
      (Self-Assessment Report : SAR ) 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๒ 

บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 

 โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม ต้ังอยูหมู ท่ี  ๕ ตําบลบางกระทุม อําเภอบางกระทุม        

จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ มีการจัดการศึกษา ๑ ระดับ 

คือ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา เปดสอนต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๑ คน ขาราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจาง จํานวน ๕๐ คน 

ผูเรียน จํานวน 8๙๖ คน ( ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ไดนํานวัตกรรม 5G ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติ

การเชิงกลยุทธสูการปฏิบัติ ภายใตวิสัยทัศน “โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม มีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานสากล เปนเลิศดานคุณธรรม บนพื้นฐานความเปนไทย  รักษส่ิงแวดลอม นอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินงานตาม

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 256๒ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา             
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี ้

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ ดานคุณภาพผูเรียน ดีเลิศ (ระดับ 4) 
               ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
               ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ (ระดับ ๔) 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ (ระดับ 4) 

 

๒. ผลการดําเนินงาน 
ครูมีความรูและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้เพราะครูมีความมุงมั่นต้ังใจในการ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยเขารับการอบรมตามโครงการคูปองครู การอบรมตามท่ีหนวยงานตน
สังกัดกําหนด และผานการอบรมจากหนวยงานอื่นๆ และตามความสนใจ สามารถ นําความรู ทักษะ 
ท่ีไดจากการพัฒนาตนเองมาใชในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนในหองเรียน และใช
กระบวนการ PLC ในการแลกเปล่ียนเรียนรูและแกปญหาของนักเรียนในหองเรียน โรงเรียนมีความ
พรอมท้ังในสาธารณูปโภคและอุปกรณการเรียนการสอน ส่ือ เทคโนโลยี มีความพรอมดานสัญญาณ 
Internet สามารถใชจัดการเรียนการสอนไดทุกหองเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร หนังสือเรียน ส่ือวัสดุ
อุปกรณเพียงพอกับนักเรียน จัดใหมีสภาพแวดลอมท้ังภายนอกหองเรียนท่ีสะอาด รมรื่น ภายใน
หองเรียนมีระเบียบ สะอาด ตามระบบของหองเรียนสีขาว เอื้อตอการจัดการเรียนรู ผูบริหารมีภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงใชหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม มีรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
ตามเกณฑมาตรฐานสากล “5G MODEL” ขับเคล่ือนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ เขามาใชในการบริหาร
จัดการศึกษา โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ ผูเรียน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
อยูในระดับดีเลิศ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยูในระดับดีเลิศ               

 
     ก 
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มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการเรียนรู เชน ทักษะการสืบคน การใชงาน 
การออกแบบจากคอมพิวเตอรนํามาจัดทําเปนโครงงานและเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีทักษะ     
ดานการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูดวยตนเอง มีคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร       
มีระเบียบวินัย มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและทอง ถ่ินตามหลักปรัชญา          
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยมีการเยี่ยมบานนักเรียน     
ครบรอยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพรางกาย สมบูรณแข็งแรง มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถนะ     
ตามเกณฑ มีสุขภาพจิตดีมีทักษะในการเลนกีฬา ออกกําลังกาย และแสดงออกทางดนตรี 

 

3. ระบุจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงข้ึน 
จุดเดน 
จุดเดนมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 
 นักเรียนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียน เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม มีความใฝรู และ
เรียนรูอยางตอเนื่อง แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน คนควาหาความรูจากการอาน
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นท้ังในและนอกสถานศึกษา      
มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ทํางานรวมกับผูอื่นได    
อยางมีความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการทํางานและดําเนินการจน
สําเร็จ นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี น้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน รูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษ และ หลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ มีสุนทรียภาพ          
มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค เปนลูกท่ีดีของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนท่ีดีของ
โรงเรียน  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
 

จุดเดนมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของ 
สถานศึกษา  มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา     
และมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย  มีผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนและมีความสามารถ มีการทํางาน
อยางเปนระบบ ทุกระบบการทํางานจะขับเคล่ือนการทํางานโดยมีรูปแบบการบริหารโรงเรียน
คุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานสากล “5G MODEL” ขับเคล่ือนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ มีระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนเปนหมวดหมู เปนปจจุบัน ทําใหการบริหารจัดการดานตางๆ มีประสิทธิภาพ 
มีระบบการบริหารท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และอัตลักษณท่ี
สถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
กําหนด และดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม และจัดสงรายงาน   
ผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด 

 
 

 
     ข 
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 หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน มีการนิเทศภายใน กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ จัดรายวิชาเพิ่มเติม        
ท่ีหลากหลาย จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 

ครูไดปฏิบัติหนาท่ีตรงกับความรูความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา สงผลใหงาน        
มีคุณภาพ ไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นําผลท่ีไดจากการรับมอบหมาย มาปรับใช พัฒนา
โรงเรียนจนสงผลใหนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัด
การศึกษา ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางดานวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา          
อยางเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวก 
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน จัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู เรียน จัดหองสมุดใหผู เรียนเรียนรู        
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและ
ใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ    

โรงเรียนใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ โดยบริการ Wireless network ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีสะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เปน แหลงเรียนรูท่ีทันสมัย เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได    
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

จุดเดนมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม มีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน         
มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลาย ตรงตามความตองการของผูเรียน รวมท้ัง
ครูผูสอนมีความต้ังใจ มุงมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากการคิด    
การปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยกําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน มีความต้ังใจ 
มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู โดยการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใช
วิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีการใชส่ือ 
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมและนักเรียน มีการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
วิเคราะหผลการประเมินและนํามาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ปรับปรุงการจัดการเรียน   
การสอน อีกท้ังศึกษาคนควา มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
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จุดควรพัฒนา  
จุดควรพัฒนา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

 ปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานทุกท่ีทุกเวลา และส่ือรอบๆ ตัว ตองสงเสริมใหเปนนิสัย 
และ สามารถนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 ไดอยางคลองแคลวและถูกตอง
เหมาะสม 
 โรงเรียนควรทําการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อคนหาสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนอยางแทจริงวาเปนเพราะเหตุใด และนําขอคนพบมาจัดทําเปนโครงการและบริหาร
จัดการเพื่อปรับปรุงแกไขโดยความรวมมือของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และ
ผูเกี่ยวของ รวมกันวางแผน รวมมือปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
กระบวนการจัดการเรียน แลวจัดใหมีการพัฒนาและสอนซอมเสริมผูเรียนแตละกลุม มีการประเมินผล 
และนําผลมาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ 
 โรงเรียนยังตองจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถของนักเรียนในเรื่องของการกลาแสดงออก 

มีความมั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอบุคคลรอบขางและเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับดนตรี 

นาฏศิลป กีฬา นันทนาการ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี รูจักอนุรักษทรัพยากร

และใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา โดยใหนักเรียนปฏิบัติจนเปนมีนิสัยในเรื่องของคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรของโรงเรียน 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  โรงเรียนควรกําหนดนโยบายและแนวทางการใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนและ
กระบวนการทํางานของนักเรียนและผูเกี่ยวของกับการศึกษา ศึกษาวิเคราะหการจัดและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการของชุมชน นโยบายรัฐ แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ    
ทันตอการเปล่ียนแปลง เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหมีความเขมแข็งและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  
  พัฒนาครู ใหมีความรู เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู  พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
กระบวนการวิจัย มีการจัดการอบรมใหครูทุกคนอยางเทาเทียมกัน ผลักดันใหครูเขารับการพัฒนาตาม
มาตรฐานตําแหนงและมีหรือเล่ือนวิทยฐานะใหสูงข้ึน มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ตองการของครูและสถานศึกษา และสรางความรวมมือแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการ จัดใหมีชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน จัดใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกอบรม ดูงาน 
เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอมใหมีความสะอาด รมรื่น ปรับปรุง

หองสมุดโรงเรียนและเชิญชวนนักเรียนใหเขาใชหองสมุดใหมากข้ึน มีกิจกรรมเสริมสรางความรูกับ

นักเรียนเพื่อสุขอนามัยท่ีดีของตัวนักเรียนเอง ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู
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เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนอยางยั่งยืน สามารถแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันไดตลอดเวลา ท้ังครู 

ผูปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหนวยงานราชการอื่นๆ ท่ีใกลเคียง 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ครูควรออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย 
ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนเพิ่มมากข้ึน            

มีประสบการณตรง และสามารถใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อใหนักเรียนไดนําความรู   
กลับไปใช พัฒนาตนเองและสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

การจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เขาสอนตรงเวลา และใหความรูกับนักเรียน     

อยางเต็มท่ี  ประกอบกับการสงเสริมใหครูมีความมุงมั่น รวมแรงรวมใจ รวมมือกันในการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ  

แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  
1. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน    

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โครงการ 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. สงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
3. สงเสริมความสามารถในการอาน เขียน คิด วิเคราะห คิดอยาง          

มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใชเหตุผล ประกอบการตัดสินใจในการสราง
นวัตกรรม 

4. สงเสริมสุขภาวะทางรางกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรแีละ
กีฬา 

๒. มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพมาตรฐานสากล โครงการ 

1. พัฒนาระบบบริหาร สูมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ 

แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ 
๑. พัฒนาบุคลากร  
๒. เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
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๓. มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๑  สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ 

๑. พัฒนาศักยภาพครูสูครูมืออาชีพแบบ PLC 
๒. อบรมพัฒนาครูดานการใชส่ือและเทคโนโลยี 

แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ และมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษส่ิงแวดลอม โครงการ 

๑. วิทยาศาสตรนารู เคียงคูเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สงเสริมทักษะการดํารงชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. ขับเคล่ือนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค  
๕. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
๖. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม มุงสูโรงเรียนปลอดขยะ  
๗. สืบสานประเพณีไทย เทิดไทสถาบัน 
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สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม ปการศึกษา 256๒ 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ระดับคะแนนที่ได ระดับ
คุณภาพ

ที่ได 

แปลผล ผลการ
ประเมิน
(คิดเปน
รอยละ) 

กําลัง
พัฒนา 

(1) 

ปาน
กลาง 
(๒) 

ดี 
 

(๓) 

ดีเลิศ 
 

(๔) 

ยอด
เย่ียม 
(๕) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน ๔๐ ๔ ดีเลิศ  

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 23 4 ดีเลิศ  

๑) ความสามารถในการอาน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแต
ละระดับชั้น 

   

 

 

4 ดีเลิศ 

 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา 

   

 

 

4 ดีเลิศ 

 

๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม      4 ดีเลิศ  

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

   
 

 
4 ดีเลิศ 

 

๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  
 

  
๓ ดี 

 

๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตอ
งานอาชีพ 

   
 

 
4 ดีเลิศ 

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 17 4 ดีเลิศ  

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

   
 

 
4 ดีเลิศ 

 

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      4 ดีเลิศ  

๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย 

   
  5 ยอดเย่ียม 

 

๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิต
สังคม 

   
 

 
4 ดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

27 ๔ ดีเลิศ 
 

๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

   
 

 
4 ดีเลิศ 

 

๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

   
 

 
4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ระดับคะแนนที่ได ระดับ
คุณภาพ

ที่ได 

แปลผล ผลการ
ประเมิน
(คิดเปน
รอยละ) 

กําลัง
พัฒนา 

(1) 

ปาน
กลาง 
(๒) 

ดี 
 

(๓) 

ดีเลิศ 
 

(๔) 

ยอด
เย่ียม 
(๕) 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมาย 

   

 

 
4 ดีเลิศ 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    

   
  5 ยอดเย่ียม 

 

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

    

 5 ยอดเย่ียม 

 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

    

 5 ยอดเย่ียม 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

19 4 ดีเลิศ 
 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบติัจริงและสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

   

 

 

4 ดีเลิศ 
 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

   
 

 
4 ดีเลิศ 

 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      4 ดีเลิศ  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบ และนําผล มาพัฒนาผูเรียน 

   
 

 
4 ดีเลิศ 

 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

  

  

 

๓ ดี 

 

 

 
     ซ 
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สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑ ขอมูลท่ัวไป 

 โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม ต้ังอยูหมูท่ี ๕ ตําบลบางกระทุม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ มีการจัดการศึกษา ๑ ระดับ คือ ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน : มัธยมศึกษา เปดสอนต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๑ 

คน ขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาท่ีอื่นๆ ๖๐ จํานวน ๖๑ คน ผูเรียน จํานวน 8๙๖ คน 

ไดนํานวัตกรรม 5G ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธสูการปฏิบัติ ภายใตวิสัยทัศน “โรงเรียนบางกระทุม

พิทยาคม มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสากล เปนเลิศดานคุณธรรม บนพื้นฐานความเปนไทย  รักษ

ส่ิงแวดลอม นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๑.๒ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑) จํานวนบุคลาการ 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง เจาหนาท่ี
อื่นๆ 

รวม 

ปการศึกษา256๒ 1 ๔๒ 1 9 ๖ 61 
    

 
   

 

  

1% 

72% 

2% 

15% 

10% 

จํานวนครูและบคุลากรทางการศกึษา ปการศึกษา 256๒ 

ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาที่อ่ืนๆ 
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๒.) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ตํ่ากวา
ปริญญาตรี 

รวม 

ปการศึกษา 
256๒ 

๑ 2๑ ๓๒ ๗ ๖๑ 

 

 

กราฟแสดงรอยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

1.3 ขอมูลนักเรียน 
จํานวนนักเรียนปการศึกษา 256๒  

ระดับช้ัน จํานวนหอง 
จํานวนนักเรียนท้ังหมดแยกตามเพศ 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 5 95 90 185 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 5 100 65 165 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 5 95 92 187 

