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รายงานการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบางกะปิ Bangkapi School 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 







สวนที่ 1   

ขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ขอมูลท่ัวไป 

สถานศึกษาบางกะป  ตั้งอยูเลขท่ี 69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

รหัสไปรษณีย 10240 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท 02 377 5870 ,                      

02 377 6707 , 02 375 5443  โทรสาร 02 732 4409 , 02 377 2041  Website : www.bangkapi.ac.th    

เปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขตพ้ืนท่ีบริการ ไดแก  

1) เขตบางกะป แขวงคลองจั่น  

    ถนนเสรีไทย ตั้งแตแยกบางกะป ถึงแยกนิดา ฝงซายมือ (ซอยเสรีไทย1–ซอยเสรีไทย 7) 

    ถนนศรีบูรพา ตั้งแต แยกนิดาจนถึงแยกตัดถนนนวมินทร 

    ถนนลาดพราว ตั้งแต สี่แยกบางกะป จนถึง ปากทางศูนยการคาแฮปปแลน   

    (ไดแก ซอยลาดพราว 115 , 117 , 119 , 121 , 123 , 125 , 127 , 129 , 144 , 146 , 148 ,150) 

    ถนนนวมินทร ตั้งแตแยกบางกะป จนถึงบึงลําพังพวย ฝงซายมือ (ซอยนวมินทร 1 – ซอยนวมินทร 51) 

2) เขตบางกะป แขวงหัวหมาก เฉพาะดานทิศตะวันออกของถนนศรีนครินทร  

    ถนนรามคําแหง ตั้งแตแยกบานมา จนถึง แยกลําสาลี ท้ังสองฝงถนน    

 (ไดแก ซอยรามคําแหง 56 – ซอย รามคําแหง 68 และ ซอยรามคําแหง 93 –  ซอยรามคําแหง 115) 

     ถนนศรีนครินทร ตั้งแตแยกลําสาลี จนถึงแยกถนนกรุงเทพกรีฑา ฝงซายมือ 

     ถนนกรุงเทพกรีฑา ตั้งแตปากทาง จนถึงสะพานขามคลองลําสาลี ฝงซายมือ 

     (ซอยกรุงเทพกรีฑา 1 – ซอยกรุงเทพกรีฑา 7) 

3) เขตบึงกุม 

    ถนนนวมินทรฝงซายมือ ตั้งแตซอยนวมินทร 53 ถึง ซอยนวมินทร 87 และฝงขวามือ 

    ซอยนวมินทร 2  ถึงซอยนวมินทร 48 
 

ประวัติสถานศึกษาบางกะป 

 กระทรวงศึกษาธิการไดตกลงขอเชา ท่ีดินจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  หมู  3                         

แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร เนื้อท่ี 50 ไร 2 งาน 77 ตารางวา เปนเงินปละ 13,600 บาท เพ่ือ

ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาบางกะป เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2498 และเปดสอนวันแรกเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2498 เนื่องจากขณะท่ีเปดสอนอาคารเรียนยังสรางไมเสร็จตองอาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรืองเปนท่ี

เรียนชั่วคราว จนกระท่ังวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 จึงยายมาเรียน ณ สถานท่ีปจจุบัน (ท่ีดินบางสวนถูกตัด

ออกไปทําถนนจึงเหลือพ้ืนท่ี 49 ไร 1งาน 51 ตารางวา กรมสามัญศึกษารับโอนมาจากการเคหะแหงชาติตามโฉนด

http://www.bangkapi.ac.th/
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ท่ีดินเลขท่ี 15172 เลมท่ี 1516 ข้ึนทะเบียนราชพัสดุท่ี กท.061260)  เริ่มเปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 2 

หองเรียน มีนักเรียนชาย-หญิง รวม 81 คน นายสวัสดิ์ ผลโภค เปนครูใหญคนแรก นักเรียนคนแรก คือ ด.ญ.ราตรี 

กุศลรัตน (ปจจุบันนางราตรี หัสดี) สถานศึกษาบางกะป ไดรับรางวัลดีเดนในสวนกลางครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2524 รางวัล

ดีเดนในสวนกลางครั้งท่ี 2 และรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน พ.ศ. 2526 รางวัลดีเดนในสวนกลาง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 

2530 รางวัลดีเดนในสวนกลางครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2531 รางวัลเหรียญพระราชทาน “พฤกษานครา แมกไมม่ิงเมือง” 

จากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 

แผนท่ีผังภายในสถานศึกษาและพ้ืนท่ีรอบๆ สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อัตลักษณโรงเรียนบางกะป 

เด็กดี มีความรู (Excellent and Knowledgeable Student) 
 

เอกลักษณโรงเรียนบางกะป 

ภูมิทัศนเลิศล้ํา กิจกรรมสรางคุณคา สถานศึกษาเพ่ือชุมชน 

(Scenic landscape, Fulfil potential, A community school for all) 
 

วิสัยทัศนโรงเรียนบางกะป 

เปนสถานศึกษาวิถีใหม มุงเนนคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล มีความรูคูคุณธรรม สรางสรรคเทคโนโลยี 

ดํารงชีพอยางมีความสุขในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรูคูคุณธรรมสามารถ สรางสรรคเทคโนโลยี 

มีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงชีพอยางมีความสุขในศตวรรษที่ 21 

2. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ สูความเปนครูมืออาชีพ 

3. สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล 

4. สงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูในโรงเรียนใหเหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรู และแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 

5. สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 

 เปาหมาย 

1. เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรูคูคุณธรรม สามารถสรางสรรคเทคโนโลยีมีความรับผิดชอบตอ

สังคม และดํารงชีพอยางมีความสุขในศตวรรษที่ 21 

2. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเปนครูมืออาชีพ 

3. เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

4. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูในโรงเรียนใหเหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรูและแสวงหาความรู

ดวยตนเอง 

5. เพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 

กลยุทธโรงเรียนบางกะป 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรูคูคุณธรรม สามารถสรางสรรคเทคโนโลยี   

กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูมืออาชีพ 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูในโรงเรียนใหเหมาะสม สวยงาม ปลอดภัยเอ้ือตอการเรียนรู 

กลยุทธที่ 5 สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 

2. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 จํานวนบุคลากร 

จํานวนบุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาที่อ่ืน ๆ 

ปการศึกษา 2564 5 135 2 8 44 

      วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ระดับการศึกษา ปวช ปวส ประถม ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญา

เอก 

ปการศึกษา 2564 - 3 19 - 111 50 1 
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1) ครูประจําการ  

1.1 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรมแนะแนว (ภาคเรียนท่ี 1) 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมแนะแนว 

ครูท่ีสอนตรงตาม

วิชาเอก 
ครูท่ีสอนตามความถนัด 

รวมจํานวนครูท้ังหมด 

ในแตละกลุมสาระฯ จํานวน

คน 
รอยละ จํานวนคน รอยละ 

1 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 11 100 - - 11 

2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 29 100 - - 29 

3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 25 96.2 1 3.8 26 

4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 17 94.4 1 5.6 18 

5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 7 100 - - 7 

6 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 7 100 - - 7 

7 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 13 100 - - 13 

8 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  8 100 - - 8 

9 กิจกรรมแนะแนว 5 100 - - 5 

10 บรรณารักษ 1 100 - - 1 

 รวม 123 98.4 2 1.6 125 

 จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัด 2 คน คิดเปนรอยละ 1.6 จํานวนครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก 123 คน คิดเปนรอยละ 98.4 

 1.2 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรมแนะแนว (ภาคเรียนท่ี 2) 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมแนะแนว 

ครูท่ีสอนตรงตาม

วิชาเอก 
ครูท่ีสอนตามความถนัด 

รวมจํานวนครูท้ังหมด 

ในแตละกลุมสาระฯ จํานวน

คน 
รอยละ จํานวนคน รอยละ 

1 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 13 100 - - 13 

2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 28 100 - - 28 

3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 22 95.7 1 4.3 23 

4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 17 94.4 1 5.6 18 

5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 7 100 - - 7 

6 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 7 100 - - 7 

7 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 13 100 - - 13 

8 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  7 100 - - 7 

9 กิจกรรมแนะแนว 5 100 - - 5 

10 บรรณารักษ 1 100 - - 1 

 รวม 120 98.4 2 1.6 122 

     จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัด 2 คน คิดเปนรอยละ 1.6 จํานวนครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก 120 คน คิดเปนรอยละ 98.4 

