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คำนำ 
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้   โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้จัดทำ
ขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  

เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนสำคัญ  คือ บทสรุปของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน  ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก  

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงาน
ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลใน
การกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 

ข้อมูลพื้นฐำน 

๑. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี ๓๔๓ หมู่ ๑ ต าบลบ้านแก่ง  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย         
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

    โทรศัพท ์๐๕๕-๙๑๑๕๐๘  เว็บไซด์ www.bankaeng.ac.th   

๒. เปิดสอนระดับชั้น 
    มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖    จ านวนนักเรียน   ๒๓๖ คน   จ านวนคร ู๑๙ คน  

๓. ผู้บริหารโรงเรียน นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ  หมายเลขโทรศัพท์   ๐๘๔-๑๘๑๓๒๗๓ 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก   สาขา  เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา   
    ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา  ๑  ปี  ๑  เดือน  ๗  วัน 
    (นับถึงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

๔. เงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดจากส่วนกลางไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้าง (เฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)   
  จ านวน ๒,๗๕๑,๕๑๘ บาท 
   เงินบริจาค หรือการได้รับสนับสนุนอื่น ๆ ที่ได้จากการระดมทรัพยากรของโรงเรียน  

จ านวน ๑,๐๔๐,๓๖๖.๙๓ บาท 
๕. รางวัลที่โรงเรียนได้รับ  
 - โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๖. โอกาส และข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 จุดแข็ง  บุคลากรมีความร่วมมือ มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนแยกงานเป็น ๖ ฝ่าย มีความ
พร้อมในการให้บริการ บุคลากรมีประสบการณ์ สามารถท างานได้หลากหลาย มีการพัฒนาความรู้สม ่าเสมอ 
 โอกำส    มีความรักสามัคคี  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่
หลากหลาย ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีรวดเร็ว 
 จุดออ่น  บุคลากรมีงานหลายกลุ่มงาน ไม่พอกับฝ่าย ขาดการประเมินติดตามผลในบาง
กิจกรรม  อุปกรณ์ขาดการบ ารุง งบไม่เพียงพอ 
 อุปสรรค ครอบครัวนักเรียนในชุมชนมีปัญหาหย่าร้าง อยู่กับ ปู่ย่าตายาย  ชุมชนมีรายได้
น้อย ไม่แน่นอนบางส่วนยากจน  บางหมู่บ้านอยู่ห่างไกล สังคมชนบทเกิดการเลียนแบบ บิดา มารด ในการ
ด่ืมสุรา สูบบุหรี่  ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพ  
 
 

http://www.bankaeng.ac.th/


๒ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

การรายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  (บทสรุปผู้บริหาร) 

๑. ในภาพรวมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะประสบผลส าเร็จ
ตามที่ตั้งเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ครบตามแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้นั้น ต้องพัฒนาทั้ง 
๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ และ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีคุณภาพระดับ ดีเลิศ 

๒. กระบวนการพัฒนา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยจัดให้มีโครงการผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ครบทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  โดย
มีกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี สติสมเหตุสมผล ปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นการ
ลงมือท าและมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริง ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ หรือมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี นักเรียนได้ใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพ  มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ 
ๆ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชื่อมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้อย่างสร้างสรรค์  ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเรียนและมีความกระตือรือร้นที่
จะเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน  โดยค าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียน มีการร่วมมือและระดมความคิดเห็นข้อมูล
จากทุกฝ่าย  และด าเนินการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าแผนไปสู่การปฏิบัติตามโครงการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และมีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ 
การท างานร่วมกันเป็นทีม รู ้จักการวางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและท าให้นักเรียนรู้จักตนเอง
สามารถวางแผนชีวิตในอนาคต  ยอมรับความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมเป็นหลักปฏิบัติโดยจะ
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ  ส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยม และจิตส านึกที่ดี มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกาของสังคม    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   มีการบริหาร
จัดการการด าเนินการตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ชุมชนให้การส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างดี  มีการส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างเต็มที่ พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบให้อยู่สภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนปรับปรุง
ให้มีสภาพดีให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่นและปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี  มีการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อช่วยให้บุคลากร นักเรียน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง 
ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับข่าวสารจากทางโรงเรียนที่ถูกต้องและทันสมัยอีกทั้งเปิดกว้างให้ชุมชนเข้ามา



๓ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

สอบถาม ข่าวสารต่างๆ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากการได้ท ากิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดให้โดยผา่น
ประสบการณ์จริง  เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถน าประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจ า
ไว้ได้  มีการเปิดโอกาสให้ฝึกฝนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการเอาตัวรอด ฝึกให้นักเรียนสามารถเข้า
สังคมท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

๓. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนพัฒนำงำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน   

ด้านผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของผู ้เรียน ได้ก าหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่  

โครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณโดยมีกิจกรรม โครงการ

ส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นแก้ปัญหา 

เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และให้นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

อย่างมีเหตุผล    โครงการส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และกิจกรรมโครงงาน ๘ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตัวเองและท างานเป็นทีม มี

ความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และน าประสบการณ์มาใช้อย่างสร้างสรรค์    โครงการส่งเสริม

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่าง

สร้างสรรค์และมีคุณธรรม  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เรียน

บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ 

ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืน   

โครงการส่งเสริมความรู้ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  เพื่อพัฒนานักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  มี
ค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   
โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เพื่อพัฒนานักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย    
โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม 
ประเพณ ี  โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีการรักษาสุขภาพกาย 



๔ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  

 แผนพัฒนำงำนที่ ๒ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

เพื่อให้สถานศึกษาได้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างส าเร็จตามตัวชี้วัดในโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ สถานศึกษามีการปรับและพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและลดขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารงาน

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายในตามหลัก ธรรมาภิบาลและ

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาองค์กรและ

ประสิทธิภาพของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล พัฒนา

ระบบการบริหารการเงินที่ดี พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรกายภาพที่ดี พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ดี 

และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี ตลอดจนระบบการสื่อสารสารสนเทศท่ีดีในองค์กร เป็นต้น ซึ่ง

มุ่งพัฒนาโครงสร้างและระบบการท างานให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน ลดการซ ้าซ้อน ใช้

ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และมีการวัดประสิทธิภาพของการบริหารในทุกระดับการท างาน โดยน าระบบการ

วัดประสิทธิภาพการบริหารที่ค านึงถึงประสิทธิภาพการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการ องค์ความรู้ และการสั่งสมความรู้ รวมทั้งประสิทธิภาพของการ

พัฒนาระบบงานภายในเพื่อสนับสนุนการวางแผน กลยุทธ์และการตัดสินใจ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมี

ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาองค์กรตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ร่วมกัน เพื่อร่วมกัน

พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กร

เพ่ือความยั่งยืน 

แผนพัฒนำงำนที่ ๓ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ โดยจัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู ้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยการ

ด าเนินงาน กิจกรรมอย่างหลากหลาย ตามโครงการสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดการเรียน

การสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยด าเนินการโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีกิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ   กิจกรรมการเรียนรู้เด็กพิเศษ  

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตาม



๕ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด 

และปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ

ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดง

ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  โครงการส่งเสริมการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้  ในการจัดการเรียนรู้โดยโครงสร้างโอกาสให้

ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ ที่หลากหลาย  โครงการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง เพ่ือครูผู้สอน

มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โครงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่ง

เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง

เป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ

เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
ตั้งอยู่เลขท่ี ๓๔๓ หมู่ที ่๑ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๑๓๐  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   
โทรศัพท์ ๐๕๕-๙๑๑๕๐๘ โทรสาร ๐๕๕-๙๑๑๕๐๑ website http://www.bankaeng.ac.th 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
      ๑) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑ ๑๖ ๒ ๑ ๓ ๒๓ 

 

๒) ข้อมูลครูประจำการ (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๑ นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ ๔๘ ๒๖ ผอ./คศ.๓ ป.เอก เทคโนโลยี ผู้บริหาร ๑๓/๗๘ 

๒ นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์  ๕๘ ๓๕ คร/ูคศ.๓ ป.โท 
หลักสูตรและ

การสอน 
ภาษาไทย ๑๓/๗๘ 

๓ นางเจริญสินธ์ มุสิกปาน  ๕๗ ๓๓ คร/ูคศ.๓ ป.โท 
บริหาร

การศึกษา 
สังคม ๑/๖ 

๔ นางแสงเดือน อนุสรณ์  ๕๗ ๓๔ คร/ูคศ.๓ ป.ตรี บรรณารักษ์ ห้องสมุด ๒/๑๒ 

๕ นายนพดล มุสิกปาน  ๕๔ ๓๕ คร/ูคศ.๓ ป.โท 
บริหาร

การศึกษา 
คอมพิวเตอร์ ๑๓/๗๘ 

๖ นางจุรีรัตน์ วังคะออม  ๔๙ ๒๖ คร/ูคศ.๓ ป.โท 
บริหาร

การศึกษา 
วิทย์ ๖/๓๖ 

๗ นายธเนศ อนุสรณ์  ๕๕ ๓๓ คร/ูคศ.๓ ป.ตรี 
อุตสาหกรรม

ศิลป์ 
งานช่าง ๕/๓๐ 

http://www.bankaeng.ac.th/


๗ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๘ นายนิพล วังคะออม  ๕๘ ๒๘ คร/ูคศ.๓ ป.ตรี อังกฤษ อังกฤษ ๓/๑๘ 

