได้
น า ไปประยุกต์ ใช้ ในการ เรี ยนรู้ การสอน และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ตามสภาพจริง
มากที่สุด 
   ๓) ควรส่งเสริมให้ครูบุคลากรในสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้ ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการวัด
และประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน หรือการประเมินด้วย
การสื่อสาร การซักถาม 
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แนวทางพัฒนาในอนาคต 
 1) การสร้างจิตส านึกให้นักเรียนรับผิดชอบ ช่วยกันดูแลของส่วนรวม 
    2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3) จัดกิจกรรม เกี่ยวกับการค านวณ การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ การใช้ภาษาอังกฤษ และการฝึกท า
ข้อสอบในรูปแบบที่ข้อความสัมพันธ์กัน  

4) การบูรณาการโครงงาน 8 กลุ่มสาระฯ  
5) การสร้างให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจและการเรียนรู้ทาง

ภาษาของตนเอง 
6) จัดนิทรรศการ แสดงผลงานของนักเรียน 
7) จัดระดมความคิดเห็นจากผู้ปกครองเรื่องการศึกษาต่อเพ่ิมข้ึน 
8) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสภานักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม To Be Number One 

 9) พัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์ 
 10) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการ
วิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

11) การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดี มีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ต้องพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร รับ – ส่งสาร ใช้ภาษาถ่ายทอด ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ หรือเพ่ือตัดสินในได้อย่ างเหมาะสม มีความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต โดยน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ท างานอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม  
 12) อบรมครูในเรื่อง หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้การสอน และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ตาม
สภาพจริงมากท่ีสุด 
 13) ส่งเสริมให้ครูบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน หรือการประเมินด้วยการสื่อสาร การ
ซักถาม 

14) พัฒนาวิธีการการ ประเมินผลโครงการแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ทั้ง 3  
มาตรฐาน 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1) สื่อและเทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อนักเรียน 
2) ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดผล

ประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง 

4) สื่อ เครื่องมือ ด้านเทคโนโลยี เกี่ยวกับสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
5) เครื่องมือพัฒนาทักษะ การวัดประเมินผลด้านทักษะ ตัวชี้วัดเกณฑ์การให้คะแนน ตามรูปแบบการ

พัฒนาแบบพหุ 
6) การบริหารจัดการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือแก้ปัญหาการช ารุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า สื่อเทคโนโลยี 

เนื่องจากไฟฟ้าดับบ่อยไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
ที่ 90/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2561 

------------------------------------------------------------------------------ 
                     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการ
ประเมินภายในและจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับ
ทราบ ดังนั้น   โรงเรียนจึงต้องจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง  
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ สพฐ.ก าหนด ประกอบด้วย
มาตรฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา 2561 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 มาตรา   39 วรรค 1 มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประจ าปีการศึกษา 2561  ดังต่อไปนี้   

 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 

           1. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
2. นายชาญชัย เจติยานนท์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
3. นายชุบ  นิมิตร  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   
4. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
5. นายนพดล  มุสิกปาน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
6. นายพิพัฒน์  พึ่งอู๋  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