 



5 

 

    2) ครูอัตราจาง 

2.1 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรมแนะแนว (ภาคเรียนท่ี 1) 

ท่ี 
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมแนะ

แนว 

ครูท่ีสอนตรงตาม

วิชาเอก 

ครูท่ีสอนตามความถนัด 
รวมจํานวนครูท้ังหมด 

ในแตละกลุมสาระฯ 
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

1 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 3 100 - - 3 

2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2 100 - - 2 

3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 1 100 - - 1 

4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2 100 - - 2 

5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ - - - - - 

6 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ - - - - - 

7 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 1 100 - - 1 

8 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  - - - - - 

9 กิจกรรมแนะแนว - - - - - 

 รวม 9 100 - - 9 

  จํานวนครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก 9 คน คิดเปนรอยละ 100 จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัดไมมี 

2.2 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรมแนะแนว (ภาคเรียนท่ี 2) 

ท่ี 
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมแนะ

แนว 

ครูท่ีสอนตรงตาม

วิชาเอก 

ครูท่ีสอนตามความถนัด 
รวมจํานวนครูท้ังหมด 

ในแตละกลุมสาระฯ 
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

1 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 2 100 - - 2 

2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2 100 - - 2 

3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 4 100 - - 4 

4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2 100 - - 2 

5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ - - - - - 

6 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ - - - - - 

7 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 1 100 - - 1 

8 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  - - - - - 

9 กิจกรรมแนะแนว - - - - - 

 รวม 11 100 - - 11 

   จํานวนครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก 11 คน คิดเปนรอยละ 100 จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัดไมมี 
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3. ขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ มีนาคม พ.ศ. 2564) 

 จํานวนนักเรียนปการศึกษา  2564  รวม 3,041 คน 
 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม เฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง 

ม.1 15 316 308 624 42 

ม.2 15 275 328 603 40 

ม.3 15 307 308 615 41 

ม.4 12 223 257 480 40 

ม.5 12 185 269 454 38 

ม.6 12 189 268 457 38 

รวม 81 1,495 1,738 3,233 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2564  

เพศ เพศ 



7 

 

4. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปการศึกษา  2563 

 4 . 1  ผลสั มฤทธิ์ ทา งการ เรี ยน  8  กลุ มสาระฯ ชั้ น มั ธยม ศึกษาป ท่ี  1  – 6 ท่ี มีผลการ เรี ยน                           

ตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาคเรียนท่ี 1 
       

นักเรียน

ท่ีได        

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

รอยละ

ของ

นักเรียน

ท่ีได

ระดับ 3  

ขึ้นไป 

นักเรียนท่ีได

คุณภาพตาม

เกณฑท่ี ร.ร.

กําหนด (มากกวา 

2.5 ขึ้นไป) 

กลุมสาระการเรียนรู 

 

 

จํานวนท่ี

เขาสอบ 

 

 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

  
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

 รอย

ละ 

ภาษาไทย 3255 1518 323 332 252 219 154 406 0 2173 66.76 2425 74.50 

คณิตศาสตร 3255 1273 318 326 257 276 224 476 0 1917 58.89 2174 66.79 

วิทยาศาสตร 3255 1407 352 284 248 230 184 358 0 2043 62.76 2291 70.38 

สังคมศึกษาฯ 3255 1274 430 354 251 240 169 412 0 2058 63.23 2309 70.94 

สุขศึกษาฯ 3255 2108 199 210 191 150 88 242 0 2517 77.33 2708 83.20 

ศิลปะ 3255 1898 146 164 191 176 151 296 0 2208 67.83 2399 73.70 

การงานอาชีพฯ 1964 1025 188 142 113 100 104 138 0 1355 68.99 1468 74.75 

ภาษาตางประเทศ 3255 1114 348 281 279 289 259 491 0 1743 53.55 2022 62.12 

รวมเฉลี่ย 72.05 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00 66.76 
58.89 

62.76 63.23 

77.33 

67.83 68.99 

53.55 

รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
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 4 . 2  ผลสั มฤทธิ์ ทา งการ เรี ยน  8  กลุ มสาระฯ ชั้ น มั ธยม ศึกษาป ท่ี  1  – 6 ท่ี มีผลการ เรี ยน                             

ตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการ

เรียนรู 

 ภาคเรียนท่ี 2        

นักเรียน

ท่ีได        

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

รอยละ

ของ

นักเรียนท่ี

ไดระดับ 3  

ขึ้นไป 

นักเรียนท่ีได

คุณภาพตาม

เกณฑท่ี ร.ร.

กําหนด (มากกวา 

2.5 ขึ้นไป) 

 

จํานวนท่ี

เขาสอบ 

 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

 รอย

ละ 

ภาษาไทย 3233 1775 347 278 340 132 111 237 13 2400 74.23 2740 84.75 

คณิตศาสตร 3233 1105 374 303 321 299 307 488 36 1782 55.12 2103 65.05 

วิทยาศาสตร 3233 1434 354 268 213 237 234 472 21 2056 63.59 2269 70.18 

สังคมศึกษาฯ 3233 1378 385 350 407 161 181 328 43 2113 65.36 2520 77.95 

สุขศึกษาฯ 3233 2164 275 200 117 136 59 277 5 2639 81.63 2756 85.25 

ศิลปะ 3233 1806 226 172 204 186 150 439 50 2204 68.17 2408 74.48 

การงานอาชีพฯ 2028 1169 155 136 131 113 121 192 11 1460 71.99 1591 78.45 

ภาษาตางประเทศ 3233 1150 368 322 266 310 229 577 11 1840 56.91 2106 65.14 

รวมเฉลี่ย 75.16 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

74.23 

55.12 

63.59 65.36 

81.63 

68.17 
71.99 

56.91 

รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 
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 4.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนท่ี 1                         

ปการศึกษา 2564 

  

 4.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนท่ี 2                       

ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนรอยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 623 99.84 0 0.00 1 0.16 0 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 601 99.67 2 0.33 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 565 91.87 37 6.02 2 0.33 11 1.79 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 463 96.46 16 3.33 1 0.21 0 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 450 99.12 4 0.88 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 441 96.50 2 0.44 0 0.00 14 3.06 

รวม 3233 3143 97.24 61 1.83 4 0.12 25 0.81 

เฉลี่ยตามเกณฑรอยละ 99.08 

  

 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนรอยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 628 572 91.08 38 6.05 14 2.23 4 0.64 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 607 589 97.03 3 0.49 7 1.15 8 1.32 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 617 578 93.68 27 4.38 7 1.13 5 0.81 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 486 475 97.74 0 0.00 8 1.65 3 0.62 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 460 446 96.96 9 1.96 3 0.65 2 0.43 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 425 93.00 28 6.13 4 0.88 0 0.00 

รวม 3255 3085 94.91 105 3.17 43 1.28 22 0.64 

เฉลี่ยตามเกณฑรอยละ 98.08 
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 4.5  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญผู เรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1                                     

ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนรอยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 

(สมรรถนะผูเรียน) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 616 610 99.03 1 0.16 1 0.16 4 0.65 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 616 612 99.35 1 0.16 1 0.16 2 0.32 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 518 504 97.30 10 1.93 3 0.58 1 0.19 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 472 462 97.88 7 1.48 2 0.42 1 0.21 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 461 456 98.92 5 1.08 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 374 362 96.79 10 2.67 1 0.27 1 0.27 

รวม 3057 3006 98.21 34 1.25 8 0.27 9 0.27 

เฉลี่ยตามเกณฑรอยละ 99.46 
  

 4.6 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญผู เรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 2                                  

ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนรอยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 

(สมรรถนะผูเรียน) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 621 99.52 1 0.16 2 0.32 0 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 601 99.67 0 0.00 2 0.33 0 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 560 91.06 38 6.18 7 1.14 10 1.63 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 446 92.92 30 6.25 4 0.83 0 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 451 99.34 3 0.66 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 441 96.50 2 0.44 14 3.06 0 0.00 

รวม 3233 3120 96.50 74 2.28 29 0.95 10 0.27 

เฉลี่ยตามเกณฑรอยละ 98.78 

  

 