๙ นางสุมิตรา ประชัน  ๔๒ ๑๘ คร/ูคศ.๓ ป.โท 
เทคโนโลยี
และสื่อสาร 

คอมพิวเตอร์ ๑๑/๖๖ 

๑๐ นายพิพัฒน์ พ่ึงอู๋  ๕๘ ๓๕ คร/ูคศ.๒ ป.ตรี 
อุตสาหกรรม
ศิลป์ศึกษา 

เกษตร ๔/๒๔ 

๑๑ นายสุรกิจ นองขมวด  ๔๘ ๑๖ คร/ูคศ.๒ ป.โท 
บริหาร

การศึกษา 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๗/๔๒ 

๑๒ นายสมศักดิ ์โพธิ์แย้ม  ๔๒ ๑๔ คร ู/คศ.๓ ป.โท คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๘/๔๘ 

๑๓ น.ส.วรารัตน์ ขันลื้อ ๓๖ ๑๒ คร ู/คศ.๒ ป.โท 
การบริหาร
การศึกษา 

อังกฤษ ๔/๒๔ 

๑๔ น.ส.จีรนันท์ คงรักษ ์ ๓๕ ๑๐ คร ู/คศ.๒ ป.โท ภาษาไทย ภาษาไทย ๓/๑๘ 

๑๕ นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์ ๓๗ ๑๐ คร ู ป.ตรี ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ๘/๔๘ 

๑๖ น.ส.รัชดาภรณ์ กันสุข ๓๐ ๕ คร ู ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๔/๒๔ 

๑๗ นางสาววิชุตา  ศรีม่วง ๓๗ ๖ คร ู ป.ตรี พัฒนาสังคม สังคม ๓/๑๘ 

 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๑๙  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐                      
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด -     คน  คิดเป็นร้อยละ -    

 พนักงานราชการ (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัย  ๕๖ ๑๙ ป.ตรี พลศึกษา 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

๒ นายสุระนิต สวนสอน  ๔๒ ๙ ป.ตรี ดนตรีศึกษา ดนตรี 
งบประมาณ

แผ่นดิน 



๘ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ต ่ำกว่ำ ม.๖
4%

ประกำศนียบัตร
4%

ปริญญำตรี
50%

ปริญญำโท
42%

แผนภูมิแสดงวุฒิกำรศึกษำของบุคลำกร

ต ่ำกว่ำ ม.๖ ม.๖/ ปวช. ปวส. ประกำศนียบัตร ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

๓) ข้อมูลครูอัตราจ้าง (ณ วันที ่๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.กัญญารัตน์  มิ่งมิตร ๒๕ ๑ เดือน ป.ตรี ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ 
รายได้

สถานศึกษา 

 
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวตติยาพร พ่ึงอู๋ ๓๖ 
เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ป.ตรี การบัญชี - 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

พนักงานบริการ (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๔) 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ตำแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางเฉลียว เชื้อเถาว์ ๕๒ 
พนักงาน
บริการ 

ป.๔ - - รายได้สถานศึกษา 

๒ นายวันนา จะประสงค์ ๕๘ 
พนักงาน
บริการ 

ป.กศ.สูง อุตสาหกรรม - รายได้สถานศึกษา 

 
 ๔) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จำนวน ๒  ๑๑ ๙ ๑ ๒๓ 

 

 

 

   

  

 



๙ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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แผนภูมิแสดงวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

จ านวน(คน)

ภาระงาน(ชม.)

๕) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 

๒. คณิตศาสตร์ ๒ ๒๔ 
๓. วิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์ ๔ ๒๑ 

๔. ภาษาไทย ๒ ๑๕ 

๕. ภาษาอังกฤษ ๓ ๑๖ 
๖. สังคมศึกษา ๒ ๑๘ 

๗. อุสาหกรรมศิลป์ (การงานฯ) ๒ ๑๘ 

๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑๘ 
๙. ดนตร ี ๑ ๒๔ 

๑๐.บรรณารักษ์ ๑ ๑๔ 

 

 

      

   

   

  

 

  

  
 
 
 
 
 



๑๐ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

๑.๓) ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๒๓๖  คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีที ่ ๑ ๒ ๒๒ ๒๖ ๔๘ ๒๔ 

มัธยมศึกษาปีที ่ ๒ ๒ ๒๖ ๒๖ ๕๒ ๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ๒ ๑๙ ๑๗ ๓๖ ๑๘ 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๖ ๖๗ ๖๙ ๑๓๖  

มัธยมศึกษาปีที ่ ๔ ๒ ๒๘ ๒๕ ๕๓ ๒๔.๕ 
มัธยมศึกษาปีที ่ ๕ ๒ ๑๓ ๑๐ ๒๓ ๑๑.๕ 

มัธยมศึกษาปีที ่ ๖ ๒ ๗ ๑๗ ๒๔ ๑๒ 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖ ๔๘ ๕๒ ๑๐๐  
รวมทั้งหมด ๑๒ ๑๑๕ ๑๒๑ ๒๓๖  

 
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ 

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๒๒๖  คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 
ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีที ่ ๑ ๒ ๒๒ ๒๖ ๔๘ ๒๗ 
มัธยมศึกษาปีที ่ ๒ ๒ ๒๔ ๒๖ ๕๐ ๒๔.๕ 
มัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ๒ ๑๗ ๑๗ ๓๔ ๑๗ 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๖ ๖๓ ๖๙ ๑๓๒  

มัธยมศึกษาปีที ่ ๔ ๒ ๒๕ ๒๓ ๔๘ ๒๔ 
มัธยมศึกษาปีที ่ ๕ ๒ ๑๒ ๑๐ ๒๒ ๑๑ 
มัธยมศึกษาปีที ่ ๖ ๒ ๗ ๑๗ ๒๔ ๑๒ 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖ ๔๔ ๕๐ ๙๔  

รวมทั้งหมด ๑๒ ๑๐๗ ๑๑๙ ๒๒๖  

 

  



๑๑ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

๑.๔) ผลการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา) 
 แสดงข้อมูลจำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๖๔   
    

ที ่ ระดับชั้น 
จำนวน 

ห้องเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

รวม 

จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
 

ร้อยละของ 
ผู้สำเร็จการศึกษา 

ชาย หญิง 

๑ มัธยมศึกษาปีที่   ๑ ๒ ๒๒ ๒๖ ๔๘ ๔๘ ๑๐๐ 
๒ มัธยมศึกษาปีที่   ๒ ๒ ๒๓ ๒๖ ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ 

๓ มัธยมศึกษาปีที่   ๓ ๒ ๑๗ ๑๗ ๓๔ ๒๗ ๗๙.๔๑ 

๔ มัธยมศึกษาปีที่   ๔ ๒ ๒๕ ๒๓ ๔๘ ๔๘ ๑๐๐ 
๕ มัธยมศึกษาปีที่   ๕ ๒ ๑๒ ๑๐ ๒๒ ๒๒ ๑๐๐ 

๖ มัธยมศึกษาปีที่   ๖ ๒ ๗ ๑๗ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
 รวม  ๑๐๗ ๑๑๙  ๒๒๖ ๒๑๙ ๙๖.๙๐ 

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา) ๙๖.๙๐ 

 
 

 

 

 

๔๘
๕๐

๓๔

๔๘

๒๒
๒๔

๔๘
๕๐

๒๗

๔๘

๒๒
๒๔

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

แผนภูมิแสดงผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

จ ำนวนเต็ม ส ำเร็จกำรศกึษำ



๑๒ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๔๘ ๓๗ ๗๗.๐๘ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔๘ ๒๑ ๔๓.๗๕ 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๔๘ ๓๕ ๗๒.๙๒ 
วิทยาศาสตร์ ๔๘ ๓๑ ๖๔.๕๘ 

การออกแบบและเทคโนโลยี ๔๘ ๒๙ ๖๐.๔๒ 
ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๔๘ ๒๕ ๕๒.๐๘ 

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ๔๘ ๔๓ ๘๙.๕๘ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔๘ ๓๓ ๖๘.๗๕ 
สังคมศึกษา ๔๘ ๓๙ ๘๑.๒๕ 

สุขศึกษา ๔๘ ๒๐ ๔๑.๖๗ 

เทเบิลเทนนิส ๔๘ ๓๘ ๗๙.๑๗ 
ศิลปะกับชีวิต๑ ๔๘ ๔๓ ๘๙.๕๘ 

ประวัติศาสตร์ ๔๘ ๒๘ ๕๘.๓๓ 

งานห้องสมุด ๑ ๙ ๙ ๑๐๐.๐๐ 
ดนตรีไทยตามความถนัด ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 

การขยายพันธุ์พืช ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ 
งานช่างปูน ๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ 



๑๓ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๔๘ ๒๕ ๕๒.๐๘ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔๘ ๑๕ ๓๑.๒๕ 

วิทยาศาสตร์ ๔๘ ๓๐ ๖๒.๕๐ 

วิทยาการคำนวณ ๔๘ ๒๓ ๔๗.๙๒ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔๘ ๒๘ ๕๘.๓๓ 

สังคมศึกษา ๔๘ ๒๗ ๕๖.๒๕ 

สุขศึกษา ๔๘ ๒๘ ๕๘.๓๓ 
ยืดหยุ่น ๔๘ ๒๘ ๕๘.๓๓ 

ศิลปะกับชีวิต๒ ๔๘ ๔๕ ๙๓.๗๕ 

การงานอาชีพ ๔๘ ๒๕ ๕๒.๐๘ 
การปลูกพืชผักทั่วไป ๑๑ ๑๐ ๙๐.๙๑ 

ประวัติศาสตร์ ๔๘ ๑๙ ๓๙.๕๘ 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๔๘ ๑๖ ๓๓.๓๓ 

งานปูน ๒ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ 

งานห้องสมุด ๒ ๑๐ ๘ ๘๐.๐๐ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๑๔ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียนที่

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๕๒ ๒๕ ๔๘.๐๘ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕๒ ๒๘ ๕๓.๘๕ 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๕๒ ๒๘ ๕๓.๘๕ 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕๒ ๓๒ ๖๑.๕๔ 
การออกแบบและเทคโนโลยี ๕๒ ๓๖ ๖๙.๒๓ 

การสื่อสารและการนำเสนอ ๕๒ ๒๔ ๔๖.๑๕ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕๒ ๔๓ ๘๒.๖๙ 
สังคมศึกษา ๕๒ ๕๑ ๙๘.๐๘ 