รวม 15 290 247 537 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 4 47 80 127 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 4 52 71 123 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 3 37 72 109 

รวม 11 136 223 359 

รวมท้ังหมด 26 426 470 896 

12% 

52% 

34% 

2% 

จาํนวนวุฒกิารศกึษาของครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ตากวาปริญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
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ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 303 322 359

มัธยมศึกษาตอนตน 529 538 537

529 538 537 

303 322 
359 

0
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ชื่ อ
แก

น
 

สถิติจํานวนนักเรยีน ปการศกึษา 25๖๐-256๒ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

 

5 5 5 4 4 3 

95 100 95 

47 52 
37 

90 

65 

92 
80 

71 72 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

สถิตินักเรียนปการศึกษา 256๒ 

จํานวนหอง ชาย หญิง 
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0

20

40

60

80

100

รอยละ 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดระดับ 2.0 ข้ึนไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ 

๑.๔ ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระฯ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ท่ีมีผลการเรียนระดับ ๒.๐ ข้ึนไป  
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

                       ระดับช้ันกลุม
สาระการเรียนรู 

รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 2 ข้ึนไป 
คาเฉลี่ย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 79.22 76.97 45.22 92.81 76.97 86.74 76.32 
คณิตศาสตร 79.84 71.67 81.33 56.21 87.66 83.89 76.77 
วิทยาศาสตร 84.52 57.30 55.76 91.99 77.64 74.83 73.67 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40.22 67.27 59.02 86.61 82.11 89.09 70.72 
สุขศึกษาและพลศึกษา 100 99.38 95.72 100 89.61 100 97.45 
ศิลปะ 93.20 77.83 65.24 88.19 91.71 97.24 85.57 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 89.64 57.87 85.05 65.79 79.10 100 79.58 
ภาษาตางประเทศ 69.35 63.39 60.00 83.83 86.26 80.58 73.90 

คิดเปนรอยละ 79.25 
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0

20

40

60

80

100

รอยละ 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดระดับ 2.0 ข้ึนไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระฯ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ท่ีมีผลการเรียนระดับ ๒.๐ ข้ึนไป  
ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

                       ระดับช้ัน
กลุมสาระการเรียนรู 

รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 2 ข้ึนไป 
คาเฉลี่ย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 60.00 78.13 67.26 77.78 74.85 90.61 74.77 
คณิตศาสตร 69.42 66.35 76.15 70.19 88.00 75.84 74.32 
วิทยาศาสตร 89.57 84.37 80.21 90.36 86.50 91.19 87.03 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

74.04 57.19 58.23 78.86 81.25 82.73 72.05 

สุขศึกษาและพลศึกษา 98.05 98.48 98.33 97.84 99.17 70.21 93.68 
ศิลปะ 96.72 95.43 91.67 81.09 92.72 98.34 92.66 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 72.68 72.31 93.42 100 80.30 94.24 85.49 
ภาษาตางประเทศ 94.74 87.12 82.67 84.78 72.79 82.31 84.07 

คิดเปนรอยละ 83.01 
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๓. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ รอยละของนักเรียน 

ระดับดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 184 141 43 0 0  76.63  

มัธยมศึกษาปท่ี 2 166 146 20 0 0  87.95  

มัธยมศึกษาปท่ี 3 189 167 22 0 0  88.36  

รวม ม.ตน 539 454 85 0 0  84.23  

มัธยมศึกษาปท่ี 4 127 73 54 0 0  57.48  

มัธยมศึกษาปท่ี 5 124 91 33 0 0  73.39  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 110 84 26 0 0  76.36  

รวม ม.ปลาย 361 248 113 0 0  68.70  

รวมทั้งหมด 900 702 198 0 0  78.00  

เฉลี่ยรอยละ 900 78.00 22.00 0 0 8.67  
 

 

 

 

 

 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบรอยละของจํานวนนกัเรียนทีไ่ดระดับ ๒ 
ข้ึนไป ปการศึกษา 256๒ 

ภาคเรียนที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2 
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๔. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ รอยละของนักเรียน 

ระดับดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 183 121 62 0 0  66.12  

มัธยมศึกษาปท่ี 2 160 150 10 0 0  93.75  

มัธยมศึกษาปท่ี 3 180 169 11 0 0  93.89  

รวม ม.ตน 523 440 83 0 0  84.13  

มัธยมศึกษาปท่ี 4 123 114 9 0 0  92.68  

มัธยมศึกษาปท่ี 5 120 109 11 0 0  90.83  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 110 80 30 0 0  72.73  

รวม ม.ปลาย 353 303 50 0 0  85.84  

รวมทั้งหมด 876 743 133 0 0  84.82  

เฉลี่ยรอยละ 876 84.82 15.18 0.00 0 9.68 

 
๕. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ รอยละของนักเรียน 

ระดับดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 184 120 64 0 0 65.22 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 166 134 28 0 4 80.72 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 189 161 25 0 3 85.19 

รวม ม.ตน 539 415 117 0 7 76.99 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 127 87 40 0 0 68.50 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 124 75 46 0 3 60.48 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 110 73 36 0 1 66.36 

รวม ม.ปลาย 361 235 122 0 4 65.10 

รวมทั้งหมด 900 650 239 0 11 72.22 

เฉลี่ยรอยละ 900 72.22 26.56 0.00 4.60 8.02 
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74.71 

82.63 

61.29 59.84 62.04 60.98 

74.4 

83.16 

61.29 60.32 62.62 60.98 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

๖. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ รอยละของนักเรียน 

ระดับดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 183 113 70 0 0 61.75 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 160 104 56 0 0 65.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 180 141 39 0 0 78.33 

รวม ม.ตน 523 358 165 0 0 68.45 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 123 90 33 0 0 73.17 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 120 117 3 0 0 97.50 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 110 62 48 0 0 56.36 

รวม ม.ปลาย 353 269 84 0 0 76.20 

รวมทั้งหมด 876 627 249 0 0 71.58 

เฉลี่ยรอยละ 876 71.58 28.42 0 0 8.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมนิการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับดีเยี่ยม 
ปการศึกษา 256๒ 
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๗. ขอมูลงบประมาณ 
** หมายเหตุ ขอมูลจากรายงานสรุปผลการบริหารงบประมาณ  ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๒ 

 

  ๘. รางวัลท่ีไดรับในปการศึกษา  

 
 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ รางวัล หนวยงานท่ีมอบ หมายเหตุ 

1 6 มิถุนายน 2562 ผานเกณฑระดับดีเย่ียม กลุม B โรงเรียนมัธยมศึกษา 
มีคะแนนเปนอันดับท่ี 1 ของจังหวัดพิษณุโลก 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ประจําป 2562 

กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เกียรติบัตร 

2 1 กรกฎาคม 2562 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปลอดขยะระดับภาค  
โลเกียรติคุณ ผานเขารอบท่ี 1  โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero  Waste School) ป 2562 

กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โลรางวัล 

รายได 
ปงบประมาณ 6

๒ 
(ต.ค.6๑–มี.ค.6) 

รายไดยกมา 
(ปงบประมาณ 

60) 
ณ 1 ต.ค. 60      

รับ 
(ปงบประมาณ 

๖1) 
(ต.ค.60–มี.ค.