11 

 

 4.7 ผลการประเมินการอาน คิด วิ เคราะห และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1                 

ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนรอยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 

(อาน คิดวิเคราะหและเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 628 572 91.08 38 1.21 14 2.23 4 0.64 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 607 589 97.03 3 0.49 7 1.15 8 1.32 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 617 575 93.19 31 5.02 6 0.97 5 0.81 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 486 473 97.33 2 0.41 8 1.65 3 0.62 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 460 446 96.96 9 1.96 3 0.65 2 0.43 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 425 93.00 28 6.13 4 0.88 0 0.00 

รวม 3255 3080 94.76 111 2.54 42 1.25 22 0.64 

เฉลี่ยตามเกณฑรอยละ 97.30 
 

         4.8 ผลการประเมินการอาน คิด วิ เคราะห  และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 2                 

ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนรอยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 

(อาน คิดวิเคราะหและเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 621 99.52 2 0.32 1 0.16 0 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 601 99.67 1 0.17 1 0.17 0 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 568 92.36 34 5.53 3 0.49 10 1.63 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 447 93.13 32 6.67 1 0.21 0 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 449 98.90 5 1.10 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 441 96.50 2 0.44 0 0.00 14 3.06 

รวม 3233 3127 96.68 76 2.37 6 0.17 24 0.78 

เฉลี่ยตามเกณฑรอยละ 99.05 
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 4 . 9  ผลกา รประ เ มิน กิ จกร รม พัฒนาผู เ รี ยน  ชั้ น มั ธ ยม ศึกษาป ท่ี  1  – 6   ภาค เ รี ย น ท่ี  1                                    

ปการศึกษา 2564 

  
จํานวนนักเรียน 

ท้ังหมด 

จํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ระดับช้ัน (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

  ผานคิดเปนรอยละ ไมผานคิดเปนรอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 628 100.00 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 607 100.00 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 617 99.84 0.16 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 486 100.00 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 460 99.78 0.22 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 100.00 0.00 

เฉลี่ยตามเกณฑรอยละ  - 99.94 0.06 
  

 4 . 10  ผลการประ เ มิน กิจกร รม พัฒนาผู เ รี ยน  ชั้ น มั ธ ยม ศึกษาป ท่ี  1  – 6   ภาค เรี ยน ท่ี  2                                  

ปการศึกษา  2564 

 

    จํานวนรอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

  ท้ังหมด ผานคิดเปนรอยละ ไมผานคิดเปนรอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 100.00 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 100.00 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 100.00 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 100.00 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 100.00 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 100.00 0.00 

เฉลี่ยตามเกณฑรอยละ  - 100.00 0.00 
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5. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอก ปการศึกษา 2564 

 5.1 จํานวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 

                  ช่ือแหลงการเรียนรู 
จํานวนครั้งท่ีใช/ป ( 3 ปยอนหลังลาสุด) 

2562 2563 2564 

1.  สวนนักวิทยาศาสตร 400 609 390 

2.  สวนสมุนไพร 300 91 50 

3.  สวนหิน 600 616 570 

4.  สวนรูปทรงคณิตศาสตร 400 350 200 

5. สวนอุตุนิยมวิทยา 600 - - 

6.  สวนภูมิศาสตร 200 230 190 

7.  ลูกโลกขนาดใหญแสดงเมืองสําคัญ - - - 

8.  สวนวรรณคดีไทย 200 609 410 

9.  สวนพุทธปรัชญา 300 350 300 

10. พลังงานแสงอาทิตย - - - 

11. สวนสหประชาชาติ 300 300 200 

12. สวนเครื่องกล - - - 

13. โครงสราง  DNA 500 467 320 

14. ตารางธาตุ 500 609 430 

15.  ธนาคารสถานศึกษา ตลอดป ตลอดป ตลอดป 

16.  สหกรณสถานศึกษา ตลอดป ตลอดป ตลอดป 

17.  หองสมุด Digital 800 850 300 

18.  หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ ตลอดป ตลอดป ตลอดป 

19.  หองอางอิงสืบคน 1,100 1,076 500 

20.  ศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี 900 720 400 

21.  หองขนมอบ ตลอดป ตลอดป ตลอดป 

22.  หองนาฏศิลป  ตลอดป ตลอดป ตลอดป 

23.  หองดนตรีไทย 180 110 80 

24.  หองดนตรีสากล 180 110 90 

25.  หองงานปน 150 90 50 

26.  สนามกีฬา ตลอดป ตลอดป ตลอดป 
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                  ช่ือแหลงการเรียนรู 
จํานวนครั้งท่ีใช/ป ( 3 ปยอนหลังลาสุด) 

2562 2563 2564 

27.  สระวายน้ํา ตลอดป ตลอดป ตลอดป 

28.  แหลงเรียนรูหิน  แร  และซากดึกดําบรรพ - - - 

29.  หองสหวิทยาการ 800 520 230 

30.  หองศูนยอาเซียน 700 455 240 

31.  ศาลาทรงไทยพระพุทธรูปกลางบอน้ํา 700 420 280 

32. หองประดิษฐ 800 480 320 

33. หองงานบาน 600 360 250 

34. หองปฏิบัติงานไฟฟา 600 360 200 

35. แปลงเกษตร 600 360 270 

36. ตนไมคณิตศาสตร 300 345 300 

37. ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 400 375 300 

38. ระเบียงโลกดาราศาสตร 400 325 250 

39. หองศูนยการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาฯ (316) 1,100 660 ตลอดป 

40. หองศูนยการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาฯ (336) 1,140 684 ตลอดป 

41. หองศูนยการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาฯ (346) 1,120 672 ตลอดป 

42. หองศูนยการเรียนรูภาษาไทย (216) 1,600 960 ตลอดป 

43. หองศูนยการเรียนรูภาษาไทย (236) 1,500 900 ตลอดป 

44. หองศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร (411) 300 95 ตลอดป 

45. หองศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร (416) 300 162 ตลอดป 

46. หองศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร (436) 300 147 ตลอดป 

47. หองศูนยการเรียนรูภาษาตางประเทศ (341) 1,500 1,050 ตลอดป 

48. หองศูนยการเรียนรูภาษาตางประเทศ (517) 600 390 ตลอดป 

49. หองศูนยการเรียนรูภาษาตางประเทศ (518) 300 180 ตลอดป 

50. หองศูนยการเรียนรูภาษาตางประเทศ (532) 900 540 ตลอดป 

51. หองศูนยการเรียนรูภาษาตางประเทศ (431) 150 90 ตลอดป 

52. หองศูนยการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (512) 600 450 ตลอดป 

 

 



15 

 

 5.2 แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 

ช่ือแหลงเรียนรู 

จํานวนครั้งท่ีใช/ป  

(3 ปยอนหลังลาสุด) 

2562 2563 2564 

1. ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ(องคการมหาชน)  

    จ.พระนครศรีอยุธยา  
- - - 

2. พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว จ.ปทุมธาน ี  1 - - 

3. คายคุณธรรมและศูนยการเรียนรูพระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล จ. นครปฐม  1 - - 

4. วัดปญญานันทาราม  จ.ปทุมธานี - - - 

5. พระบรมธาตุเจดียมหาจักรีพิพัฒน  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร    

พระพุทธรูปแกะสลัก  พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา(หนาผาเขาชีจรรย)  ไร

องุนซิวเวอรเลค  และสวนน้ํารามายณะ  จ.ชลบุรี   

 

3 
    - - 

6. คายลูกเสือพงษลดา  จ.สระบุรี  (ม.1-ม.3) - - - 

7. สถานศึกษาสอนวายน้ําและดําน้ําชะอํา จ.เพชรบุรี  - - - 

8. นิทรรศการพระเมรุมาศ  กรุงเทพมหานคร  - - - 

9. ปลูกปาชายเลน ณ วังมนัส  จ. สมุทรสงคราม 1 - - 

10.คายอดิศร จ.สระบุรี  1 - - 

11.วัดถํ้ากระบอก จ.สระบุรี   1 - - 

12.ภาควิชากายวิภาค  คณะแพทยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

(หองเรียนพิเศษวิทย - คณิต ) 
1 - - 

13. ผูใหญชงคโฮมสเตย จ.สมุทรสงคราม   1 - - 

14.คณะวิทยาศาสตร  ม. พระจอมเกลาธนบุรี  ( หองเรียนพิเศษวิทย - คณิต )  1 - - 

15.คณะวิทยาศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( หองเรียนพิเศษวิทย - 