สุขศึกษา ๕๒ ๔๒ ๘๐.๗๗ 

เปตอง ๕๒ ๔๒ ๘๐.๗๗ 
ศิลปะกับชีวิต๓ ๕๒ ๓๙ ๗๕.๐๐ 

การงานอาชีพ ๕๒ ๔๒ ๘๐.๗๗ 
ประวัติศาสตร์ ๕๒ ๑๓ ๑๐๐.๐๐ 

การใช้ห้องสมุด ๑ ๑๓ ๑๔ ๑๐๐.๐๐ 

ดนตรีสากลขับร้องสากล ๑๔ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ 
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๑๒ ๑๐ ๗๖.๙๒ 

งานช่างเดินสายไฟฟ้า๑ ๑๓ ๒๕ ๔๘.๐๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 



๑๕ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๕๐ ๑๐ ๒๐.๐๐ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕๐ ๑๘ ๓๖.๐๐ 

วิทยาการคำนวณ ๕๐ ๓๖ ๗๒.๐๐ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕๐ ๒๖ ๕๒.๐๐ 
สังคมศึกษา ๕๐ ๓๖ ๗๒.๐๐ 

สุขศึกษา ๕๐ ๒๖ ๕๒.๐๐ 

ฟุตซอล ๕๐ ๔๙ ๙๘.๐๐ 
ศิลปะกับชีวิต๔ ๕๐ ๔๔ ๘๘.๐๐ 

การงานอาชีพ ๕๐ ๒๗ ๕๔.๐๐ 

การเพาะเห็ดนางฟ้า ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ 
ประวัติศาสตร์ ๕๐ ๓๕ ๗๐.๐๐ 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕๐ ๑๔ ๒๘.๐๐ 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๕๐ ๒๔ ๔๘.๐๐ 

ช่างเดินสายไฟฟ้า๒ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ 

การใช้ห้องสมุด ๒ ๑๓ ๑๐ ๗๖.๙๒ 
ดนตรีสากล๒ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๓๔ ๒๓ ๖๗.๖๕ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓๔ ๑๗ ๕๐.๐๐ 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๓๔ ๑๙ ๕๕.๘๘ 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓๔ ๒๔ ๗๐.๕๙ 

การออกแบบและเทคโนโลยี ๓๔ ๒๖ ๗๖.๔๗ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓๔ ๒๑ ๖๑.๗๖ 
ประวัติศาสตร์ ๓๔ ๒๔ ๗๐.๕๙ 

สังคมศึกษา ๓๔ ๒๕ ๗๓.๕๓ 

สุขศึกษา ๓๔ ๓๕ ๑๐๒.๙๔ 
วอลเลย์บอล ๓๔ ๓๐ ๘๘.๒๔ 

ศิลปะกับชีวิต ๕ ๓๔ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพ ๓๔ ๑๕ ๔๔.๑๒ 

ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ ๑ ๖ ๖ ๑๐๐.๐๐ 

ดนตรีไทย-สากล๑ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐.๐๐ 
การปลูกไม้ตัดดอก ๑๔ ๑๔ ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๓๔ ๒๒ ๖๔.๗๑ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓๔ ๙ ๒๖.๔๗ 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๓๔ ๑๔ ๔๑.๑๘ 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓๔ ๑๙ ๕๕.๘๘ 
วิทยาการคำนวณ ๓๔ ๒๕ ๗๓.๕๓ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓๔ ๒๒ ๖๔.๗๑ 

ประวัติศาสตร์ ๓๔ ๒๑ ๖๑.๗๖ 
สังคมศึกษา ๓๔ ๒๒ ๖๔.๗๑ 

สุขศึกษา ๓๔ ๒๒ ๖๔.๗๑ 

ตะกร้อ ๓๔ ๓๓ ๙๗.๐๖ 
ศิลปะกับชีวิต๖ ๓๔ ๓๓ ๙๗.๐๖ 

การงานอาชีพ ๓๔ ๒๘ ๘๒.๓๕ 
การเลี้ยงไก่ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ 

งานห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ ๒ ๕ ๕ ๑๐๐.๐๐ 

ดนตรีไทย-สากล๒ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๕๓ ๒๘ ๕๒.๘๓ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕๓ ๑๗ ๓๒.๐๘ 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๕๓ ๑๘ ๓๓.๙๖ 

เคมีพ้ืนฐาน ๕๒ ๒๓ ๔๔.๒๓ 
ชีววิทยาพ้ืนฐาน ๕๓ ๒๖ ๔๙.๐๖ 

ฟิสิกส์พื้นฐาน ๕๓ ๓๔ ๖๔.๑๕ 

การออกแบบและเทคโนโลยี ๕๓ ๓๒ ๖๐.๓๘ 
โปรแกรมภาษาไพทอน ๕๓ ๓๘ ๗๑.๗๐ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕๓ ๒๙ ๕๔.๗๒ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒๖ ๑๘ ๖๙.๒๓ 
สังคมศึกษา ๕๓ ๕๐ ๙๔.๓๔ 

ประวัติศาสตร์ ๕๓ ๓๖ ๖๗.๙๒ 
สุขศึกษา ๕๓ ๓๐ ๕๖.๖๐ 

ฟุตบอล๑ ๕๓ ๔๓ ๘๑.๑๓ 

ศิลปะกับชีวิต๑ ๕๓ ๔๒ ๗๙.๒๕ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒๗ ๑๓ ๔๘.๑๕ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



๑๙ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๔๘ ๒๓ ๔๗.๙๒ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔๘ ๑๓ ๒๗.๐๘ 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๔๘ ๑๓ ๒๗.๐๘ 
เคมี ๒๒ ๑๒ ๕๔.๕๕ 

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๔๘ ๓๕ ๗๒.๙๒ 

ฟิสิกส์ ๒๒ ๑๗ ๗๗.๒๗ 
วิทยาการคำนวณ ๔๘ ๓๒ ๖๖.๖๗ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔๘ ๓๒ ๖๖.๖๗ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒๒ ๑๕ ๖๘.๑๘ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒๗ ๑๒ ๔๔.๔๔ 

สังคมศึกษา ๔๘ ๓๒ ๖๖.๖๗ 
ประวัติศาสตร์ ๔๘ ๒๖ ๕๔.๑๗ 

สุขศึกษา ๔๘ ๓๑ ๖๔.๕๘ 

กีฬาไทย ๒๗ ๒๖ ๙๖.๓๐ 
ศิลปะกับชีวิต๒ ๔๘ ๔๐ ๘๓.๓๓ 

งานปูน ๒๗ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 
งานห้องสมุด ๒๗ ๑๓ ๔๘.๑๕ 

ชีววิทยา ๒๒ ๑๑ ๕๐.๐๐ 

การเขียนเว็บด้วยภาษา HTML ๒๗ ๑๑ ๔๐.๗๔ 
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ๒๗ ๘ ๒๙.๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๒๓ ๙ ๓๙.๑๓ 

ประวัติวรรณคดี ๑ ๑๑ ๖ ๕๔.๕๕ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒๓ ๒๐ ๘๖.๙๖ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑๑ ๔ ๓๖.๓๖ 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๒๓ ๑๕ ๖๕.๒๒ 

เคมี ๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ 
ชีววิทยา ๑๒ ๑๑ ๙๑.๖๗ 

วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ๑๑ ๑๐ ๙๐.๙๑ 
การออกแบบและเทคโนโลยี ๒๓ ๑๗ ๗๓.๙๑ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒๓ ๑๘ ๗๘.๒๖ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑๑ ๙ ๘๑.๘๒ 

ประวัติศาสตร์ ๒๓ ๒๐ ๘๖.๙๖ 

สังคมศึกษา ๒๓ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษา ๒๓ ๑๙ ๘๒.๖๑ 

กีฬาไทย ๒๓ ๑๕ ๖๕.๒๒ 
วอลเลย์บอล ๒๓ ๒๒ ๙๕.๖๕ 

ศิลปะกับชีวิต๓ ๒๓ ๑๘ ๗๘.๒๖ 

การขยายพันธ์พืช ๑๑ ๑๐ ๙๐.๙๑ 
การเลี้ยงไก่ ๑๑ ๑๐ ๙๐.๙๑ 

การงานอาชีพ ๒๓ ๒๒ ๙๕.๖๕ 

ฟิสิกส์ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ 

 

 
 
 

 
 



๒๑ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๒๒ ๑๒ ๕๔.๕๕ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒๒ ๘ ๓๖.๓๖ 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๒๒ ๑๐ ๔๕.๔๕ 
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ๑๐ ๔ ๔๐.๐๐ 

เคมี ๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ 

ฟิสิกส์ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ 
วิทยาการคำนวณ ๒๒ ๑๗ ๗๗.๒๗ 

ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๒๒ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒๒ ๑๙ ๘๖.๓๖ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑๐ ๙ ๙๐.๐๐ 
ประวัติศาสตร์๔ ๒๒ ๑๙ ๘๖.๓๖ 

สังคมศึกษา ๒๒ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 

สุขศึกษา ๒๒ ๑๙ ๘๖.๓๖ 
บาสเก็ตบอล ๒๒ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 

ศิลปะกับชีวิต๔ ๒๒ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 

การงานอาชีพ ๒๒ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 
การปลูกไม้ประดับ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

ชีววิทยา ๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ 
งานเขียนแบบเบื้องต้น ๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑๐ ๕ ๕๐.๐๐ 

ประวัติวรรณคดี ๑๐ ๕ ๕๐.๐๐ 
 
 
 
 
 

 



๒๒ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๒๔ ๑๔ ๕๘.๓๓ 
การเขียน๑ ๗ ๕ ๗๑.๔๓ 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๒๔ ๒๓ ๙๕.๘๓ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒๔ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ 
เคมี ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 

ชีววิทยา ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 

วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ๗ ๖ ๘๕.๗๑ 
การสื่อสารและการนำเสนอ ๒๔ ๒๓ ๙๕.๘๓ 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒๔ ๒๓ ๙๕.๘๓ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๗ ๖ ๘๕.๗๑ 