61) 

รวมรายรับ 
รายไดยกมา+

รายรับ 
 

รายจาย 
ณ 31 มี.ค. 61 

เงินคงเหลือ 
ณ 31 มี.ค. 61 

เงินงบประมาณ  

(รายหัว) อ/ป 
๑๖,๐๗๔.๒๗ ๕๖๗,๘๐๐ ๕๘๓,๘๗๔.๒๗ ๔๓๔,๓๘๐.๔๓ ๑๔๙,๔๙๓.๘๔ 

เงินงบประมาณ  

(ปจจัยพ้ืนฐาน 

นักเรียนยากจน) 

- ๘๘,๕๐๐ ๘๘,๕๐๐ ๘๘,๕๐๐ - 

เงินงบประมาณ  

(เรียนฟรี 15 ป) 
๒๖๖,๗๔๐.๗๐ ๒๔๗,๐๘๐ ๕๑๓,๘๒๐.๗๐ ๓๕๑,๘๐๕.๒๒ ๑๖๒,๐๑๕.๔๘ 

เงินนอกงบประมาณ  ๑,๑๘๗,๖๓๑ ๑,๒๓๒,๐๐๐ ๒,๔๑๙,๖๓๑ ๑,๒๕๔,๘๓๔ ๑,๑๖๔,๗๙๗ 

เงินบริจาค 

(รายไดสถานศึกษา) 
๔๕,๒๘๐.๙๖ ๘,๐๐๐ ๕๓,๒๘๐.๙๖  ๕๓,๒๘๐.๙๖ 

รวม 
๑,๕๑๕,๗๒๖.๙๓ 

 
๒,๑๔๓,๓๘๐ 

 
๓,๖๕๙,๑๐๖.๙๓ 

 
๒,๑๒๙,๕๑๙.๖๕ 

 

๑,๓๘๐,๐๙๓.๔๔ 
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3 1 กรกฎาคม 2562 รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 
2562 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 

เกียรติบัตร 

4 16 กันยายน 2562 ผานเกณฑการประเมินเปนสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเดน ระดับเพชร 
ปการศึกษา 2560 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ 

5 19 กันยายน 2562 ไดผานการประเมินแหงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Office of the Basic Education 
Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ 
OBECQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการดวยระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจําป
พุทธศักราช 2561 

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โลรางวัล 
พรอม 

เกียรติบัตร 
 

6 19 กันยายน 2562 นําเสนอนิทรรศการ ระดับดีเดน เวทีศักยภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class 
Standard School Symposium) ครั้งท่ี 3 ภาคเหนือ 
ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

7  สถานศึกษาปลอดภัย ป 2562 ระดับ ดีเดน  เกียรติบัตร 

 

 
 

1) รางวัล "เปนผูทําคุณประโยชนดานการศึกษา" ประจําปพุทธศักราช 2562 
จาก มูลนิธิชัยพรพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รวมกับ กระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล กลุมสาระการเรียนรู หมายเหตุ 

1 6 กันยายน 2562 นางปภานันท  พัสกุล คณิตศาสตร เกียรติบัตร 
2 6 กันยายน 2562 นายอิสรานุวัธน  เมธาธีรชนกุล คณิตศาสตร เกียรติบัตร 

 

2) ศิษยเกาดีเดน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดานความสําเร็จในอาชีพ / หนาท่ีการงาน 
จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล กลุมสาระการเรียนรู หมายเหตุ 

1 2 พฤศจิกายน 2562 นายมาโนช พรามพิทักษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โล 
 

3) รางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข” ปการศึกษา 2562 (ปท่ี9) โลประกาศเกียรติคุณประเภทครูผูสอน          จาก 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล กลุมสาระการเรียนรู หมายเหตุ 

1 6 ธันวาคม 2562 นายปรีชา ยืนยาว การงานอาชีพและเทคโนโลยี โล 
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4) รางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข” ปการศึกษา 2562 (ปท่ี9) เกียรติบัตร ประเภทครูผูสอน        
จาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล กลุมสาระการเรียนรู หมายเหตุ 

1 6 ธันวาคม 2562 นางนพรัตน พวงบุใหญ ศิลปะ เกียรติบัตร 
2 6 ธันวาคม 2562 นางสาวบุษบา เพ็งผอง วิทยาศาสตร เกียรติบัตร 
3 6 ธันวาคม 2562 นางสาวพรพรรณ จันทรวงค คณิตศาสตร เกียรติบัตร 
4 6 ธันวาคม 2562 นายอิสรานุวัธน เมธาธีรชนกุล คณิตศาสตร เกียรติบัตร 
5 6 ธันวาคม 2562 นายมาโนช พรามพิทักษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกียรติบัตร 
 

 
1) รางวัลเหรียญทองแดง ระดับช้ัน ม.ปลาย การแขงขันซูโดกุ งานคณิตศาสตรวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี4 

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   
ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 2 สิงหาคม 2562 นางสาวมินตรา เกิดบานใหม มัธยมศึกษาปท่ี 6/1  
 

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันตอบปญหาธรรมะ  

จาก วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 15 สิงหาคม 2562 นางสาวอรัญตา พิณทอง มัธยมศึกษาปท่ี 5/4  
 

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแขงขันรองเพลงภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.1-3 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 6 กันยายน 2562 เด็กหญิงปวันรัตน สุดประเสริฐ มัธยมศึกษาปท่ี 2/4  
 

4) เยาวชนดีเดนจังหวัดพิษณุโลก ประจําป 2562 เนื่องในวันเยาวชนแหงชขาติ จังหวัดพิษณุโลก 

จาก ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 
ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 20 กันยายน 2562 นางสาวนันทิยา พรมวงษ มัธยมศึกษาปท่ี 6/1  
 

5) รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันประกวดการกลาวสุนทรพจน  
จาก วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 20 กันยายน 2562 นางสาวอรัญตา พิณทอง มัธยมศึกษาปท่ี 5/4  
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6) นักเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ระดับจังหวัด 
ผานเกณฑ ลําดับท่ี 1 จาก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 21 พฤศจิกายน 2562 นายชนินทร ศรสีอาด มัธยมศึกษาปท่ี 5/1  
 

7) รางวัลชนะเลิศ การแขงขันการวาดภาพ งานของดีเมืองกลวยตาก  

จาก อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 
ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 30 พฤศจิกายน 2562 เด็กหญิงสุนิสา อุปนันท มัธยมศึกษาปท่ี 3/1  
 
 

8) รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ภาคเหนือ 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 22 ธันวาคม 2562 นายชาคริส วิภาสพงศ มัธยมศึกษาปท่ี 6/2  
2 22 ธันวาคม 2562 นางสาวรักษณาลี เงินมณ ี มัธยมศึกษาปท่ี 6/2  

 

9) นักเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง  
ระดับกลุมจังหวัด ผานเกณฑ ลําดับท่ี 1 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 9 มกราคม 2563 นายชนินทร ศรสีอาด มัธยมศึกษาปท่ี 5/1  
 

10) รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันประกวดบรรยายธรรม ชวงช้ันท่ี 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จาก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 21 กุมภาพันธ 2563 นายชนินทร ศรสีอาด มัธยมศึกษาปท่ี 5/1  
 

11) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันประกวดบรรยายธรรม ชวงช้ันท่ี 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
หัวขอ ธรรมีพึงรักษา จิตอาสาพึงกระทํา จากสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 21 กุมภาพันธ 2563 เด็กหญิงดวงกมล สุขสมบัติ มัธยมศึกษาปท่ี 2/2  
 

12) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันประกวดบรรยายธรรมชวงช้ันท่ี 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หัวขอ พลังจิตอาสาพัฒนาชาติไทย จากสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 21 กุมภาพันธ 2563 นายชนินทร ศรสีอาด มัธยมศึกษาปท่ี 5/1  
 

13) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซปกตะกรอ ประเภททีม ชาย รุนอายุไมเกิน 18 ป  
ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญิงรุงนภา นวมดี มัธยมศึกษาปท่ี 2/2  
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14) รางวัลชนะเลิศ เปตอง ประเภททีมหญิง รุนอายุไมเกิน 18 ป เปนตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก แขงขันใน
ระดับภาคท่ีจังหวัดพิจิตร ปการศึกษา 2562 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญิงณัฐดาวรรณ ยอดสงค มัธยมศึกษาปท่ี 2/2  

 
15) รางวัลชนะเลิศ เปตอง ประเภททีมหญิง รุนอายุไมเกิน 15 ป 
ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญิงไปรยา จันทรสนอง มัธยมศึกษาปท่ี 2/1  
 

16) รางวัลชนะเลิศ เปตอง ประเภททีมหญิง รุนอายุไมเกิน 15 ป ไดเปนตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 
ไปแขงขันระดับภาคท่ีจังหวัดตาก 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 19 กรกฎาคม 2562 เด็กหญิงสุวรรนิสา สายสุวรรณ มัธยมศึกษาปท่ี 1/5  

 

17) รางวัลดานกีฬา 

ท่ี ว / ด / ป ท่ีไดรับ รางวัล/เกียรติคุณ หนวยงานท่ีมอบ หมายเหตุ 
1 19 ก.ค. 2562 ผูฝกสอน เปตองหญิง รางวัลชนะเลศิ จังหวัดพิษณุโลก เกียรติบัตร 
2 19 ก.ค. 2562 ผูฝกสอน ฟุตบอลชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดพิษณุโลก เกียรติบัตร 
3 19 ก.ค. 2562 ผูฝกสอน เซปกตะกรอชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จังหวัดพิษณุโลก เกียรติบัตร 
4 19 ก.ค. 2562 ผูฝกสอน เซปกตะกรอหญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จังหวัดพิษณุโลก เกียรติบัตร 
5 30 ส.ค. 2562 รางวัลชนะเลิศเซปกตะกรอชาย อายุ 15 ป อําเภอบางกระทุม ถวยรางวัล 
6 30 ส.ค. 2562 รางวัลชนะเลิศเซปกตะกรอหญิง อายุ 15 ป อําเภอบางกระทุม ถวยรางวัล 
7 30 ส.ค. 2562 รางวัลชนะเลิศเปตองหญิง อายุ 15 ป อําเภอบางกระทุม ถวยรางวัล 
8 30 ส.ค. 2562 รางวัลชนะเลิศเปตองหญิง อายุ 18 ป อําเภอบางกระทุม ถวยรางวัล 
9 30 ส.ค. 2562 รางวัลชนะเลิศเปตองชาย อายุ 18 ป อําเภอบางกระทุม ถวยรางวัล 
10 30 ส.ค. 2562 รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลหญิง อายุ 15 ป อําเภอบางกระทุม ถวยรางวัล 
11 30 ส.ค. 2562 รางวัลชนะเลิศฟุตซอลชาย อายุ 18 ป อําเภอบางกระทุม ถวยรางวัล 
12 30 ส.ค. 2562 รางวัลชนะเลิศฟุตบอลหญิง อายุ 15 ป อําเภอบางกระทุม ถวยรางวัล 
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สวนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 
 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศนของโรงเรียน 

มีโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสูมาตรฐานสากล สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนเพื่อให
ผูเรียนมีศักยภาพ และคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล โดยจะตองพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ มี
ทักษะในการคนควา แสวงหาความรูและมีความรูพื้นฐานท่ีจําเปน โดยครูผูสอนจะตองจัดการเรียนรูใหผูเรียน
สามารถเรียนรูและเขาถึงองคความรูดวยตนเองได (Constructivism) โดยการใชบันได ๕ ข้ันของการพัฒนา
ผูเรียนสูมาตรฐานสากล ใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เปนไปตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน   โดยมีการจัดการเรียนรูท้ัง
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ การลงมือปฏิบัติจริง การใชทักษะกระบวนการคิดและการแกปญหาเปน
หลัก การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ STEM มาบูรณาการ และเนนเรื่องการอานคิด วิเคราะหของผูเรียนเปน
เรื่องสําคัญ และพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน มีกิจกรรมสงเสริมการอานของผูเรียน และสถานศึกษายังมุง
พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกตใชใหตรงตามความสามารถและ
ศักยภาพของผูเรียน จัดโครงการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรทางดานเทคโนโลยี ใชส่ือและเทคโนโลยีท่ี
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนไดคนควาเพิ่มเติม และแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูภายใน
และภายนอกหองเรียน  

นอกจากนี้ สถานศึกษาไดมีการดําเนินการโดยครูเนนการใชคําถาม RCA เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ท่ี
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเหมาะสมกับชวงช้ัน พัฒนา
คุณธรรมผูเรียนตามหลักสูตร เนนใหผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ท้ังยังมีระบบการแนะ
แนว ใหคําปรึกษาและดูแลสุขภาวะจิตแกผูเรียน สงเสริมการออกกําลังกาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมกับผูเรียน  

๒. ผลการพัฒนา 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
๑). ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
อาน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
คํานวณสูงกวา
เปาหมายท่ีสถานศึกษา
กําหนด  
  

 
แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยู

ในระดับดีเย่ียมปการศึกษา 256๒ 
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ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

ภาคเรียนท่ี ๑ นักเรียนท้ังหมด ๘๓๒ คน  มีนักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับ
เย่ียม ๕๗๒ คน คิดเปนรอยละเฉลี่ย ๖๘.๗๕ 

ภาคเรียนท่ี ๒ นักเรียนท้ังหมด ๘๒๘คน  มีนักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับ
เย่ียม ๕๗๑ คน คิดเปนรอยละเฉลี่ย ๖๘.๙๖ 