คณิต ) 

- 1 - 

16.พิพิธภัณฑสถานเรือพระราชพิธี ( หองเรียนพิเศษอังกฤษ - ญี่ปุน ) - 1 - 

17.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร - 1 - 
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 5.3 สถิติการใชแหลงเรียนรูประเภทบุคคล ปการศึกษา 2564 

ลําดับ ช่ือวิทยากร ความรูท่ีไดรับ จํานวนนักเรียนท่ีเขารวม 

1 นางสาวปยชญา ศรีหร่ังไพโรจน ติวสอบวัดระดบัทางภาษาอังกฤษ 

(CEFR) 

98 

2 นางสาววรกานต  สมจติต ติวสอบสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุน 

(JLPT) 

98 

3 นางสาวกัญญรส จิราภาวฒุิพรรณ การสอบวิชาภาษาจีน 10 

4 นายรชต ศิลาวชัรานนท การสอบวิชาภาษาจีน 31 

5 นางสาวนภสร ตั้งฤทัยวานชิย การสอบวิชาภาษาจีน 31 

6 นางสาววนัฑากร โกศิลวิตร การสอบวิชาภาษาจีน 4 

7 Yanbin Wu การสอบวิชาภาษาจีน 6 

8 นางสาวอธิณัฐฐชา จริยธญัรัตน การสอบวิชาภาษาจีน 11 

9 นายณัฐชนก รูปประดิษฐ O-Net ภาษาไทย 91 

10 นายนรพนธ บุญเคลือบ O-Net คณิตศาสตร 91 

11 นายสุรเชษฐ  ลชีัย O-Net วิทยาศาสตร 91 

12 นายอิทธิรัชต พรรณสินศักดิ ์ O-Net ภาษาอังกฤษ 91 

13 ครูภาคภูมิ นันทา ติวสอบวิชาภาษาไทย O-Net ม. 3 650 

14 ครูจารุณี บุตรนันท ติวสอบวิชาวิทยาศาสตร O-Net ม. 3 650 

15 ครูพัสตราภรณ บัวทอง ติวสอบวิชาวิทยาศาสตร O-Net ม. 3 650 

16 ครูวสุพล ชนิวงศ ติวสอบวิชาคณิตศาสตร O-Net ม. 3 650 

17 ครูปริญญา คงไทย ติวสอบวิชาภาษาอังกฤษ O-Net ม. 3 650 

18 ครูจิราภา แกวพุฒตาล ติวสอบวิชาภาษาอังกฤษ O-Net ม. 3 650 

19 ครูศุภมาส ธรรมชาต ิ ติวสอบวิชาภาษาไทย O-Net ม. 6 450 

20 ครูพรรณวดี แกวอุน ติวสอบวิชาคณิตศาสตร O-Net ม. 6 450 

21 ครูเสฎฐวุฒิ ศักยเศกสกุล ติวสอบวิชาภาษาอังกฤษ O-Net ม. 6 450 

22 ครูธีรพล บุญชัยมาตร ติวสอบวิชาภาษาอังกฤษ O-Net ม. 6 450 

23 ครูณัฐภัทร คลายสุวรรณ ติวสอบวิชาสังคมศึกษา O-Net ม. 6 450 

24 ครูณัฐพล ยอดโมรา ติวสอบวิชาสังคมศึกษา O-Net ม. 6 450 

25 ครูรวินันท สิงหเสน ี ติวสอบวิชาวิทยาศาสตร O-Net ม. 6 450 

26 ครูสุรนาถ อรามเรือง ติวสอบวิชาวิทยาศาสตร O-Net ม. 6 450 
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สวนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑ 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1.1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน ตามเกณฑ 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 ทางสถานศึกษา ไดดําเนินการพัฒนาความสามารถในการการอานการเขียนของผูเรียนทุกระดับชั้น ในป

การศึกษา 2563 โดยมุงเนนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนท่ีเก่ียวกับการอาน การเขียน ไดแก 

 1) การวิเคราะหหลักสูตร/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 

 2) การจัดทําคําอธิบายรายวิชา/โครงสรางรายวิชา/หนวยการเรียนรู 

 3)  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 4)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายตามตัวชี้วัด โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 5)  การใชสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ และแหลงเรียนรูคณิตศาสตรประกอบการจัดการเรียนรู 

 6)  การใชเครื่องมือวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย 

 7)  การนิเทศการสอน 

 8)  การจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมผูเรียนท่ีไมผานเกณฑ 

 9)  การจัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมเติมใหผูเรียนมีความรูมากข้ึน 

 10) จัดทําโครงการอานคลอง เขียนคลอง ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 

 11)  การจัดกิจกรรม PLC 

 12)  การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

 นอกจากนี้ ทางสถานศึกษา ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการอาน การเขียนของ

ผูเรียน โดยมี โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน    

(O-NET) วิชาภาษาไทย ปการศึกษา 2564 

 2) ผลการดําเนินงาน 

 จากการจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถการอานการเขียน ผลสรุปความสามารถดานการอานและ     

การเขียนท้ัง 6 ระดับพัฒนาข้ึน จากปการศึกษา 2563 มีคาเฉลี่ยระดับยอดเยี่ยมรวมรอยละ 86.64 โดย                      

ในปการศึกษา 2564 มีคาเฉลี่ยยอดเยี่ยมรวมสรุปรอยละ 80.32 ลดลงจากปการศึกษา 2563 รอยละ 6.32 โดย
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สาเหตุสวนหนึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด 19 จึงมีการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน เพราะนักเรียน

บางสวนไมมีอุปกรณในการเรียนออนไลน แตในอนาคตจะมีการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียนในเรื่องการ

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนใหเพ่ิมข้ึนในระดับตอไป 

ระดับช้ัน 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ปานกลาง 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดี 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดีเลิศ 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ยอดเย่ียม 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 25/4.01 75/12.02 266/42.63 124/19.87 134/21.47 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 31/5.14 77/12.77 186/30.85 116/19.24 193/32.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 40/6.50 103/16.75 135/21.95 148/24.07 189/30.73 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 7/1.45 79/16.46 87/18.13 127/26.46 180/37.50 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 8/1.76 77/16.96 97/21.37 162/35.68 110/24.23 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 35/7.66 76/16.63 81/17.72 102/22.32 163/35.67 

รวม 3,233 146/4.52 487/15.06 852/26.35 779/24.10 969/29.97 

 ผูเรียนท่ีมีระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 80.32 ซ่ึงเปนไมไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษา แตยังคงสงผล

ใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 3) จุดเดน 

 1. ผู เรียนมีความสามารถดานการอาน การเขียน ปการศึกษา 2564 อยูตั้งแตระดับดี คิดเปน 

รอยละ 80.32 เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมิน สรุปไดวา ผูเรียนมีความสามารถดานการอาน การเขียน             

อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 เม่ือเทียบกับ

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  

 3. นักเรียนเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภายในและภายนอกในดานทักษะการอานและการเขียน เชน 

การอานออกเสียงภาษาไทย การคัดลายมือแบบหัวกลมและหัวอาลักษณ  

 4) จุดควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรจัดทําโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียนเพ่ิมมาก

ข้ึน เพ่ือใหผู เรียนไดฝกฝนความสามารถในการอาน การเขียนอยางตอเนื่อง และป 2564 ประสบปญหา

สถานการณโควิด 19 และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Line ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 และการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบท้ัง On Line และ On Site ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ดวยปจจัยนี้มีสวน

สงผลกระทบใหการจัดกระบวนการฝกทักษะการอานและการเขียนของผูเรียนไมสามารถดําเนินการตามแผนท่ีวาง
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ไว จึงทําใหคาเฉลี่ยลดลงแมจะอยูในระดับยอดเยี่ยม ในปถัดไปสถานศึกษาตองมีการดําเนินการจัดกิจกรรมหา

แนวทางจัดทําโครงการอานคลอง เขียนคลองเพ่ือใหผูเรียนมีความคลองแคลวและชํานาญและจูงใจใหผูเรียนมี