          7. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์  กรรมการเลขานุการ 

2. คณะกรรมการจัดท าข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศกึษา มีหน้าที่สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี2561  และจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ สพฐ. ก าหนด  4   มาตรฐาน  เก็บ
รวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล จ าแนกตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1.นายชาญชัย     เจติยานนท์ ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.นายวโิรจน์      ขอสุข  ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
  3.นางเจริญสินธุ์  มุสิปาน ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4.นางจุรีรัตน์     วังคะออม ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  5.นายนิพล   วังคะออม ต าแหน่ง    ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
  6.นายธเนศ       อนุสรณ์ ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  7.นายสมศักดิ ์ โพธิ์แย้ม  ต าแหน่ง    ครูช านาญการ กรรมการ 
  8.นายสุรกิจ นองขมวด ต าแหน่ง    ครูช านาญการ กรรมการ 
  9.นางสุมิตรา   ประชัน  ต าแหน่ง    ครูช านาญการ กรรมการ 
  10.นางเบญจมาศ  เมฆพัฒน์ ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1.นายพิพัฒน์ พ่ึงอู๋  ต าแหน่ง    ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
  2.นางเจริญสินธุ์ มุสิกปาน ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3.นายธเนศ อนุสรณ์  ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4.นายสุรกิจ นองขมวด  ต าแหน่ง    ครูช านาญการ กรรมการ 
  5.นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม  ต าแหน่ง    ครูช านาญการ กรรมการ 
  6.นางสาววรารัตน์ ระวังการ ต าแหน่ง    ครูช านาญการ กรรมการ 
  7.นายเสฏฐวุฒ ิรอดอินทร์  ต าแหน่ง    ครู   กรรมการ   
  8.นายอุกฤษฏ์ สุวรรณปัญญา ต าแหน่ง    คร ู   กรรมการ 
  9.นายสุระนิต สวนสอน  ต าแหน่ง    พนักงานราชการ กรรมการ 
  10.นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัย ต าแหน่ง    พนักงานราชการ กรรมการ 
  11.นางแสงเดือน อนุสรณ์ ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.นายชาญชัย  เจติยานนท์ ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.นายนพดล  มุสิกปาน  ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.นายชุบ  นิมิตร   ต าแหน่ง   ครูช านาญการ    กรรมการ 
5.นายพิพัฒน์  พ่ึงอู๋  ต าแหน่ง    ครูช านาญการ กรรมการ 
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6.นางสาวตติยาพร  พึ่งอู๋  ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7.นางสาววรารัตน์ ระวังการ ต าแหน่ง    ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   1.นายชาญชัย เจติยานนท์ ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2.นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์ ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   3.นายนิพล วังคะออม  ต าแหน่ง    ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
   4.นายสมเจตน์ เนียมก้อน ต าแหน่ง    ครูช านาญการ กรรมการ 
   5.นางสาวจีรนันท์  คงรักษ์ ต าแหน่ง    ครูช านาญการ กรรมการ 
   6.นางสาวรชัดาภรณ์  กันสุข ต าแหน่ง    ครู   กรรมการ 
   7.นายอุกฤษฎ์  สุวรรณปัญญา ต าแหน่ง    ครู   กรรมการ 
   8.นายศราวุฒิ  ศักดิ์อมรชัย ต าแหน่ง    พนักงานราชการ กรรมการ 
   9.นายสุระนิต  สวนสอน ต าแหน่ง    พนักงานราชการ กรรมการ 
   10.นางสุมิตรา ประชัน  ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประจ าปี
การศึกษา 2561 มีหน้าที่ประสานงาน รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ สพฐ.ก าหนด 
ประกอบด้วย  

1.  นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์  ต าแหน่ง    ครู    ประธานกรรมการ 
2.  นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ ต าแหน่ง    ครู   กรรมการ 
3.  นางสาววรารัตน์  ระวังการ  ต าแหน่ง   ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยตาม

วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 สั่ง  ณ วันที่ 8  มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

(นายสารัตน์  พวงเงิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
ที่  91/2562 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   
ประจ าปีการศึกษา 2561 

---------------------------------------------------------------- 
                     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการ
ประเมินภายในและจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับ
ทราบ ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561  ข้อ 2 และข้อ 3 ดังนั้น   โรงเรียนจึงต้องจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสื่อสารให้
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ สพฐ.ก าหนด 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน  ด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น รวม
ทั้งสิ้น 3 มาตรฐาน เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ปี
การศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา   39 วรรค 1 มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้   

1.คณะกรรมการอ านวยการ หน้าที่อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การจัดท าจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 
          1. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

2. นายชาญชัย เจติยานนท์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
3. นายชุบ  นิมิตร  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   
4. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
5. นายนพดล  มุสิกปาน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
6. นายพิพัฒน์  พึ่งอู๋  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
7. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์  เลขานุการ 
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2. คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561   
  ประกอบด้วย  

1. นายชาญชัย เจติยานนท์ ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายนพดล  มุสิกปาน  ต าแหน่ง    ครูครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

3. นางสาววรารัตน์  ระวังการ ต าแหน่ง    ครูช านาญการ  กรรมการ 
 4. นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์   ต าแหน่ง    ครู    กรรมการ 

5. นายชุบ  นิมิตร   ต าแหน่ง    ครูช านาญการ  กรรมการ 
6. นางสาวตติยาพร  พึ่งอู๋  ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 

    7. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์  ต าแหน่ง    ครู    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ประสานงาน รวบรวมข้อมูลทั้ง 6 กลุ่มงาน  สรุปโครงการ  ผลการจัดการเรียนรู้  ผลรางวัลต่างๆที่
ได้รับ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
แก่งวิทยา และจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีการศึกษา 2561 
3 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2561  ประกอบด้วย   

1.   นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์  ต าแหน่ง    ครู   ประธานกรรมการ 
 3.   นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์  ต าแหน่ง    ครู   กรรมการ 