สังคมศึกษา ๒๔ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ 
สุขศึกษา ๒๔ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ 

ศิลปะกับชีวิต ๕ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ 

การงานอาชีพ ๒๔ ๒๓ ๙๕.๘๓ 
การเพาะเห็ดนางฟ้า ๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ 

การผสมดินปลูก ๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ 

งานห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ ๗ ๖ ๘๕.๗๑ 
มวยสากล ๒๔ ๒๓ ๙๕.๘๓ 

โครงงานอาชีพ ๒๔ ๒๓ ๙๕.๘๓ 
ฟิสิกส์ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 
 
 



๒๓ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๒๔ ๑๖ ๖๖.๖๗ 

หลักภาษา ๗ ๖ ๘๕.๗๑ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒๔ ๑๗ ๗๐.๘๓ 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๒๔ ๑๐ ๔๑.๖๗ 

วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ๗ ๒ ๒๘.๕๗ 

เคมี ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 
ฟิสิกส์ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 

วิทยาการคำนวณ ๒๔ ๑๖ ๖๖.๖๗ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒๔ ๒๓ ๙๕.๘๓ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๗ ๔ ๕๗.๑๔ 
สังคมศึกษา ๒๔ ๒๐ ๘๓.๓๓ 

สุขศึกษา ๒๔ ๒๒ ๙๑.๖๗ 

แบดมินตัน ๒๔ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะกับชีวิต ๖ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ 

การงานอาชีพ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ 
โครงงานอาชีพ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 

การเลี้ยงปลาสวยงาม ๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ 

การเลี้ยงปลาน้ำจืด ๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ 
งานห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ ๗ ๓ ๔๒.๘๖ 

ชีววิทยา ๑๗ ๑๓ ๗๖.๔๗ 

งานเขียนแบบเบื้องต้น ๑๗ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 
ต้านทุจริตศึกษา ๗ ๕ ๗๑.๔๓ 

 

 

 



๒๔ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
จำนวน 
นักเรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒๒๖ ๒๒๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๒๒๖ ๒๒๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 

๓. มีวินัย ๒๒๖ ๒๒๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 
๔. ใฝ่เรียนรู ้ ๒๒๖ ๒๒๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 

๕. อยู่อย่างพอเพียง ๒๒๖ ๒๒๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 

๖. มุ่งม่ันในการทำงาน ๒๒๖ ๒๒๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 
๗. รักความเป็นไทย ๒๒๖ ๒๒๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 

๘. มีจิตสาธารณะ ๒๒๖ ๒๒๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 

รวม ๒๒๖ ๒๒๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ ๐ 

  
(อธิบายข้อความใต้ตารางพอสังเขปและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศรูปแบบกราฟเพ่ิมเติมเพ่ือให้ง่ายต่อ
การศึกษาตามบริบทขอสถานศึกษา)   
  นักเรียนทุกคนผ่านการประเมิณคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ 
 

๑.๕) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีผู้ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ทุกคน  จำนวน ๒๒๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของนักเรียนทั้งหมด  ซึ่งมีกระบวนการสอนซ่อมเสริมการอ่าน และการเขียน
ให้แก่นักเรียนที่บกพร่องทางการอ่านและการเขียน   ในกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมวิชาการ  

 

 

 

 

 



๒๕ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน (การสื่อสาร/การคิด/การแก้ปัญหา/การใช้
ทักษะชีวิต/การใช้เทคโนโลยี)   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การสื่อสาร ๒๒๖ ๐ 
การคิด ๑๙๘ ๒๘ 
การแก้ปัญหา ๒๐๙ ๑๗ 
การใช้ทักษะชีวิต ๒๑๑ ๑๕ 
การใช้เทคโนโลยี ๒๒๖ ๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรสื่อสำร กำรคิด กำรแกปั้ญหำ กำรใชท้กัษะชีวิต กำรใชเ้ทคโนโลยี

ผ่ำน 226 198 209 211 226

ไม่ผ่ำน 0 28 17 15 0
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ปีการศึกษา  ๒๕๖๔

ผ่ำน ไม่ผ่ำน



๒๖ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

กิจกรรม ผ่าน ไม่ผ่าน 

กิจกรรมชุมนุม ๒๒๖ ๐ 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ๑๒๖ ๐ 

กิจกรรมรักษาดินแดน ๑๖ ๐ 

กิจกรรมจิตสาธารณะ ๕๑ ๔ 
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ๓๓ ๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมชมุนมุ กิจกรรมลกูเสอื เนตรนำรี กิจกรรมรกัษำดินแดน กิจกรรมจิตสำธำรณะ กิจกรรมผูบ้  ำเพ็ญประโยชน์

ผ่ำน 226 126 16 51 33

ไม่ผ่ำน 0 0 0 4 0

226

126

16

51

33

0 0 0 4 0
0

50

100

150

200

250

ผลกำรประเมนิกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

ผ่ำน ไม่ผ่ำน



๒๗ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

๑.๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๗.๑๘ ๒๒.๑๐ ๒๕.๕๘ ๒๗.๘๑ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๑.๒๓ ๒๓.๒๗ ๓๐.๖๑ ๒๘.๕๙ 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๒.๑๓ ๒๔.๗๕ ๓๑.๖๗ ๓๐.๗๙ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗ ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑ 

 

 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิทยาศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่า คะแนนเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ ส่วนรายวิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำองักฤษ

กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ยสงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ



๒๘ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๑.๙๓ ๑๔.๒๒ ๒๙.๑๓ ๓๕.๓๑ ๒๓.๙๖ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๙.๓๔ ๒๑.๔๐ ๒๙.๔๑ ๓๔.๐๘ ๒๔.๓๒ 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๔๗.๗๔ ๒๑.๘๓ ๒๙.๐๔ ๓๗.๔๕ ๒๕.๘๓ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๒๕.๕๖ 

 
 

 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทย รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาสังคมฯ และ     รายวิชา

ภาษาอังกฤษ ต่ำกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สงัคมฯ ภำษำองักฤษ

กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ยสงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ



๒๙ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

๒)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา             
      ๒๕๖๓ กับ ๒๕๖๔ 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๔๘.๑๕ ๕๗.๑๘ 

คณิตศาสตร์ ๒๒.๒๑ ๒๒.๑๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๖.๕๔ ๒๕.๕๘ 

ภาษาอังกฤษ ๓๑.๙๘ ๒๗.๘๑ 

 

 
 
 จากแผนภูมิผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
 ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนทั้งหมด ๔ รายวิชา พบว่า     
 มี ๑ รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ้น คือ รายวิชาภาษาไทย โดยมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +๙.๐๓ 
 และมีจำนวน ๓ รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง คือรายวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลง –๐.๑๑
 วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลง –๐.๙๖  และภาษาอังกฤษ  มีค่าเฉลี่ยลดลง -๔.๑๗   
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กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๓ ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๔



๓๐ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๓๕.๕๔ ๔๑.๙๓ 

คณิตศาสตร ์ ๒๐.๙๖ ๑๔.๒๒ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๗.๘๘ ๒๙.๑๓ 

ภาษาอังกฤษ ๒๓.๔๒ ๒๓.๙๖ 

สังคมศึกษา ฯ ๓๓.๓๘ ๓๕.๓๑ 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 จากแผนภูมิผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนทั้งหมด ๕ รายวิชา พบว่า มี  ๔ รายวิชา
มีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือรายวิชาภาษาไทย +๖.๓๙ รายวิชาวิทยาศาสตร์ +๑.๒๕รายวิชาสังคม
ศึกษา +๑.๙๓ และรายวิชาภาษาอังกฤษ +๐.๕๔ ส่วนอีก ๑ รายวิชาคือ รายวิชา คณิตศาสตร์   มีผล
คะแนนเฉลี่ยลดลง -๖.๗๔ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖

ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๓ ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๔



๓๑ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 
๑.๗ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑) ห้องสมุดมี 
ขนาด ๗๒ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด ๗,๐๒๗ เล่ม การสืบค้นหนังสือและ

การยืม-คืน ใช้ระบบ   Public Library Services  ( PLS )  
๒) ห้องปฏิบัติการ  

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ ห้อง  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ห้อง  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน - ห้อง  

๓) คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๕ เครื่อง  
ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๕๘ เครื่อง  
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๕ เครื่อง  
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๑๒ เครื่อง  

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๑. ห้องของพ่อ 
๒. ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม 
๓. ห้องคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
๔. ห้องสืบค้นข้อมูล  
๕. สวนสมุนไพร  
๖. ห้องภาษาไทย  
๗. ห้องสังคมศึกษา  
๘. ห้องสภานักเรียน  
๙. ห้องพยาบาล  
๑๐.ห้องดนตรี  
๑๑.ห้องวิทยาศาสตร์  
๑๒.ห้องคณิตศาสตร์  
๑๓.ศูนย์ภาษาต่างประเทศ  
๑๔.ห้องการงานอาชีพ  
๑๕.ห้องโสตทัศนศึกษา  
 
 
 



๓๒ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
๑. วัดบ้านแก่ง  
๒. วัดโบราณหลวง  
๓. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 
๔. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 
๔. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 
๕. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  
๖. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง 
๗. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
๙. หมู่บ้าน/ชุมชนบ้านแก่งเหนือ-ใต้ 

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน  

๑.ชื่อ นายทวน บรรเทาใจ ให้ความรู้เรื่อง กลองยาว  
๒.ชื่อ นายสมพร อินต๊ะใหม่ ให้ความรู้เรื่อง งานอ็อก งานเชื่อมโลหะ  
๓.ชื่อ นางคำนึง ประโยชน์ ให้ความรู้เรื่อง การทอผ้าซิ่นตีนจก  
๔.ชื่อ นางแพรว นิมิตร ให้ความรู้เรื่องการตัดเย็บซื้อผ้า  
๕.พระมหาเสน่ห์ วัดสวรรคาราม อ.สวรรคโลก ให้ความรู้เกี่ยวกับพระธรรม  
๖.พระครูวิจิตร ประภากร วัดโบราณหลวง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรม 