ความสนใจในวิชาภาษาไทย นอกจากนี้ควรสงเสริมใหผูสอนเขารับการอบรมความรู เทคนิคใหม ๆ เก่ียวกับการ

อาน การเขียน เพ่ือนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความสนใจมากข้ึน 

 1.1.1.2 ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1.กระบวนการพัฒนา 

 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนดานการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ สามารถเขาใจและตีความ

เรื่องภาษาอังกฤษท่ีอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และเขียนเปนภาษาอังกฤษแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล เชน 

การเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง อาน-เขียนเรื่องเก่ียวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ตามสถานการณจริง 

หรือจําลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถสรุป

ความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง ดูและสื่อสารโดยการพูด และเขียนตามความคิดของตนเอง ในรายวิชาท่ีใชทักษะการ

อาน การเขียน โดยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียนโดยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

  2. ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนมีทักษะดานการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ สามารถเขาใจและตีความเรื่องภาษาอังกฤษท่ีอานจาก

สื่อประเภทตาง ๆ และเขียนเปนภาษาอังกฤษแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ระดับช้ัน 

 

จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ปานกลาง 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดี 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดีเลิศ 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ยอดเย่ียม 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 1/0.16 94/15.06 59/9.46 158/25.32 312/50.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 3/0.50 207/34.33 43/7.13 72/11.94 278/46.10 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 5/0.81 97/15.77 46/7.48 127/20.65 340/55.28 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 0/0.00 40/8.33 33/6.88 98/20.42 309/64.38 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 1/0.22 66/14.54 17/3.74 50/11.01 320/70.48 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 1/0.22 73/15.97 31/6.78 71/15.54 281/61.49 

รวม 3,233 11/0.32 577/17.33 229/6.91 576/17.48 1840/57.96 

 ผูเรียนท่ีมีระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 82.35 ซ่ึงไมเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาแตยังสงผลให

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเดน 

 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ อยูในระดับยอดเยี่ยม สามารถพัฒนาการอาน 

การเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีศักยภาพในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยนําทักษะการอาน 

การเขียนภาษาอังกฤษไปใชในการประกวดแขงขันภายในโรงเรียนเนื่องในวันคริสตมาส ไดแก กิจกรรมตอบปญหา 

Christmas Quiz ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 

  4. จุดควรพัฒนา 

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหมีการพัฒนาสูงข้ึนตามเปาหมายของโรงเรียน พัฒนา

ดานการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ ใหสามารถเขาใจและตีความเรื่องภาษาอังกฤษท่ีอานจากสื่อประเภทตาง ๆ 

และสามารถเขียนเปนภาษาอังกฤษแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลไดอยางเหมาะสม 

 1.1.1.3 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1.กระบวนการพัฒนา 

 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนดานการสื่อสาร  เชน การสนทนาสั้นๆ การพูดโตตอบ การ

ตอบคําถามจากเรื่องตาง ๆ ท่ีไดอานและฟง จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถสรุปความคิดจาก

เรื่องท่ีอาน ฟง ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ในรายวิชาท่ีใชทักษะ จัดการเรียนการ

สอนในการสรุปความโดยการพูดหรือเขียน สื่อความ จัดกิจกรรมการเรียนภาษากับครูเจาของภาษา (อังกฤษ) 

โดยตรงและจัดหองศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการฟง และพัฒนาการ

สื่อสารภาษาตางประเทศ 

  2. ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนมีทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ     

ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสนทนากับเจาของภาษา พูดโตตอบโดยใชทักษะการสื่อสาร             

ตามสถานการณจําลองได อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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ระดับช้ัน 

 

จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ปานกลาง 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดี 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดีเลิศ 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ยอดเย่ียม 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 1/0.16 167/26.59 51/8.12 71/11.31 334/53.18 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 6/0.99 240/39.54 42/6.92 71/11.70 244/40.20 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 10/1.62 44/7.13 35/5.67 10517.02 421/68.23 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 3/0.61 73/14.87 33/6.72 43/8.76 328/66.80 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 6/1.30 31/6.72 11/2.39 34/7.38 372/80.69 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 0/0.00 45/9.83 7/1.53 84/18.34 321/70.09 

รวม 3,233 26/0.78 600/17.45 179/5.22 408/12.42 2020/63.20 

ผูเรียนท่ีมีระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 80.84 ซ่ึงไมเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาแตยังคงสงผล

ใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3. จุดเดน 

 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับยอดเยี่ยม สามารถพัฒนาการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยนําทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ไปใชในการประกวดแขงขันภายในโรงเรียนเนื่องในวันคริสตมาส ไดแก กิจกรรม Bangkapi Christmas 2021 

Tiktok Clip ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 

4. จุดควรพัฒนา 

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหมีการพัฒนาสูงข้ึนตามเปาหมายของโรงเรียน พัฒนา

ทักษะการสื่อสารในชีวิตประจําวันและตามสถานการณตาง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก 

และ ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสม 

 1.1.1.4 ความสามารถในการคิดคํานวณ ตามเกณฑ 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 ทางสถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาความสามารถในการคิดคํานวณของผูเรียนทุกระดับชั้น ในปการศึกษา 

2564 โดยมุงเนนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนท่ีเก่ียวกับการคิดคํานวณ ไดแก 

 1) การวิเคราะหหลักสูตร/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 

 2) การจัดทําคําอธิบายรายวิชา/โครงสรางรายวิชา/หนวยการเรียนรู 

 3)  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
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 4)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายตามตัวชี้วัด โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 5)  การใชสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ และแหลงเรียนรูคณิตศาสตรประกอบการจัดการเรียนรู 

 6)  การใชเครื่องมือวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย 

 7)  การนิเทศการสอน 

 8)  การจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมผูเรียนท่ีไมผานเกณฑ 

 9)  การจัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมเติมใหผูเรียนมีความรูมากข้ึน 

 10)  การจัดกิจกรรม PLC 

 11)  การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

 นอกจากนี้ ทางสถานศึกษาไดจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการคิดคํานวณของผูเรียน 

โดยมี โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

วิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2564 

 2) ผลการดําเนินงาน 

ระดับช้ัน 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ปานกลาง 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดี 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดีเลิศ 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ยอดเย่ียม 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 3/0.48 91/14.58 103/16.51 121/19.39 306/49.04 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 4/0.66 105/17.41 114/18.91 110/18.24 270/44.78 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 1/0.16 90/14.63 106/17.24 137/22.28 281/45.69 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 5/1.04 63/13.13 91/18.96 80/16.67 241/50.21 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 1/0.22 61/13.44 83/18.28 103/22.69 206/45.37 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 0/0.00 57/12.47 96/21.01 90/19.69 214/46.83 

รวม 3233 14/0.43 467/14.44 593/18.34 641/19.83 1,518/46.95 

 ผูเรียนท่ีมีระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 85.12 ซ่ึงเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาซ่ึงสงผลใหผูเรียน

มีความสามารถในการคิดคํานวณอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 3) จุดเดน 

 ผู เ รี ยนมีความสามารถดานการคิดคํานวณ ปการศึกษา 2564  อยู ในระดับดี ข้ึนไป คิดเปน 

รอยละ 85.12 เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมิน สรุปไดวา ผูเรียนมีความสามารถดานการคิดคํานวณอยูในระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม 

 



23 

 

4) จุดควรพัฒนา 

 ทางสถานศึกษาควรจัดทําโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดคํานวณเพ่ิมมาก

ข้ึน ซ่ึงอาจทําเปนรายสัปดาหหรือรายเดือน เพ่ือใหผูเรียนไดฝกฝนความสามารถในการคิดคํานวณอยางตอเนื่อง 

จนมีความคลองแคลวและชํานาญ และยังจูงใจใหผูเรียนมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร 

 

 สรุปผลการดําเนินงานมาตรฐานความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 

ระดับช้ัน 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ปานกลาง 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดี 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดีเลิศ 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ยอดเย่ียม 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 8/1.20 107/17.11 120/19.19 119/18.99 272/43.51 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 11/1.82 157/26.08 96/15.96 92/15.30 246/40.84 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 14/2.28 84/13.58 81/13.09 129/21.02 308/50.04 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 4/0.78 64/13.28 61/12.71 87/18.13 265/55.10 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 4/0.88 59/12.94 52/11.45 87/19.22 252/55.51 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 9/1.97 63/13.73 54/11.76 87/18.98 245/53.56 