เฉลี่ยสองภาคเรียน คิดเปนรอยละ ๖๘.๘๖ 

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
๒). ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นโดยใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ
และแกปญหา 
 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

 
ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในการเรียนรูและ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหา อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 
คิดเปนรอยละ 99.82  

 

๓) ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
สรางนวัตกรรม 
 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

ผลการสงเสริมและพัฒนานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใหสามารถสรางนวัตกรรมอยางนอย 1 เรื่องเปนไปตาม
เปาหมายท่ีโรงเรียนต้ังไว มนีักเรียนจํานวน  244 คน อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ คิด
เปนรอยละ  97.21 

๔) ผูเรียนมี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และ
สังคมในดานการเรียนรู 
การส่ือสาร การทํางาน   
 
 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

รอยละ 99.4 ของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการส่ือสาร และ
การทํางาน 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
๕) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
เปนไปตามเปาหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 

ระดับคุณภาพ 
ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 2 ข้ึนไป ปการศึกษา 256๒ คิดเปน
รอยละ 76.99 มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.69 

๖)  มีความรู ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
พรอมท่ีจะศึกษาตองาน
ในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน 
และการทํางานหรืองาน
อาชีพ 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

-ผูเรียนรอยละ 88.52 มีผลสัมฤทธิ์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูง
กวาคาเปาหมายท่ีทางโรงเรียนกําหนดไว (รอยละ 60)  

-ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  มีความรูและทักษะเจตคติท่ีดีตอ
การศึกษา ตอในระดับท่ีสูงข้ึน รอยละ 95.20 

 -ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีความรูและทักษะเจตคติท่ีดีตอ
การศึกษา ตอในระดับท่ีสูงข้ึน รอยละ 75.30 
 
คิดเปนคารอยลละเฉลี่ย ๘๖.๒๓  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูเรียน 
๑) ผูเรียนมีคุณลักษณะ
และคานิยมท่ีดีสูงกวา
เปาหมายท่ีสถานศึกษา
กําหนด    
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ     

จํานวนนักเรียน  830 คน นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี 
คิดเปนรอยละ 95.7๐ 

 
 

๒) ผูเรียนมีความภูมิใจ
ในทองถ่ิน เห็นคุณคา
ของความเปนไทย มี
สวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญญาไทย 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ     

ผูเรียนทุกคนรับการปลูกฝงใหยึดมั่นและจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยผานกิจกรรมท่ีโรงเรียนปลูกฝงใหอยูในวิถีชีวิตและในกิจกรรมหนา
เสาธง คิดเปนรอยละ 100 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูเรียน 
๓) ผูเรียนสามารถอยู
รวมกันบนความ
แตกตางและ
หลากหลาย 
 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ                           

จํานวนนักเรยีน..836 คน ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลายคิดเปนรอยละ 100  

๔) ผูเรียนมีสุขภาวะ
ทางรางกาย และจิต
สังคมสูงกวาเปาหมายท่ี
สถานศึกษากําหนด  
 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ                           

-กลุมสาระฯ สุขศึกษาพละศึกษารวมกับงานอนามัยดําเนินการช่ังน้ําหนักและ
วัดสวนสูงของนักเรียนทุกคน  
ผลการดําเนินการ 
นักเรียนเขารวมกิจกรรม และมีผลการตรวจสุขภาพ คิดเปนรอยละ 99.99 

-งานอนามัยและงานพยาบาลรวมกับหนวยงานโรงพยาบาลบางกระทุม ฝาย
งานทันตกรรม จัดกิจกรรมเหงือกสะอาด ฟนแข็งแรง ใหกับนักเรียนระดับม. 1-3  
โดยใหความรูและวิธีการแปรงฟนท่ีถูกวิธี ใหกับนกัเรียนทุกคน 
ผลการดําเนินการ 
นักเรียนเขารวมกิจกรรม  คิดเปนรอยละ 95.69 
คิดเปนคารอยละเฉล่ีย 97.84 

3.  จุดเดน  
ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลอง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารไดทุกคน สามารถใช

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม  
ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความกลาแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอง จนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนท่ียอมรับ
ของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย มีมารยาทเรียบรอย เคารพกฎกติกาของสังคม และมีน้ําใจเอื้อเฟอเพื่อ
แผในการชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส 
 
4.  จุดควรพัฒนา 

ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ยังตองเรงพัฒนาดานการกระบวนการคิด การนําเสนอ  
การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล  และตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณได
อยางเหมาะสม  ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ยังตองไดรับการพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห พัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม สงเสริมในดานทัศนคติท่ีดีตอ
ความเปนไทย ไมหลงใหลกับคานิยมตางชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทําใหลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
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1. กระบวนการพัฒนา          
โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคมไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมาโดย

การศึกษาขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกัน กําหนดเปาหมาย 
ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพรอมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดให มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 

 
2. ผลการดําเนินงาน  
  

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
๒.๑ มีเปาหมาย
วิสัยทัศนและพันธกิจท่ี
สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน สอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ความตองการชุมชน 
นโยบายรัฐ แผนการ
ศึกษาแหงชาติ เปนไป
ไดในการปฏิบัติ ทันตอ
การเปล่ียนแปลงระดับ 
 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ                           

โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม ไดมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ ให
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา ของสถานศึกษา บริบทของผูเรียน
และสถานศึกษา รวมถึงความตองการของชุมชนและ ทองถ่ิน  โดยมีการกําหนดให
สอดคลองและเปนไปตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียนรวมกัน
กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ ของโรงเรยีน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
๒.๒ มีระบบบรหิาร ๑. ผูบริหารมีความเปนผูนําบริหารจัดการดานการศึกษาบรรลุเปาหมาย 
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จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความ
รวมมือของผูเกี่ยวของ
ทุกฝายมีการนําขอมูล
มาใชในการปรับปรุง 
พัฒนางานอยาง
ตอเนื่องและเปน
แบบอยางได 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ                           

ตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการ สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมและใหบริการแกชุมชนจนเปนท่ียอมรับจากผูปกครอง ชุมชนและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ   

๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป 
สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียน   ทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรู ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศ
มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปนระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนใหผูเรียนใหใฝ
เรียนรู  

๒.๓  ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ       

     การพัฒนาหลักสูตรท่ีสมบูรณทําใหไดหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพและยังมีการ
ปรับเปล่ียนแผนการเรียนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและ
ผูปกครอง อีกท้ังเพื่อใหทันกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอม  
      โรงเรียนไดวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล ทําใหทราบรายละเอียดของ
นักเรียนแตละคน โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ เกง กลาง และออน มีการจัดการเรียน
การสอนท่ีแตกตางกัน คือ กลุมเกงใชการจัดการเรียนการสอนแบบเนนเนื้อหาวิชา 
กลุมกลางสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะดานการอานออกเขียนไดและภาษา 
และกลุมออนสงเสริมใหนักเรียนไดทักษะการปฏิบัติ เนนสงเสริมอาชีพ กีฬา ดนตรี 
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีสงเสริมใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน
ไดเรียนรูผานทักษะการปฏิบัติในทักษะอาชีพท่ีตนเองสนใจและถนัด     

๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความตองการ
ของครูและสถานศึกษา 
และจัดใหมีชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนางาน    
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม               

 
๑. ครูและบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนาทุกคน เฉล่ีย 2-5 ครั้ง/คน 
๒. ครูและบุคลากรมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 
๓. ครูและบุคลากรทุกกลุมสาระฯ เขารวม ในการทํา PLC รวมตัว รวมมือรวมใจ 
และรวมเรียนรูรวมกนั บนพื้นฐานความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา 
เปาหมาย และภารกิจรวมกัน 

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอม โรงเรียนมีโครงการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม จัดกิจกรรม พัฒนาอาคาร
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ทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย                       
 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม                           

สถานท่ี กิจกรรมพัฒนางานรักษา ความปลอดภัย กิจกรรมปรับภูมิทัศน            
จัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียน ผานกิจกรรมหองเรียนสีขาว 
และหองเรียนนาอยูการเรียนรูกาวไกลและสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอื้อตอการ
จัดการเรียนรูและมีความปลอดภัย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม                           

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการ
จัดการเรียนรูท่ีเหมาะกับสภาพของสถานศึกษา  

  
 

3. จุดเดน 
 โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคมมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ เนนการดําเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยโรงเรียนไดเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน อาทิเชน การ
ประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาให
ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมี
คุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และการจัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปนหลักฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มี
สวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
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1.  กระบวนการพัฒนา    
 โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคมดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
สัดสวนคะแนนแตละหนวย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครู
จัดการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิด มีการบูรณาการ ภาระงาน ช้ินงาน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมี
การมอบหมายหนาท่ีใหนักเรียนรวมจัดบรรยากาศตามสถานท่ีตางๆ ท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ครู
ใชส่ือการเรียนการอสน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของาส่ือการสอนี่ใช ครูทุกคนทํางานวิจัยในช้ันเรียนปการศึกษาละ 1 เรื่อง และไดรับการตรวจใหคําแนะนํา
โดยคณะกรรมการนิเทศภายใน 
 
2. ผลการดําเนินงาน  

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
๓.๑ จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีสามารถ
นําไปจัดกิจกรรมไดจริง 
และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตได 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ                          

โรงเรียนไดจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย 
  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. ออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  3. จัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติประจําวันได 
  4. สรางและพัฒนาส่ือการสอนหรือนวัตกรรมนาํไปใชจัดการเรียนการ

สอน 
  5.  วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  6.  นิเทศการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
  7. จัดโครงการท่ีสงเสริมพัฒนาใหไดใชกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
  8. สรุปผลการจัดทําโครงการและนําไปปรับปรุงพัฒนา 
ผลการดําเนินการ 
ครูจํานวนรอยละ 83.67 มีจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 

๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลง
เรียนรู รวมท้ังภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีเอื้อตอ
การเรียนรู 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ                          

1. ครูรอยละ 100 มีการใชส่ือ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
๒. มีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ  
3. งานพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี จัดทําระบบโครงขายติดต้ัง

อุปกรณท้ังระบบสาย และไรสาย เพื่อใหผูเรียนและครูผูสอนสามารถเขาใชระบบ
เครือขายในการจัดการเรียนรู และใชส่ืออิเล็กทรอนิกสไดทุกหองเรียนมีการบริหาร 

   
ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
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๓.๓ มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรูและ
เรียนรูรวมกนัอยางมี
ความสุข 
 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ                          

ครูผูสอนเนนการจัดกิจกรรท่ีมีการปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถเรียนรู
รวมกันอยางมี ความสุข มีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกิจกรรม 
มีการนิเทศติดตาม การเรียนการสอนจากกลุมสาระการเรียนรูและจากฝายบริหาร
อยางตอเนื่อง 

ครูจํานวนรอยละ  90.69  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ี
จะเรียนรู และเรียนรูรวมกนัอยางมีความสุข 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบ มีข้ันตอน
โดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับเปาหมายในการ
จัดการเรียนรู ใหขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียน 
และนําผลมาพัฒนา
ผูเรียน  
 
ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ                          

๑. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ 
และ มีประสิทธิภาพ      ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด 
การปฏิบัติจริง ใหนักเรียน แสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัด บรรยากาศ สภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู 
และผลการวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ไดรับการตรวจ ประเมิน พรอมให        
คําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒. ครูจํานวนรอยละ 81.63 มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เปาหมายในการจัดการเรียนรูใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและนําผลมาพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 
 
ระดับคุณภาพ 
ดี 

๑. มีการนิเทศภายในเพื่อติดตามการเรียนการสอนอยูเสมอ 
๒. การมีประชุมภายในกลุมสาระการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนและ

แกปญหาในช้ันเรียน  
๓. มีการอบรมคูปองครูตามความสนใจ เพื่อเนนการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนตาม

สภาพจริง 
๔. ครูคิดเปนรอยละ 95.24 มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครู

และผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูครูและผูเกี่ยวของมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 
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3. จุดเดน          
1. ครูต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอ 
2. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
3. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
4. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
5. คณะกรรมการนิเทศภายในตรวจประเมินผลงานในช้ันเรียนของครูทุกคน พรอมท้ังใหคําแนะนําท่ี

สามารถพัฒนาตอยอดไดเปนอยางดี 
 
4.  จุดควรพัฒนา 

1.  ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู 
2.  ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใชในการพัฒนาตนเอง 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ  :  4  ดีเลศิ      

 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหโรงเรียนบางกระทุมพิทยาคมจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีต้ังเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากการสรุปผลการประเมิน
อยูใน ระดับดีเลิศ ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน  อยูในระดับ  ดีเลิศ  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับ  ดีเลิศ    
 ท้ังนี้ โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคมมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายท่ีเปนไป

ตามสภาพปญหาและความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียนและสภาพ
ของชุมชน ทองถ่ิน จนมีการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดีเลิศ ผูเรียนมีความสามารถในการอานและ
เขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสส่ือสารไดดี  และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษา
กําหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 1  

ดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลการประเมินรายมาตรฐานอยูในระดับดีเลิศ 
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและการดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการ
ประเมินและการดําเนินงานท่ีผานมาเปนฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง  

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ วิเคราะห 
ออกแบบและจัดการเรียนรูเปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู ใชส่ือการเรียนรู ติดตาม ตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหารายบุคคล และ
การประเมินผลจากสภาพจริงทุกข้ันตอน สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยาง
เปนข้ันตอน เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลกรประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษา
ใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบ และดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี  
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สวนท่ี ๓ 

สรุปผลแนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษา จะตองนําไป

วิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรุปนําไปสูการเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (๓ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนา ของแตละ