 
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

ห้องของพ่อ ห้องคุณธรรม ห้องดนตรี ห้องสืบค้นข้อมูล ห้องสมุด ห้องโสตทัศนศึกษำ



๓๓ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

ชุมชนบ้ำนแก่งเหนือ-ใต้ อุทยำนแห่งชำติศรีสัชนำลัย วัดโบรำณหลวง วัดบ้ำนแก่ง อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย



๓๔ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
      โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบโดยให้
คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาได้นำไปปรับปรุงและพัฒนา
ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน รายละเอียดการนำเสนอตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดเีลิศ 

 
ตารางการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒- ๒๕๖๔ 

ปีการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ ๓ 
๒๕๖๒ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒๕๖๓ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒๕๖๔ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๑.๑ กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้

เป็นไปตามศักยภาพผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยจัดให้มีโครงการผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ครบทั้ง ๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  โดย

มีกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด

คำนวณ โดยคำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน โดยการร่วมมือและระดมความคิดเห็นข้อมูลจากทุกฝ่าย  

และดำเนินการทำแผนปฏิบัติการประจำปี และนำแผนไปสู่การปฏิบัติตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนดังนี้  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ในปีนี้เกิดสถานการณ์โรคติดต่อ covid-๑๙ ทำให้ต้องเลื่อน

การเปิดภาคเรียน บางสัปดาห์มีการปิดเรียนตามสถานการณ์โรคติดต่อของโรงเรียน  และทำให้การ

ดำเนินงานในกิจกรรมบางกิจกรรมต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์  โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่

ดำเนินงานได้แก่  โครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณโดยมี

กิจกรรม คือกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กิจกรรมประเมินการอ่าน กิจกรรมวันคริสมาสต์  เพ่ือพัฒนา

ให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ   โครงการส่งเสริมความสามารถใน

การวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นแก้ปัญหา คือ กิจกรรมลูกเสือเนตร

นารี/ผู้บำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ  กิจกรรมจิตสาธารณะ   

เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และให้นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

อย่างมีเหตุผล    โครงการส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยมีกิจกรรม คือ กิจกรรมห้องเรียน

คุณภาพ Learn Education และกิจกรรมโครงงาน ๘ กลุ ่มสาระการเรียนรู้  เพื ่อพัฒนานักเรียนให้มี

ความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตัวเองและทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์

ความรู้ และนำประสบการณ์มาใช้อย่างสร้างสรรค์    โครงการส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  มีกิจกรรมคือ  การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนา

นักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน  
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ด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรม คือ กิจกรรมติว GAT-PAT กิจกรรม ICHITAN ROAD TO 

UNIVERSITY  กิจกรรมปรับสภาพและปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เพื่อพัฒนา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผล

การทดสอบอื่น   โครงการส่งเสริมความรู ้ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ   มีกิจกรรมคือ 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุม  ส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว เพื่อพัฒนานักเรยีนมี

ความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีทักษะพ้ืนฐานในการ

ทำงาน หรืองานอาชีพ   

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด  มีกิจกรรมคือ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญ

ประโยชน์  กิจกรรมค่ายลูกเสือและเนตรนารี  กิจกรรมค่าย ร.ด. กิจกรรมค่ายจิตอาสา  เพ่ือพัฒนานักเรียน

มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษา

กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย โดยมีกิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายและสัมพันธ์ชุมชน  

เพ่ือพัฒนานักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย   โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 

และหลากหลาย โดยมี กิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย กิจกรรมหอพักนักเรียน กิจกรรมวันอาเซียน  

เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนให้ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 

ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี   โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โดยมี กิจกรรมโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการในโรงเรียน   กิจกรรมพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE เพื ่อพัฒนา

นักเรียนให้มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง

วัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

๑.๒ ผลการดำเนินงาน 
ในด้านการดำเนินงานได้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งมีการจัดรายวิชา

เพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ มีจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู ้เรียนที ่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้ เรียน 
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สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูทุกคน
ได้รับนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้
ได้ผลลัพธ์ คือ ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีและจัดทำโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาที่สอน นักเรียนสามารถปรับตนเองให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน นักเรียนมีความภาคภูมิใจ
ในการจบการศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที ่ดีขึ ้น ครูได้รับการพัฒนา ด้านการออกแบบนวัตกรรม และ
จัดการการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน ห้องเรียนมี ICT ในการสอนและสนับสนุนการสอนอย่างเหมาะสมพอเพียง  จนเกิด
ผลลัพธ์ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ   
ผู้เรียน 
 ๑.๑.๑ ส่งเสริมความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ 
 

ดีเลิศ 
 
นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีทักษะในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดทุกระดับชั้น 
    นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ  ๘๐ 
    นักเรียนมีความสามารถในการเขียน ร้อยละ  ๘๐ 
    นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ  ๘๐ 
    นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณร้อยละ ๘๐ 

๑.๑.๒ ส่งเสริมความสามารถใน
การวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน  
 ความคิดเห็นแก้ปัญหา 
 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
ร้อยละ ๗๕ 
    นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล ร้อยละ ๗๕ 
    นักเรียนสามารถพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ ร้อยละ ๗๕ 

๑.๑.๓ ส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
 

   นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตัวเอง ร้อยละ  ๙๐  
   นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์
มาใช้อย่างสร้างสรรค์ ร้อยละ  ๙๐   

๑.๑.๔ ส่งเสริมความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
  

   นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ร้อยละ ๙๐ 
   นักเรียนมีการเรียนรู้การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม ร้อยละ ๙๐ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
๑.๑.๕ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืน ร้อยละ ๘๐ 
    นักเรียนมีความพึงพอใจที่บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ร้อยละ ๘๐ 
 

๑.๑.๖ ส่งเสริมความรู้ทักษะ
พ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

นักเรียนมีความรู้ทักษะทางการเรียนด้านอาชีพในการจัดการและ เจตคติ
ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นร้อยละ ๙๐ 
    นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการทำงาน ร้อยละ ๙๐ 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน ๕๗.๑๘ ๒๒.๑๐ ๒๕.๕๘ ๒๗.๘๑ 

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด ๕๑.๒๓ ๒๓.๒๗ ๓๐.๖๑ ๒๘.๕๙ 

คะแนนเฉลีย่สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๒.๑๓ ๒๔.๗๕ ๓๑.๖๗ ๓๐.๗๙ 

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ ๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗ ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑ 
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กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
O-net ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ยสงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ



๓๙ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน ๔๑.๙๓ ๑๔.๒๒ ๒๙.๑๓ ๓๕.๓๑ ๒๓.๙๖ 

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด ๔๙.๓๔ ๒๑.๔๐ ๒๙.๔๑ ๓๔.๐๘ ๒๔.๓๒ 

คะแนนเฉลีย่สังกัด สพฐ. ๔๗.๗๔ ๒๑.๘๓ ๒๙.๐๔ ๓๗.๔๕ ๒๕.๘๓ 

คะแนนเฉลีย่ 

ระดับประเทศ 
๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๒๕.๕๖ 
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กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน       
(O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ยสงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ



๔๐ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี 

ม.๑ ๔๗ ๑ 
ม.๒ ๕๒ - 
ม.๓ ๓๔ ๒ 
ม.๔ ๔๙ ๔ 
ม.๕ ๒๐ ๓ 
ม.๖ ๒๔ - 

๑.๒.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
 

นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ ๙๐ 
  นักเรียนมีเคารพในกฎกติกา ร้อยละ ๙๐ 
  นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ร้อยละ ๙๐ 
 

๑.๒.๒ ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
 

  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยร้อยละ ๙๐ 
  นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย ร้อยละ ๙๐ 
   นักเรียนตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  
ร้อยละ  ๙๐  
   นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมในสมาคม
อาเซียน ร้อยละ  ๙๐ 

๑.๒.๓ ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง และ
หลากหลาย 

นักเรียนที่มีภูมิลำเนาห่างไกลโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาสามารถพักอาศัยลด
ปัญหาการเดินทางมาศึกษาคิดคำนวณร้อยละ  ๙๐ 

๑.๒.๔  ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 
 

   นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม  
ร้อยละ ๙๐ 
   นักเรียนเข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน เชื่อมั่นและภาคภูมิใจใน
ตนเอง ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม เสริมสร้างไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
 ร้อยละ ๙๐ 

 



๔๑ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

๑.๓ จุดเด่น 

๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน สื ่อสาร และคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ  คิด

สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล และจดบันทึกอย่างเป็นระบบผู้เรียนมีทักษะในการคิด

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีทักษะใน

การทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสูงขึ้น  

๒) นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นการลงมือทำและมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมลูกเสือ -   

เนตรนารีและจิตสาธารณะ  นักเรียนมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจใน

การเลือกตั้งประธานนักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ในการกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 

๓) นักเรียนได้ใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพ  มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ และปฏิบัติ

กิจกรรม ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตัวเอง ทำให้นักเรียนมี

ความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้อย่างสร้างสรรค์  

๔) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕) ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง

ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

๖) ส่งเสริมความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น การทำงานร่วมกันเป็น

ทีม รู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและทำให้นักเรียนรู้จักตนเองสามารถวางแผนชีวิตใน

อนาคตได้อย่างมีคุณภาพ 

๗) ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ การทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงานอย่าง

เป็นขั้นตอนและทำให้นักเรียนรู้จักตนเองสามารถวางแผนชีวิตในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ 

๘) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยม 

และจิตสำนึกที่ดี ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๙) การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมเป็นหลักปฏิบัติ โดยจะไม่มี

การเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การรักษาดูแลนักเรียนให้อยู่กับโรงเรียน การฝึกอบรม และการ