รวม 3233 49/1.52 533/16.48 463/14.33 601/18.59 1587/49.08 

 ผูเรียนท่ีมีระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 82.00 ซ่ึงเปนไมไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาแตยังคงสงผล

ใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

แกปญหา 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย  ผูสอนจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพ

ของผูเรียน และเปนไปตามาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  

โดยมีการจัดการเรียนรู เปนระดับดังนี้ 

 ระดับหองเรียน  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิด วิเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน

กลุมและในหองเรียน และฝกทักษะคุณลักษณะประจําวิชา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ระดับช้ันเรียน  จัดกิจกรรมใหผูเรียนอานและวิเคราะหประเด็นสําคัญ เชน กิจกรรมรักการอาน 
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 ระดับสถานศึกษา จัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ กิจกรรมสงเสริมทักษะการใชคอมพิวเตอรของผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ กิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จากประสบการณจริง โครงการ

สงเสริมทักษะของผูเรียนดานวิทยาการคํานวณ การสรางสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 2) ผลการดําเนินงาน 

ระดับช้ัน 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา 

(รอยละ) 

ปานกลาง 

(รอยละ) 

ดี 

(รอยละ) 

ดีเลิศ 

(รอยละ) 

ยอดเย่ียม 

(รอยละ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 2/0.32 1/0.16 5/0.80 74/11.86 542/86.86 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 1/0.17 1/0.17 1/0.17 77/12.77 523/86.7 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 1/0.16 1/0.16 20/3.25 116/18.86 477/77.56 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 1/0.21 1/0.21 8/1.67 56/11.67 414/86.25 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 0/0.00 1/0.22 2/0.44 50/11.01 401/88.33 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 3/0.66 2/0.44 28/6.13 49/10.72 375/82.06 

รวม 3,233 8/0.25 7/0.22 64/1.98 422/13.05 2,732/84.50 

 ผูเรียนท่ีมีระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 99.54 ซ่ึงเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาซ่ึงสงผลใหผูเรียน

มีความสามารถในการวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาอยูใน

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 3) จุดเดน 

 ผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย และสามารถนําทักษะการคิดไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ผูเรียนเกิดการฝกทักษะในการคิดวิเคราะห  

 4) จุดควรพัฒนา 

 ควรพัฒนารูปแบบการประเมินความสามารถทางการคิดใหเปนรูปธรรม สถานศึกษาควรสงเสริมและ

พัฒนาผูสอนใหมีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย สงเสริมใหนักเรียนนําความรูเชิงวิเคราะห ไปใชการใชกับ

ชีวิตประจําวัน โดยตองไดรับการสนับสนุนจากทุกระดับ ท้ังระดับครูผูสอน ระดับโรงเรียน และชุมชน 

 

1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

       ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของ

ผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนโดย
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มีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนสรางประสบการณพัฒนาทักษะความคิด

สรางสรรคความคิดวิเคราะหความคิดเชิงระบบและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันตางๆ เชน การใช

ไมโครคอนโทรเลอรในชีวิตประจําวัน การทําโครงงานตางๆ  

 โดยการสงเสริมเครื่องมือและทักษะตางๆ ดังนี้ 

  1. สงเสริมทักษะการใชคอมพิวเตอรของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมอินเทอรเน็ต เพ่ือคนควาและจัดการเรียนรู 

3. สงเสริมทักษะกระบวนการแกปญหาดานวิทยาการคํานวณ 

4. สงเสริมการสรางนวัตกรรมของนักเรียน 

 2) ผลการดําเนินงาน 

ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประเมินจากการจัดกิจกรรมการเรียนจากทุกรายวิชาในกลุม

สาระตางๆ ท่ีจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางชิ้นงาน โครงงาน สงผลใหผลการ

ประเมินคุณภาพมาตรฐานของนักเรียนไดคะแนนรอยละ 80.84 มีผลประเมินคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม 

ระดับช้ัน 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ปานกลาง 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดี 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดีเลิศ 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ยอดเย่ียม 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 16/2.56 190/30.45 67/10.74 65/10.42 286/45.83 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 8/1.33 207/34.33 90/14.93 62/10.28 236/39.14 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 4/0.65 37/6.02 81/13.17 96/15.61 397/64.55 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 16/3.33 53/11.04 83/17.29 80/16.67 248/51.67 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 6/1.32 38/8.37 70/15.42 53/11.67 286/63.0 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 20/4.38 23/5.03 33/7.22 41/8.97 340/74.4 

รวม 3,233 70/2.16 548/16.95 424/13.11 397/12.28 1,793/55.45 

ผูเรียนท่ีมีระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 80.84 ซ่ึงเปนไมเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาซ่ึงสงผลให

ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 3) จุดเดน 

ผูเรียนไดสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเองเพ่ือ

พัฒนาการสรางนวัตกรรมของผูเรียนอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการเชิงวิศวกรรมเปนแนวทาง 
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 4) จุดควรพัฒนา 

ผูเรียนมีความถนัดแตกตางกัน ทําใหผลงานแตละชิ้นมีคุณภาพไมเทากัน ผูเรียนขาดประสบการณจริง               

มีเพียงนักเรียนบางกลุมเทานั้นท่ีไดออกไปแขงขันภายนอก ควรสนับสนุนผูเรียนกลุมอ่ืนๆใหไดมีการเขารวมงาน

ภายนอกโรงเรียน 

 

1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

      ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย จัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพและ

เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ มีทักษะ

กระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหา

อยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสมและมีคุณธรรม สถานศึกษาใหการสนับสนุนและสงเสริมใหทุกกลุมสาระการ

เรียนรูไดจัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจสามารถคนควาหาขอมูล โดยใช

สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารไดอยางคลองแคลว สถานศึกษาจัดทําโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมสมรรถนะท่ี

จําเปนในทุกดานสรางผลงาน โดยใชสื่อเทคโนโลยีชวยในการประมวลผลขอมูลไดถูกตองทําไดหลายวิธี และ

สามารถเปนแบบอยางท่ีดีใหคําแนะนําชี้แนะแกผูอ่ืนได 

 2) ผลการดําเนินงาน 

ดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเขาใจในระบบและวิธีการใชเทคโนโลยีและมีทักษะในการแสวงหา

ความรูจาก website ท่ีนาเชื่อถือไดอยางเหมาะสม ตลอดจนกระท่ังรูจักการเลือกใช Social Media ใหเกิด

ประโยชนท้ังกับตนเองและสังคม ผูเรียนมีความรูความเขาใจสามารถคนควาหาขอมูลโดยใชสื่อเทคโนโลยีรูปแบบ

ตาง ๆ ไดอยางคลองแคลว เลือกและใชเทคโนโลยีอยางถูกวิธีและคุมคาสามารถนําเสนอขอมูลและหรือผลงานโดย

ใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม สรางผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยีชวยในการประมวลผลขอมูลไดถูกตองทําได

หลายวิธี และสามารถเปนแบบอยางท่ีดีใหคําแนะนําชี้แนะแกผูอ่ืนได ทํางานกลุม แสดงความคิดเห็นและการ

ยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน รวมท้ังสามารถนําเสนอผลงานโดยการใชสื่อเทคโนโลยีตามความเหมาะสม 
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ระดับช้ัน 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ปานกลาง 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดี 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดีเลิศ 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ยอดเย่ียม 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 16/2.56 190/30.45 67/10.74 65/10.42 286/45.83 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 8/1.33 207/34.33 90/14.93 62/10.28 236/39.14 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 4/0.65 37/6.02 81/13.17 96/15.61 397/64.55 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 16/3.33 53/11.04 83/17.29 80/16.67 248/51.67 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 6/1.32 38/8.37 70/15.42 53/11.67 286/63.0 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 20/4.38 23/5.03 33/7.22 41/8.97 340/74.4 

รวม 3,233 70/2.16 548/16.95 424/13.11 397/12.28 1,793/55.45 

ผูเรียนท่ีมีระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 80.84 ซ่ึงไมเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาแตยังคงสงผล

ใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 3) จุดเดน 

ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง และเขาใจในระบบวิธีการใชเทคโนโลยีใน