5.   นางสาววรารัตน์  ระวังการ   ต าแหน่ง    ครูครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่    มีหน้าที่ประสานงาน รวบรวมข้อมูล  สรุปโครงการ  และจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีการศึกษา 
 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการด าเนินงานตามที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จเรียบร้อยและได้ผลดีทุก
ประการ 

 สั่ง  ณ วันที่ 8  มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

(นายสารัตน์  พวงเงิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
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แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา  
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

............................................................................. 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน  :  

(  )   นักเรียน      (  ) ผู้ปกครอง       (  ) ชุมชน                เพศ  (  ) ชาย    (  )  หญิง   
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

 
ด้าน 

รายการประเมิน 
(ระดับความพึงพอใจ 4–มากที่สุด 3–มาก  2–ปานกลาง  1–น้อย) 

ระดับความพึงพอใจ 
4 3 2 1 

1 ด้านนักเรียน     
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน     
 1.2 ความประพฤติ มารยาท ระเบียบ วินัย ของนักเรียน     
 1.3 สุขภาพอนามัย สุขภาพจิต การแสดงออก ปฏิสัมพันธ์ ของนักเรียน     
 1.4 ความรับผิดชอบต่อการเรียน ของนักเรียน     
 1.5 การดูแลท าความสะอาดห้องเรียน พื้นที่รับผิดชอบ และการรักษา 

       สิ่งแวดล้อมของนักเรียน 
    

2 ด้านครู (ครูประจ าชั้น ครูปะจ าวิชา)     
 2.1 ครูเข้า-ออกห้อง สอนนักเรียนตามก าหนดเวลา เต็มเวลา     
 2.2 ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนประจ าชั้นทุกคนอย่างทั่วถึง ตลอดเวลา     
 2.3 ครูปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนและบุคคลอ่ืน     
 2.4 ครูสอนนักเรียนอย่างเต็มก าลังความสามารถ     
 2.5 ผู้ปกครองเข้าพบครูและปรึกษาปัญหานักเรียนได้สะดวก รวดเร็ว     
 2.6 ครูควบคุมดูแลนักเรียนท าความสะอาดห้องและเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ     
 2.7 ครูตรวจการบ้าน ตรวจสมุด ชิ้นงาน นักเรียน สม่ าเสมอ      

3 ด้านผู้บริหารโรงเรียน     
 3.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา     
 3.2 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี     
 3.3 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า     
 3.4 ผู้บริหารมีความคิด ริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
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ด้าน 

รายการประเมิน 
(ระดับความพึงพอใจ 4–มากที่สุด  3–มาก  2–ปานกลาง  1–น้อย) 

ระดับความพึงพอใจ 
4 3 2 1 

4 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา     
 4.1 การพัฒนาอาคารสถานที่  สวนหย่อม  สภาพแวดล้อม ความสะอาด     
 4.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล     
 4.3 ความร่วมมือ ความสามัคคีของบุคลากรในสถานศึกษา     
 4.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน     
 4.5 การต้อนรับ อ านวยความสะดวกของครูจากการติดต่อราชการต่างๆ     
 4.6 การบริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น     

 4.7 การจัดหลักสูตรพื้นฐาน  หลักสูตรเพ่ิมเติมให้นักเรียนเรียน     
 4.8 เว็บไซต์ วารสาร แผ่นพับ และการประชาสัมพันธ์     
 4.9 กิจกรรมการอบรมนักเรียนในตอนเช้าหน้าเสาธง โฮมรูม     
 4.10 การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ฯ     
 4.11 การจัดโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) น้ าดื่ม น้ าใช้      
 4.12 การพัฒนาระบบ  ICT โทรศัพท์ อินเตอร์เนต      
 4.13 อาหารที่ขายในโรงอาหาร  สหกรณ์     
 
ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1. ด้านนักเรียน 
............................................................................................................................. ................................…………… 
2. ด้านครู 
............................................................................................................................. ...............................…………… 
............................................................................................................................. ...............................…………… 
3. ด้านผู้บริหาร 
............................................................................................................................. ...............................…………… 
............................................................................................................................. ...............................…………… 
4. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
...................................................................................................... ......................................................…………… 
............................................................................................................................. ...............................…………… 

 

ขอขอบคุณที่ตอบแบบประเมิน : โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 



  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

โทรศัพท์ 055-911508 โทรสาร 055-911501 

เว็ปไซต์  www.bankaeng.ac.th 

343 หมู่ 1 ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอศรัสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64130 