มาตรฐาน พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือไดดังนี้ 

จุดเดน 
จุดเดนมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 
 นักเรียนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียน เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม มีความใฝรู และเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน คนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นท้ังในและนอกสถานศึกษา      มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพ
สุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ทํางานรวมกับผูอื่นได    อยางมีความสุข พัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี
ดี น้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน รูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย ปองกัน
ตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษ และ หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปญหาทางเพศ มีสุนทรียภาพ          มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค เปนลูกท่ีดีของพอแม 
ผูปกครอง เปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
 

จุดเดนมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของ สถานศึกษา  
มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา     และมีผลการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมาย  มีผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนและมีความสามารถ มีการทํางานอยางเปนระบบ ทุกระบบการ
ทํางานจะขับเคล่ือนการทํางานโดยมีรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานสากล “5G 

MODEL” ขับเคล่ือนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ มีระบบสารสนเทศของโรงเรียนเปนหมวดหมู เปนปจจุบัน ทําให
การบริหารจัดการดานตางๆ มีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมใน
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และอัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ี
สถานศึกษากําหนด และดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม และจัดสงรายงาน   ผลการ
ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด 
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 หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย            
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผูเรียน 

ครูไดปฏิบัติหนาท่ีตรงกับความรูความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา สงผลใหงานมีคุณภาพ ไดรับ
การยอมรับจากผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา สงเสรมิและพัฒนาครูและบุคลากรใหมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ นําผลท่ีไดจากการรับมอบหมาย มาปรับใช พัฒนาโรงเรียนจนสงผลใหนักเรียน ผูปกครอง 
และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางดาน
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาอยางเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูใน
สภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน จัดหองสมุดใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม มี
การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ แลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ    

โรงเรียนใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด ประสบการณ 
โดยบริการ Wireless network ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีสะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   เปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย 
เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

จุดเดนมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม มีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน มีกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลาย ตรงตามความตองการของผูเรียน รวมท้ังครูผูสอนมีความต้ังใจ 
มุงมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากการคิดการปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยกําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน มีความต้ังใจ มุงมั่น
ในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู โดยการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใชวิธีการและแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีการใชส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับกิจกรรมและนักเรียน มีการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ วิเคราะหผลการประเมินและ
นํามาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ปรับปรุงการจัดการเรียน   การสอน อีกท้ังศึกษาคนควา มีชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

 
 

จุดควรพัฒนา  
จุดควรพัฒนา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

 ปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานทุกท่ีทุกเวลา และส่ือรอบๆ ตัว ตองสงเสริมใหเปนนิสัย และ 
สามารถนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 ไดอยางคลองแคลวและถูกตองเหมาะสม 
 โรงเรียนควรทําการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อคนหาสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนอยางแทจริงวาเปนเพราะเหตุใด และนําขอคนพบมาจัดทําเปนโครงการและบริหารจัดการเพื่อปรับปรุง

 
     25 

 
 



 (Self-Assessment Report : SAR ) 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561 

แกไขโดยความรวมมือของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ รวมกันวางแผน 
รวมมือปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขกระบวนการจัดการเรียน แลวจัดใหมี
การพัฒนาและสอนซอมเสริมผูเรียนแตละกลุม มีการประเมินผล และนําผลมาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ 
 โรงเรียนยังตองจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถของนักเรียนในเรื่องของการกลาแสดงออก มีความ

มั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอบุคคลรอบขางและเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับดนตรี นาฏศิลป กีฬา 

นันทนาการ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี รูจักอนุรักษทรัพยากรและใชทรัพยากรอยาง

ประหยัดและคุมคา โดยใหนักเรียนปฏิบัติจนเปนมีนิสัยในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค

ตามหลักสูตรของโรงเรียน 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  โรงเรียนควรกําหนดนโยบายและแนวทางการใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนและ
กระบวนการทํางานของนักเรียนและผูเกี่ยวของกับการศึกษา ศึกษาวิเคราะหการจัดและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของ
ชุมชน นโยบายรัฐ แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปล่ียนแปลง เปดโอกาสให
ผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางเครือขายความ
รวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งและการขับเคล่ือนคุณภาพการ
จัดการศึกษา  
  พัฒนาครูใหมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย มี
การจัดการอบรมใหครูทุกคนอยางเทาเทียมกัน ผลักดันใหครูเขารับการพัฒนาตามมาตรฐานตําแหนงและมี
หรือเล่ือนวิทยฐานะใหสูงข้ึน มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา และ
สรางความรวมมือแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการ จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน จัดใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 ซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอมใหมีความสะอาด รมรื่น ปรับปรุงหองสมุด

โรงเรียนและเชิญชวนนักเรียนใหเขาใชหองสมุดใหมากข้ึน มีกิจกรรมเสริมสรางความรูกับนักเรียนเพื่อ

สุขอนามัยท่ีดีของตัวนักเรียนเอง ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

อยางยั่งยืน สามารถแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันไดตลอดเวลา ท้ังครู ผูปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหนวยงาน

ราชการอื่นๆ ท่ีใกลเคียง 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ครูควรออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ

ทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย 
ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนเพิ่มมากข้ึน มีประสบการณ

ตรง และสามารถใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อใหนักเรียนไดนําความรู   กลับไปใชพัฒนาตนเองและ
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
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การจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เขาสอนตรงเวลา และใหความรูกับนักเรียน     อยางเต็มท่ี  

ประกอบกับการสงเสริมใหครูมีความมุงมั่น รวมแรงรวมใจ รวมมือกันในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน

ใหมีคุณภาพ  

แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  
1. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน    

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โครงการ 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. สงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
3. สงเสริมความสามารถในการอาน เขียน คิด วิเคราะห คิดอยาง มีวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใชเหตุผล ประกอบการตัดสินใจในการสรางนวัตกรรม 
4. สงเสริมสุขภาวะทางรางกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

๒. มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพตามเกณฑรางวัล
คุณภาพมาตรฐานสากล โครงการ 

1. พัฒนาระบบบริหาร สูมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ 

แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ 
๑. พัฒนาบุคลากร  
๒. เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

 
๓. มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
แผนปฏิบัติงานท่ี ๑  สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ 

๑. พัฒนาศักยภาพครูสูครูมืออาชีพแบบ PLC 
๒. อบรมพัฒนาครูดานการใชส่ือและเทคโนโลยี 

แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ และมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม โครงการ 

๑. วิทยาศาสตรนารู เคียงคูเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สงเสริมทักษะการดํารงชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. ขับเคล่ือนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค  
๕. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
๖. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม มุงสูโรงเรียนปลอดขยะ  
๗. สืบสานประเพณีไทย เทิดไทสถาบัน 
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ความตองการและการชวยเหลือ 

  
1. บุคลากรท่ีทําหนาท่ีรองผูอํานวยการโดยตํ่าแหนง 

2. วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถ เฉพาะสาขามาใหความรูแกครูและนักเรียน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนใหพัฒนาสูงข้ึน  
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