การสื่อสาร สืบคน และนําเสนอขอมูล/ผลงาน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะใน

การแสวงหาความรูจากเว็บไซต หรือการสืบคนความรูและสื่อสารทางอินเตอรเน็ตไดอยางเหมาะสม ปลอดภัยมี

ประสิทธิภาพ 

 4) จุดควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรเพ่ิมกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารใหหลากหลายมากยิ่งข้ึนในลักษณะท่ีฝกใหผูเรียนไดรูจักคิด วางแผนและลงมือทํางาน

ตาง ๆ ดวยตนเอง เนื่องจากปจจุบันมีการใชชองทางในการจัดการเรียนการสอนดังนั้นควรมีการเพ่ิมในเรื่องขอควร

ปฏิบัติสําหรับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ/กฎหมายเทคโนโลยี ภัยแฝงออนไลน ตลอดจนกระท่ังการเสริมสรางความ

ปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ตรูปแบบตาง ๆ พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการทํางานอยางหลากหลายมุงม่ันพัฒนา

งานจนสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และมีความภูมิใจในผลงานของตนเองใหผูเรียนไดรูจักการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน  
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1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 1) กระบวนการพัฒนา 

  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย ครูผูสอนจัดการเรียนรูตามศักยภาพของ

ผูเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน มีแหลงเรียนรู

ท้ังภายในและภายนอกสถานท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนใหอยูในสังคมอยางมีความสุขได          

มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูเรียน อาทิเชน 1) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู กิจกรรม

การสอนเสริม (ม.ตน) กิจกรรมเสริมความรูมุงสูมหาวิทยาลัย (ม.ปลาย) ของ 5 กลุมสาระการเรียนรู  2) โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) วิชาคณิตศาสตร กิจกรรมสอน

เสริมเพ่ิมศักยภาพและกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร 3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ 6) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 7) โครงการ

พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยครูเจาของภาษา 8) โครงการพัฒนาความสมบูรณของสุขภาวะทางรางกายและจิตใจ

โดยการสงเสริมกิจกรรมทางกีฬา 9) โครงการอนุรักษวันสําคัญทางภาษาไทย เพ่ือสรางความตระหนักและรักษ

ความเปนไทย กิจกรรมวันสุนทรภูและกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 10) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือ

แกไขและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11) กิจกรรมสรางโอกาสใหผูเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจบ

หลักสูตรการศึกษา 

 2) ผลการดําเนินงาน 

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 ปการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชามากกวา 2.50           

คิดเปนรอยละ 71.77 เม่ือเทียบกับจํานวนนักเรียนท้ังหมด  มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

ระดับช้ัน 
รอยละของจํานวนนักเรียนไดคะแนนเฉล่ียรายวิชาตั้งแต 2.50 

เม่ือเทียบกับจํานวนนักเรียนท้ังหมด  ปการศึกษา 2564 

มัธยมศึกษาปท่ี  1 72.54 

มัธยมศึกษาปท่ี  2 65.58 

มัธยมศึกษาปท่ี  3 66.25 

มัธยมศึกษาปท่ี  4 66.22 

มัธยมศึกษาปท่ี  5 88.88 

มัธยมศึกษาปท่ี  6 71.19 

เฉล่ีย 71.77 
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 3) จุดเดน 

 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมศักยภาพและธรรมชาติผูเรียนอยางหลากหลาย มีการกํากับ  

ติดตามและประเมินผลเปนระยะ ๆ และตอเนื่อง อีกท้ังผูเรียนไดรับการพัฒนาตนเอง ใหมีความสามารถครอบคลุม

ทางดานวิชาการ วิชางาน วิชาชีวิต มีสุขภาพอนามัยท่ีดีมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา ปฏิบัติตาม

หลักธรรมของศาสนา มีมารยาท มีความขยันจิตใจเอ้ืออาทร  กตัญูมีระเบียบวินัยซ่ือสัตยมีทักษะในการทํางาน

สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนใหญอยูในระดับดีข้ึนไป 

 4) จุดควรพัฒนา 

 สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเองเต็มตามศักยภาพในทุกดานและดําเนินกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง มีการประสานรวมมือ กับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานดานการศึกษาอ่ืนๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยาง

ยิ่งในการสรางเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

1.1.6. มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

         ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 1) ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูฝกฝนใหนักเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ เชน การทํา

โครงงานของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร การเขารวมกิจกรรมชุมนุม การจัดทําแฟมสะสมผลงานและ 

โครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลายโดยเฉพาะ 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสนับสนุนใหผูเรียนรูจักใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช

ในการดํารงชีวิต    

 2) ครูผูสอนฝกฝนนักเรียนใชกระบวนการในการทํางานเพ่ือสรางพ้ืนฐานใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ

สุจริต เชน การจัดกิจกรรมแนะแนวแบบออนไลนใหความรูเรื่องอาชีพท่ีนาสนใจรวมกับวิทยาลัยพณิชยการ 

อินทราชัย เชน นักการตลาด ธุรกิจคาปลีก คอมพิวเตอรกราฟฟก การสรางรายไดดวย YouTube เปนการ

สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนมีชองทางในการประกอบอาชีพ ท่ีสําคัญใหนักเรียนสามารถมองเห็นอาชีพท่ีสุจริต

ได สงผลตอพฤติกรรมผูเรียน ไดทํางานอยางเปนระบบ การวางแผนการทํางาน ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

ตรวจสอบทบทวน ปรับปรุง แกไขการทํางาน  

 3) ครูทุกคนปลูกฝงนักเรียนใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ จัดการเรียน

การสอนและการสรางทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต ในรายวิชา (ง30283) การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม                  

(ง30270) อุตสาหกรรมงานไม (ง30298) เทคโนโลยีการเกษตร (ง30240) คุกก้ี รวมท้ังงานแนะแนวไดชี้แนะ

แนวทางในการเลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน พฤติกรรมผูเรียน ทํางานบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง พฤติกรรมผูเรียน การแนะนํา ชักชวน 
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อาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจใหผูอ่ืนเห็นประโยชนและคุณคา และสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใน

การดํารงชีวิต       

 4) ครูทุกคนปลูกฝงนักเรียนใหมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาตอเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  

เชน กิจกรรมเปดโลกกวางทางการศึกษา เปนกิจกรรมท่ีใหขอมูลในการศึกษาตอ เก่ียวกับสายอาชีพ สําหรับ

นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงในปนี้จัดใหมีวิทยากรใหความรูนักเรียนในรูปแบบออนไลน และสงเสริมให

นักเรียนไดรับขอมูล คณะ สาขา ท่ีนาสนใจ ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล และ เอกชน เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาตอ

ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  5) ครูแนะแนวปลูกฝงใหนักเรียนไดมีความรู มีทักษะ กระบวนการ ในการรู

และเขาใจตนเองเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ เชน ในกิจกรรมแนะแนวนักเรียนไดทําแบบวัด

บุคลิกภาพเพ่ือการเลือกอาชีพ  

 2) ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนเม่ือจบ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พรอมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาตอและการประกอบ

อาชีพสุจริตในอนาคต ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเปนรอยละ 85 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ: ปการศึกษา 2564 อยูระหวางรอผลการศึกษาตอ โดยระบบ TCAS รอบที ่4 จะสิ้นสุด ในวันที่ 19 มิ.ย. 65  

 

 

ประเภทการศึกษาตอ ปการศึกษา 2563 รอยละ ปการศึกษา 2564 รอยละ 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 205  คน 54.95 42 คน 9.19 

มหาวิทยาลัยเอกชน 77  คน 20.64 9 คน 1.96 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 53  คน 14.20 - - 

ศึกษาตอตางประเทศ - - - - 

ศึกษาตอสายอาชีพ (ปวส) 2  คน 0.53 - - 

ไมศึกษาตอ (ประกอบ

อาชีพ) 
36  คน 9.65 

1 คน 0.21 

รวม 373  คน 100 52 คน 11.37 

ตารางสถิติการศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนบางกะป ปการศึกษา 2563 และ 2564 
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ประเภทการศึกษาตอ ปการศึกษา 