พัฒนาศักยภาพ โดยไม่เลือกปฏิบัติในความแตกต่างด้านอายุ ความทุพพลภาพ เพศ ความคิดเห็นทางการ



๔๒ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

เมืองเชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ รสนิยมทางเพศ ภูมิหลังด้านเศรษฐกิจและสังคม และการเน้น

การมีส่วนร่วมของนักเรียนในทุกกิจกรรม 

๑๐) นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม ได้แสดงออก พัฒนาตนเอง   

กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง  

 ๑.๔ จุดควรพัฒนา 

๑) ควรมีการบูรณาการกิจกรรมเพ่ือช่วยลดเวลาในการจัดกิจกรรม 

๒) ระบบอินเทอร์เน็ต ให้พร้อมใช้ได้ตลอดเวลา 

๓) เชิญวิทยากรชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือทำให้การจัดกิจกรรมใน

โครงการสนุกสนาม แปลกใหม่และเกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา   

๔)  กิจกรรมบางกิจกรรมนักเรียนที่เข้าร่วมมีจำนวนน้อย เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการแต่ละกลุ่มสาระ

เพราะจัดเป็นระดับชั้นซึ่งจำนวนนักเรียนไม่เท่ากันแต่ได้รับงบประมาณเท่ากัน   ควรบูรณาการค่ายวิชาการ

ในสาระที่มีผู้เข้าร่วมน้อยมาจัดรวมกันเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๕) กิจกรรมบางกิจกรรมมีการบูรณาการมาใช้เรียนร่วมกันทำให้การดำเนินกิจกรรมทำให้ได้ผล

สัมฤทธิ์ได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ งบประมาณไม่เพียงพอ  ควรเพิ่มงบประมาณโครงการให้เพียงพอต่อการ

ดำเนินงาน   

๖)  ควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ได้มากที่สุด 

๗)  ควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายต่อนักเรียนที่มีความแตกต่าง ทางต่าน วัย เพศ และความรู้ 

๘) ควรส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกทุกคน และส่งเสริมสนับสนุนการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม  

๙) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ควรจัดอบรมเรื่องการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ

สังคม เพราะกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดี สามารถส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักษาสุขภาพ  

๑.๕ แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย ๑ ระดับ)  
         แผนพัฒนางานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน   

     ๑.๖ ข้อเสนอแนะ 
      ๑.๗ แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
      เพจเฟสบุ๊ค : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  หรือ เว็บไซด์ www.bankeang.ac.th 
 ๑.๘ กิจกรรมที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  
 

http://www.bankeang.ac.th/


๔๓ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๒.๑ กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยศึกษาข้อมูล 

และ นโยบายการศึกษาในระดับชาติ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

ร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา โดยการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

และดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็น

รูปธรรม โดยจัดให้ดำเนิน โครงการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมส่งเสริม

ประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนางานการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ และทรัพย์สิน 

เพื ่อบริหารจัดการ การดำเนินการตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนา

แผนงาน เพื่อสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ

ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร 

และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษา  โครงการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมพัฒนา

งานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนา

หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบคุมหรือกลุ่มที่เรียนร่วม 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ด้านการบริหารงานบุคคล ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล   ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญและกำลังใจ  กิจกรรมส่งเสริมวิทยฐานะกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน

ต้นแบบ โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 



๔๔ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมี

กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กิจกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมซ่อมบำรุง

ระบบสาธารณูปโภค  กิจกรรมรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์  กิจกรรมเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ดี  และสภาพแวดส้อม

ทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย  โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน จัดทำเอกสาร  แผ่นป้าย

ไวนิล  ข่าวสาร ต่าง ๆ ของทางโรงเรียนปรับปรุงกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน เพ่ือจัดระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศในโรงเรียนและพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสม 

เพื่อให้สถานศึกษาได้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างสำเร็จตามตัวชี้วัดในโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนกลยุทธ์ สถานศึกษามีการปรับและพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและลดขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารงาน

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายในตามหลัก ธรรมาภิบาลและ

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาองค์กรและ

ประสิทธิภาพของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล พัฒนา

ระบบการบริหารการเงินที่ดี พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรกายภาพที่ดี พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ดี 

และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี ตลอดจนระบบการสื่อสารสารสนเทศท่ีดีในองค์กร เป็นต้น ซึ่ง

มุ่งพัฒนาโครงสร้างและระบบการทำงานให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน ลดการซ้ำซ้อน ใช้

ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และมีการวัดประสิทธิภาพของการบริหารในทุกระดับการทำงาน โดยนำระบบการ

วัดประสิทธิภาพการบริหารที่คำนึงถึงประสิทธิภาพการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการ องค์ความรู้ และการสั่งสมความรู้ รวมทั้งประสิทธิภาพของการ

พัฒนาระบบงานภายในเพื่อสนับสนุนการวางแผน กลยุทธ์และการตัดสินใจ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมี

ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาองค์กรตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 

 

 



๔๕ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

๒.๒ ผลการพัฒนา  

ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๒.๑ บริหารจัดการ 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

สถานศึกษา 

กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร

และจัดการศึกษา (งบกลาง ๑๐ %) 

กิจกรรมพัฒนางานการเงิน  การบัญชี  

การพัสดุ และทรัพย์สิน 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ 

การดำเนินการตามเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 

นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 

รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่าง

มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๐ 

๒.๒ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

กิจกรรมที่ ๑  พัฒนางานประกัน

คุณภาพทางการศึกษา          

กิจกรรมที่ ๒  พัฒนาแผนงาน 

 

  ๑. สถานศึกษามีการส่งเสริมการ

บริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งใน

ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ

ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ได้

ร้อยละ ๙๕ 

  ๒. สถานศึกษามีการบริหาร

อัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 

ได้ร้อยละ ๙๕ 

  ๓. สถานศึกษามีการจัดการระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ ๙๕ 



๔๖ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

    ๔. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ

ภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการ

พัฒนา บุคลากร ร้อยละ ๙๕  

  ๕. สถานศึกษามีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง 
และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา ร้อยละ ๙๕ 

๒.๓ พัฒนาวิชาการท่ี

เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ

ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ  

  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ

เกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการ

พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ

ด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมาย

รวมถึง การจัดการเรียนการสอนของ

กลุ่มท่ีเรียนแบบควบคุมหรือกลุ่มที่

เรียนร่วมได้ระดับดีร้อยละ ๙๕ 

๒.๔ พัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     กิจกรรมพัฒนาด้านการบริหารงาน

บุคคลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

     กิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญ

และกำลังใจ   

     กิจกรรมส่งเสริมวิทยฐานะ 

     กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

    สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 

พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๙๕ 

    มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใช้

ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ร้อยละ ๙๕ 
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๒.๓ จุดเด่น 

      ๑) สามารถบริหารจัดการ การดำเนินการตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

๒) ผู้บริหารให้การสนับสนุน ชุมชนให้การส่งเสริม   

๓) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๒.๕) จดัสภาพแวดล้อม      

ทางกายภาพและสังคม

ที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

   กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนอาคารประกอบ 

   กิจกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้   

   กิจกรรมซ่อมบำรุงระบบ

สาธารณูปโภค             

   กิจกรรมรักษาความสะอาดและ

ปรับปรุง ภูมิทัศน์   

    กิจกรรมเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

   นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้ใช้

อาคารเรียนอาคารประกอบที่พร้อม

ให้บริการ ร้อยละ ๙๕ . 

   นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามี

แหล่งเรียนรู้ และได้รับประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ ๙๕ 

   นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามี

ความสะดวกสบายเกี่ยวกับระบบ

สาธารณูปโภค ร้อยละ ๙๕ 

    โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีภูมิทัศน์ที่ดี 

นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

รอ้ยละ ๙๕   

    นักเรียนของโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรม

เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ร้อยละ ๙๕ 

๒.๖) จัดระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

   การจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน 
   จัดทำเอกสาร  แผ่นป้ายไวนิล  
ข่าวสาร ต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 
    ปรับปรุงกล้องวงจรปิดภายใน
โรงเรียน 
 

    ระบบและบริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งด้านบริการจัดการและ
การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพที่
เหมาะสม ร้อยละ ๙๕ 
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๔) ผู้บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพอย่างเต็มที่ ครู บุคลากร กระตือรือร้นในการพัฒนาวิชาชีพ  

 ๕)  อาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภค ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม ให้อยู่

ในสภาพปลอดภัย พร้อมใช้งาน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ได้รับการปรับปรุง

ให้ให้มีสภาพดี สะอาด สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และป้องกัน อุบัติเหตุ 

 ๖) รูปแบบการสื่อสาร  การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง  ช่วยให้ บุคลกร  ผู้บริหาร  

นักเรียน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจน  ผู้ปกครองและชุมชน  ได้รับข่าวสาร ต่าง ๆจากทางโรงเรียนที่

ถูกต้องและเป็นการเปิดกว้างให้ชุมชนเข้ามาสอบถาม  ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้รวดเร็ว 

๒.๔ จุดควรพัฒนา 

 ๑) ควรระดมทรัพยากรเพ่ือนำมาพัฒนาสถานศึกษาตาม จุดเน้นของสถานศึกษาเพ่ิมเติม 

 ๒) ควรจัดสรร งบประมาณ เพ่ิมข้ึน  เพราะที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอ 

 ๓) การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบคุมหรือกลุ่มที่เรียนร่วม 

 ๔) ควรเปิดโอกาส ให้ ครู บุคลากร ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สถานศึกษาต้นแบบ ในการ

พัฒนาวิชาชีพ ครู บุคลากรได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 ๕) จัดสรรงบประมาณการศึกษาดูงาน เพ่ิมข้ึนจากเดิม   เพื่อให้ ครู บุคลากร ได้มีโอกาส 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สถานศึกษาต้นแบบที่มีมาตรฐานสากล 

 ๖) ควรสร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ครูที่พูดไม่ได้ เพ่ือ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ และคุณธรรม โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๗) งบประมาณของโครงการ ส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับการซ่อมแซม อุปกรณ์ระบบน้ำประปา และ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ที่ชำรุดระหว่างปี ซึ่งไม่สามารถประเมินงบประมาณที่แน่นอนของโครงการใน

ส่วนนี้ได้ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้งบประมาณส่วนอื่นเพ่ิมเติม  

๒.๕ แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย ๑ ระดับ)  
 แผนพัฒนางานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๖ ข้อเสนอแนะ 
 ๒.๗ แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
 เพจเฟสบุ๊ค : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  หรือ เว็บไซด์ www.bankeang.ac.th 

๒.๘ กิจกรรมที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation 
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มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๓.๑ กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ โดยจัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู ้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยการ

ดำเนินงาน กิจกรรมอย่างหลากหลาย ตามโครงการสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  

โครงการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดการเรียน

การสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยดำเนินการโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีกิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ   กิจกรรมการเรียนรู้เด็กพิเศษ  

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กิจกรรม

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาการ

เรียนกลุ ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพ่ือจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ

คิด และปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้

เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก 

แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  โครงการ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยมี กิจกรรมทัศนศึกษา

นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาใช้  ในการจัดการเรียนรู้โดยโครงสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ ที่

หลากหลาย  โครงการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมรณรงค์วัน

งดสูบบุหรี่โลก  กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด กิจกรรมกิจกรรมป้องกันดูแลความปลอดภัยของ

นักเรียนภายในโรงเรียน เพ่ือครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็ก

รักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู ้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โครงการ

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยมี กิจกรรมงานทะเบียนวัดผล

ประเมินผล กิจกรรมการวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพตามหลักสูตร  เพื่อให้มีการตรวจสอบและ



๕๐ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

๓.๒ ผลการดำเนินงาน 

จากการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๓.๑) จัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และ

สามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ   

กิจกรรมการเรียนรู้เด็กพิเศษ  กิจกรรม

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมพัฒนาการ

เรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กิจกรรม

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  กิจกรรม

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาการเรียน

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรม

การเรียนรู้ตามมาตรฐาน การ

เรียนรู้ ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๕ 

๒. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการ

พัฒนาเป็นหลักสูตรที่เน้น ผู้เรียนได้

เรียนรู้โดย ผ่านกระบวนการคิด   

และปฏิบัติจริง  ร้อยละ ๘๕ 

๓. แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ 

นำไปจัดกิจกรรมได้จริง ร้อยละ 

๘๕  

๔. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ 

สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และ

ต้องการ ความช่วยเหลือ พิเศษ  

ร้อยละ ๘๕        

๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาฝึกทักษะ 

แสดงออก แสดง ความคิดเห็น 

สรุป องค์ความรู้ นำเสนอ ร้อยละ 

๘๕ 
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๓.๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

สถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  

นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีการใช้สื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง

เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 

ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดย

โครงสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ

ต่างๆ ที่หลากหลาย     

 

ประเด็น วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๓.๓) มีการบริหารจัด 

การชั้นเรียนเชิงบวก 

 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรม

อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด กิจกรรม

กิจกรรมป้องกันดูแลความปลอดภัยของ

นักเรียนภายในโรงเรียน 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น

เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง

บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 

สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี

ความสุข ร้อยละ ๘๕ 

๓.๔) ตรวจสอบและ

ประเมินผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบ และนำผล

มาพัฒนาผู้เรียน 

 

กิจกรรมงานทะเบียนวัดผลประเมินผล 

กิจกรรมการวัดผลประเมินผลที่มี

ประสิทธิภาพตามหลักสูตร 

มีการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ

และวิธีการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสมกับเป้าหมายในการ

จัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้

พัฒนาการเรียนรู้ร้อยละ ๘๕ 



๕๒ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

๓.๓ จุดเด่น 

  ๑)  นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมต่างๆและผ่านประสบการณ์จริง 

   ๒)  เปิดกิจกรรมที่เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้มีโอกาสเห็น พบเจอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

  ๓)  นักเรียนสามารถนำประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

   ๔)  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะการเอาตัวรอด 

   ๕)  ฝึกนักเรียนให้สามารถเข้าสังคม ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ 

 ๓.๔ จุดควรพัฒนา 

   ๑)   งบประมาณไม่เพียงพอ 

   ๒)  เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้  

   ๓) วางแผนสำรองกิจกรรมกรณีไม่สามารถนำนักเรียนออกนอนกสถานที่ได้ 

๓.๕ แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย ๑ ระดับ)  
         แผนพัฒนางานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน   

     ๓.๖ ข้อเสนอแนะ 
      ๓.๗ แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
      เพจเฟสบุ๊ค : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  หรือ เว็บไซด์ www.bankeang.ac.th 
 ๓.๘ กิจกรรมที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  
 

 

 

๓.๕) มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมงานพัฒนาการจัดการเรียน    

การสอน 

กิจกรรม PLC  

 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน

แลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูล

ป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ร้อยละ ๘๕ 

http://www.bankeang.ac.th/
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สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

 

 จากผลการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ  

ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ

การจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่

ในระดับ ดีเลิศ 

ในด้านคุณภาพผู้เรียนทั้งนี้สถานศึกษาได้มีกระบวนการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน ในการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ พัฒนาให้นักเรียน

มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ  และให้นักเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตผุล   

ส่งเสริมความสามารถในการสร้าง เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตัวเอง

และทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และนำประสบการณ์มาใช้อย่างพัฒนา

นักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน  

ด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และให้ ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมี

ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบ  ให้นักเรียนได้มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการ

จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  มีทักษะพื้นฐานในการทำงาน หรืองานอาชีพ  

นอกจากนี้ยังดำเนินการส่งเสริมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  เพื่อพัฒนานักเรียนมีพฤติกรรม

เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัด

กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  ให้ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี   พัฒนานักเรียนให้มีการ

รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่

ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น      
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ได้มีการกำหนด วิสัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษา เพ่ือ

บริหารจัดการ การดำเนินการตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 

รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งใน

ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากร

ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 

บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล

การจัดการศึกษา  พัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมพัฒนา

งานวิชาการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนา

หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบคุมหรือกลุ่มที่เรียนร่วม พัฒนาครู

และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ด้านการบริหารงานบุคคล ตามปรัชญาเศรษฐกิจ และ

ดำเนินการสร้างบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้โดยจัดสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ

ภายนอกห้องเรียนที่ดี  และสภาพแวดส้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย  และ

จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในโรงเรียนและพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีกิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ   กิจกรรมการเรียนรู้เด็กพิเศษ  

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  มี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความ

จำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์

ความรู ้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ให้นักเรียนมีการใช้สื ่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้      ในการจัดการเรียนรู้โดยโครงสร้างโอกาสให้

ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ ที่หลากหลาย  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น

การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ ร่วมกัน

อย่างมีความสุข โครงการ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  โดยใช้



๕๕ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับ

แก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

 สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และจัดทำรายงาน

ประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการ

ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้มาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา กำหนดการวางแผน ดำเนินงาน ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข ในกระบวนการทำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ มีมาตรฐาน และสามารถผดุงรักษาคุณภาพการทำงานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 



๕๖ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา 

 
 
 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของสถานศึกษาจะต้อง
นำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื ่อสรุปนำไปสู ่การเชื ่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ  ดีเลิศ 

 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ครบตามแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านผู้เรียน 
     ๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน 
ส ื ่ อสาร และค ิดคำนวณอย ่าง เป ็นระบบคิด
สร ้ างสรรค ์  ตั ดส ินใจแก ้ป ัญหาอย ่างม ี  สติ
สมเหตุสมผล และจดบันทึกอย่างเป็นระบบผู้เรียน
มีทักษะในการคิดว ิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และคิด
แก้ปัญหาได ้อย ่างมีสติ มีทักษะในการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสูงขึ้น  
    ๒) นักเรียนได้ปฏิบัติติกิจกรรมที่เน้นการลงมือ
ทำและมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมลูกเสือ-   
เนตรนาร ีและจ ิตสาธารณะ  น ักเร ียนม ีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ต ัดส ินใจในการเล ือกต ั ้ งประธานน ักเร ียนใน
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  นักเรียนมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ด้านผู้เรียน 
๑) ควรมีการบูรณาการกิจกรรมเพ่ือช่วยลดเวลาใน
การจัดกิจกรรม 
๒) พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้เสถียร ควร
ปรับปรุงเรื่องอินเทอร์เน็ต  
๓) เชิญวิทยากรชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา
เข้าร่วมกิจกรรม เพื ่อทำให้การจัดกิจกรรมใน
โครงการสนุกสนาม แปลกใหม่และเกิดการเรียนรู้
อย่างถูกต้องตามหลักภาษา   
๔)  กิจกรรมบางกิจกรรมนักเรียนที ่เข ้าร ่วมมี
จำนวนน้อย เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการแต่ละกลุ่ม
สาระเพราะจัดเป็นระดับชั้นซึ่งจำนวนนักเรียนไม่
เท่ากันแต่ได้รับงบประมาณเท่ากัน ควรบูรณาการ
ค่ายวิชาการในสาระท่ีมีผู้เข้าร่วมน้อยมาจัดรวมกัน 
เพ ื ่อให ้ค ุ ้มค ่าต ่อการใช ้งบประมาณและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 



๕๗ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ในการ

กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 

 ๓) นักเร ียนได ้ใช ้ห ้องเร ียนท ี ่ม ีค ุณภาพ  มี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ และ

ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมี

ความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตัวเอง ทำ

ให้นักเรียนมีความ สามารถในการเชื ่อมโยงองค์

ความรู้และประสบการณ์มาใช้อย่างสร้างสรรค์  

    ๔) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    ๕)  ส ่ ง เสร ิมให ้น ัก เร ี ยนม ี เจตคต ิท ี ่ ด ี ต่ อ

ภาษาอังกฤษ และกระตือรือร้นที ่จะเรียนรู ้มาก

ยิ่งขึ้นอีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะ

พ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

    ๖) ส่งเสริมความก้าวหน้าในผลการทดสอบ

ระดับชาติหร ือผลการทดสอบอื ่น การทำงาน

ร่วมกันเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงานอย่าง

เป็นขั้นตอนและทำให้นักเรียนรู้จักตนเองสามารถ

วางแผนชีวิตในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ 

    ๗) ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ การทำงาน

ร่วมกันเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงานอย่าง

เป็นขั้นตอนและทำให้นักเรียนรู้จักตนเองสามารถ

วางแผนชีวิตในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ 

    ๘) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมี
ค ่าน ิยม และจ ิตสำน ึกท ี ่ด ี  ทำให ้น ักเร ียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม เคารพในกฎ 

๕) กิจกรรมบางกิจกรรมมีการบูรณาการมาใช้เรียน

ร่วมกันทำให้การดำเนินกจิกรรมทำให้ได้ผลสัมฤทธิ์ 

ได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ งบประมาณไม่เพียงพอ   

ควรเพิ่มงบประมาณโครงการให้เพียงพอต่อการ

ดำเนินงาน   

๖) ควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมให้ได้มากท่ีสุด 

 ๗) ควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายต่อนักเรียน 

ที่มีความแตกต่าง ทางด้าน วัย เพศ และความรู้ 

๘) ควรส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกทุก

คน และส่งเสริมสนับสนุนการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม  

๙) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ควรจัดอบรม

เรื่องการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ

สังคม เพราะกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดี สามารถ

ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักษาสุขภาพ  

 ๑๐) ควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรม 

และการประเมินกิจกรรมเพื ่อ พัฒนารูปแบบ

กิจกรรม 

 

 

 

 

 



๕๘ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
    ๙) การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่าง และ
อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมเป็นหลักปฏิบัติ โดยจะไม่
มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  การ
รักษาดูแลนักเรียนให้อยู่กับโรงเรียน การฝึกอบรม 
และการพัฒนาศักยภาพ โดยไม่เลือกปฏิบัติใน
ความแตกต่างด้านอายุ ความทุพพลภาพ เพศ 
ความคิดเห็นทางการเมือง เช ื ้อชาติ/เผ ่าพันธุ์ 
ศาสนาและความเชื่อ รสนิยมทางเพศ ภูมิหลังด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และการเน้นการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนในทุกกิจกรรม 
   ๑๐) นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์และสังคม ได้แสดงออกพัฒนาตนเอง กล้า
คิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา 
    ๑) สามารถบริหารจัดการ การดำเนินการตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น 
    ๒) ผู้บริหารให้การสนับสนนุ ชุมชนให้การ
ส่งเสริม   
    ๓) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
    ๔)  ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาให ้การส ่ ง เสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพอย่างเต็มที่ ครู บุคลากร กระตือรือร้น
ในการพัฒนาวิชาชีพ 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา   
  ๑) ควรระดมทรัพยากรเพื ่อนำมาพัฒนาสถาน 
ศึกษา ตาม จุดเน้นของสถานศึกษาเพ่ิมเติม 
  ๒) ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน  เพราะที่ใช้อยู่
ไม่เพียงพอ 
  ๓) การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบ
ควบคุมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วม 
  ๔) ควรเปิดโอกาส ให้ ครู บุคลากร ได้มีโอกาส 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สถานศึกษาต้นแบบ ในการ
พัฒนาวิชาชีพ ครู บุคลากรได้อย่างเต็มศักยภาพ 
  ๕) จัดสรรงบประมาณการศึกษาดูงาน เพิ่มขึ้น
จากเด ิม  เพ ื ่อให ้  คร ู  บ ุคลากร ได ้ม ี โอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สถานศึกษาต้นแบบที่มี 
มาตรฐานสากล 

 



๕๙ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

      ๕) อาคารเร ียน อาคารประกอบ ระบบ

สาธารณูปโภค ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม 

ให ้อย ู ่ ในสภาพปลอดภ ัยพร ้อมใช ้งานสภาพ 

แวดล้อม ภายในโรงเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน 

ได้รับการปรับปรุงให้ให้มีสภาพดี สะอาด สวยงาม 

ร่มรื่น และปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการ

สอน และป้องกัน อุบัติเหตุภายในโรงเรียนได้  

     ๖) รูปแบบการสื่อสาร  การประชาสัมพันธ์ที่

หลากหลายช่องทาง  ช่วยให้ บุคลกร  ผู้บริหาร  

น ัก เร ียน  หน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องตลอดจน  

ผู้ปกครองและชุมชน  ได้รับข่าวสาร ต่าง ๆจาก

ทางโรงเรียนที ่ถูกต้องและเป็นการเปิดกว้างให้

ชุมชนเข้ามาสอบถาม  ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต ได้รวดเร็ว 

๖) ควรสร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มี

บรรยากาศแห่งการเร ียนรู ้ ครูที ่พูดไม่ได้ เพ่ือ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้ท ั ้งด ้านความรู ้ และ

คุณธรรม โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

   ๗) งบประมาณของโครงการ ส่วนใหญ่ใช้จ่ายไป

กับการซ่อมแซม อุปกรณ์ระบบน้ำประปา และ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ที่ชำรุดระหว่างปีซึ่ง

ไม่สามารถประเมินงบประมาณที ่แน่นอนของ

โครงการในส่วนนี้ได้ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ 

จำเป็นต้องใช้งบประมาณส่วนอื ่นเพิ ่มเติม และ

สำรองงบประมาณให้แก่โครงการด้วย  

๘) การประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารหรือป้ายนิเทศ  
บางครั้งมีการพิมพ์  ที่ไม่ชัดเจน สวยงาม ควรเลือก
ร้านเพื่อพิมพ์ป้ายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

   ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 

    ๑) นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

จากกิจกรรมต่างๆและผ่านประสบการณ์จริง 

    ๒) เปิดกิจกรรมที่เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้มี

โอกาสเห็น พบเจอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

    ๓) นักเรียนสามารถนำประสบการณ์มาปรับใช้

ในชีวิตประจำวันได้ 

    ๔) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า ทีทักษะการเอาตัวรอด 

    ๕) ฝึกนักเรียนให้สามารถเข้าสังคม ทำกิจกรรม

กลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

   ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 

    ๑) งบประมาณไม่เพียงพอ 

    ๒) เกิดเหตุการณ์กะทันหัน เช่น โรคระบาด     

โควิด ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้  

    ๓) วางแผนสำรองกิจกรรมกรณีไม่สามารถนำ

นักเรียนออกนอนกสถานที่ได้ 

 

 



๖๐ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

แนวทางพัฒนาในอนาคต  
๑) บูรณาการกิจกรรมเพ่ือช่วยลดเวลาในการจัดกิจกรรม 
๒) ปรับปรุงความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เสถียร  
๓) จัดหาวิทยากรชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาเข้าร่วมกิจกรรม   
๔) บูรณาการค่ายวิชาการในสาระท่ีมีผู้เข้าร่วมน้อยมาจัดรวมกันเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณ  
๕) เพิ่มงบประมาณโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน   
๖) จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ได้มากที่สุด 
๗) จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย ต่อนักเรียนที่มีความแตกต่างทางด้าน วัย เพศ และความรู้ 
๘) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกทุกคน และส่งเสริมสนับสนุนการรักษาสุขภาพกาย  

      สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม  
 ๙) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เรื่องการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม  
  ๑๐) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมและการประเมินกิจกรรมเพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรม  

๑๑) ระดมทรัพยากรเพ่ือนำมาพัฒนาสถานศึกษาตาม จุดเน้นของสถานศึกษาเพ่ิมเติม 
๑๒) การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนร่วม 
๑๓) ให้ครู บุคลากร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาต้นแบบ ในการพัฒนาวิชาชีพ ครู  

        บุคลากรได้อย่างเต็มศักยภาพ 
๑๔) จัดสรรงบประมาณการศึกษาดูงาน ครู บุคลากร ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สถานศึกษา 

        ต้นแบบที่มีมาตรฐานสากล 
๑๕) สร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

        ทั้งด้านความรู้ และคุณธรรม โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๑๖) ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารหรือป้าย 
๑๗) จัดทำแผนสำรองเมื่อเกิดเหตุการณ์กะทันหัน เช่น โรคระบาดโควิด ๑๙ ทำให้ไม่สามารถ  

                ดำเนินกิจกรรมได้ และวางแผนสำรองกิจกรรมกรณีไม่สามารถนำนักเรียนออกนอนกสถานที่ได้ 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑) ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
๒) การจัดการศึกษานักเรียนเรียนร่วม 
๓) ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดผล 
    ประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ         
    โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
๔) สนับสนุนอัตรากำลังครูผู้สอน และ ลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้านหรือนักการภารโรง 
๕) เครื่องมือพัฒนาทักษะ การวัดประเมินผลด้านทักษะ ตัวชี้วัดเกณฑ์การให้คะแนนตามรูปแบบ 
๖) สื่อและเทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อนักเรียน 



๖๑ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

- ผลการประเมินภายนอกรอบสี่   
- มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ผลการทดสอบระดับชาติ 
- เกียรติบัตร/รางวัลต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผลการประเมินภายนอกรอบสี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๖๔ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๖๕ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๖๖ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๖๗ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๖๘ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๖๙ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๗๓ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๗๔ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๗๕ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๗๖ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๗๗ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๗๘ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๗๙ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๘๐ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๘๑ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๘๒ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๘๓ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๘๔ รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
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