2563 
รอยละ 

ปการศึกษา 

2564 
รอยละ 

โรงเรียนบางกะป  

(สถาบันการศึกษาเดิม) 
471 คน 90.93 539 คน 87.64 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 22 คน 4.25 17 คน 2.76 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอ่ืนๆ 25 คน 4.82 59 คน 9.60 

ประกอบอาชีพ 0 คน 0.00 0 คน 0.00 

รวม 518 คน  100 615 คน  100 

 

ระดับช้ัน 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ปานกลาง 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดี 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดีเลิศ 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ยอดเย่ียม 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 0/0.00 0/0.00 15/2.40 35/5.60 574/91.98 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 0/0.00 0/0.00 16/2.65 33/5.47 554/91.87 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 0/0.00 0/0.00 15/2.43 34/5.52 566/92.03 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 0/0.00 0/0.00 12/2.50 36/7.50 432/90.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 0/0.00 0/0.00 14/3.08 30/6.60 412/90.74 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 0/0.00 0/0.00 11/2.40 29/6.34 417/91.24 

รวม 3,233 0/0 0/0 83/2.56 197/6.09 2,955/91.40 

ผูเรียนท่ีมีระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาซ่ึงสงผลใหผูเรียนมี

ความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3) จุดเดน 

 ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหความรวมมือและสงเสริมนักเรียนในการฝกฝนใหนักเรียนวางแผนการทํางาน

และดําเนินการจนสําเร็จ ปลูกฝงใหนักเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง          

มีเจตคติท่ีดีในอาชีพสุจริตและความพรอมในการศึกษาตอ  

ตารางสถิติการศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนบางกะป ปการศึกษา 2563 และ 2564 
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 4) จุดควรพัฒนา 

การจัดกิจกรรมดวยรูปแบบออนไลน  ในชวงท่ีมีสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา       

(COVID-19) เพ่ือใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะ กระบวนการทํางาน คนหาตนเองและวางแผนในการศึกษาตอและ

เลือกอาชีพไดอยางเหมาะสม   

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน โดยจัดหลักสูตรการเรียนรูท่ีมีความ

สอดคลองกับบริบทของชุมชน จัดการศึกษาสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ัง กาย ใจ สติปญญา มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด ซ่ึงสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พศ. 2545 สถานศึกษาไดมีการจัดโครงการ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของผูเรียนเชน โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยใชระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยใชระบบดูแล

ชวยเหลือ 5 ข้ันตอน ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค มีการดําเนินกิจกรรม กิจกรรมการคัดกรองผูเรียน 

การเยี่ยมบานผูเรียน การชวยเหลือผูเรียนโดยผูสอนท่ีปรึกษา จัดตั้งเครือขายผูปกครองเพ่ือรวมพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรียน สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมตามหลักคานิยม 12 ประการ โดยจัดใหมีกิจกรรมวันสําคัญตางตาง เชน กิจกรรมวันพอแหงชาติ 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และ กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนกลุมเสี่ยง และ กลุมมีปญหา ตามโครงการโครงการปองกันและแกไขปญหาสารเสพ

ติด เอดส และอบายมุข โดยจัดใหมีกิจกรรม กิจกรรมหองเรียนสีขาว กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลก

อออลกิจกรรม กิจกรรม To Be Number One และสถานศึกษาพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคผูเรียน โดย

กําหนดใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชนใน 1 ปการศึกษาไมนอยกวา 20 ชั่วโมง และ ใชกิจกรรม

สาธารณะประโยชนในการเพ่ิมคะแนนพฤติกรรม หรือ การซอมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค จัดกิจกรรมรักการ

อาน คุณธรรม ตานทุจริต และ กิจกรรมเพ่ิมเวลารูหนาท่ีพลเมือง โดยผูสอนท่ีปรึกษาในทุกสัปดาห เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว สถานศึกษามีการดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และ        

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
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 2) ผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน พบวาผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

1 - 6 แสดงออกถึง ความรักชาติ ศาสน กษัตริย ความชื่อ สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการ

ทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะผานเกณฑการประเมินรอยละ 90 ของผูเรียน  ใชแบบประเมินคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงคของผูเรียนโดยผูสอนประจําวิชาทุกรายวิชาเปนผูประเมิน แสดงรายละเอียดดังนี้ 

ระดับช้ัน 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ปานกลาง 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดี 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดีเลิศ 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ยอดเย่ียม 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 0/0 0/0 1/0.17 0/0 623/99.83 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 0/0 0/0 2/0.33 0/0 601/99.66 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 11/1.78 0/0 2/0.32 37/6.01 565/97.87 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 0/0 0/0 1/0.20 16/3.33 463/96.45 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 0/0 0/0 0/0 4/0.88 450/99.19 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 14/3.06 0/0 0/0 2/0.47 441/96.49 

รวม 3233 25/0.77 0/0 4/0.12 61/1.86 3143/97.22 

 ผูเรียนท่ีมีระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 99.23 ซ่ึงเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษา สงผลใหผูเรียนมี

คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 3) จุดเดน 

 สถานศึกษามีกิจกรรม และ โครงการท่ีหลากหลาย เพ่ือมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มีการใชระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเขามาเพ่ือดูแลผูเรียนอยางครบวงจร เปลี่ยนผูสอนผูควบคุม เปนผูสอนผู

ชวยเหลือและใหคําปรึกษาผูเรียนเม่ือผูเรียนมีปญหา ดูแลใหผูเรียนมีภูมิคุมกัน สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

ของผูเรียน มีการอํานวยความสะดวก และสรางขวัญและกําลังใจแกครูท่ีปรึกษา โดยงานเอกสารของระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนจัดทําและจัดสงท้ังหมดจัดทําในรูปแบบออนไลนอํานวยความสะดวกในการสงตอขอมูลใหกับครู

ท่ีปรึกษาคนตอไป มีการประเมินประสิทธิภาพครูท่ีปรึกษางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือจัดทําเกียรติบัตร

ใหกับครูท่ีปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือไดอยางดีเยี่ยม มีการจัดตั้งเครือขายผูปกครองผูเรียนเพ่ือรวมในการ

พัฒนาผูเรียน มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมในตอนเชา เพ่ือใหผูสอนท่ีปรึกษาใกลชิดกับผูเรียน สงผลใหผูเรียนมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
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 4) จุดควรพัฒนา 

 การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยางถาวร ตองไดรับ

ความรวมมือ จากทางสถานศึกษา ผูสอน ผูปกครอง และ ผูเรียน ไดรับความรวมมือติดตอประสานงาน เพ่ือพัฒนา

และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยทุกภาคสวนมีสวนรวม ไมใชหนาท่ีของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้น สถานศึกษา

ควรพัฒนา การติดตอสื่อสารกับผูปกครองใหมากยิ่งข้ึน ผูสอนท่ีปรึกษาตองรูจักผูปกครองผูเรียน มีการติดสอ

สื่อสารกันระหวาง ผูสอนและผูปกครองอยางตอเนื่อง รวมถึงสถานศึกษาควรจัดอบรมสัมมนาเพ่ิมความสามารถ

ใหกับผูสอนและผูปกครอง ในการดูแลชวยเหลือผูเรียน  

 

1.2.2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
 ระดับคุณภาพ 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพ

ของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู  และจัดกิจกรรม

การเรียนรู ท่ีมีการสอดแทรกภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง 

สถานศึกษาไดมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาสงเสริมนักเรียนใหเปนผูท่ีมีความภาคภูมิใจในความเปน 

ไทยรวมอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและทองถ่ิน เห็นคุณคาของภูมิปญญาไทยท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา ยึดม่ันใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไดมีการดําเนินการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสราง

จิตสํานึกความเปนไทย กิจกรรมพิธีหลอเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา 

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศไทยยังมีความรุนแรงและยังไม

มีแนวโนมท่ีดีข้ึนสงผลกระทบกับหลาย ๆ ดาน รวมถึงดานการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบท้ังครูและนักเรียน          

การจัดการศึกษาและกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษาท่ีเคยจัดตองเปลี่ยนรูปแบบใหอยูในรูปการสอนออนไลน 

นักเรียนและครูตางมีการปรับตัวอยางไมคาดฝน ดวยสาเหตุนี้การทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีมุงสงเสริมใหนักเรียนเปนผูท่ี

มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย อนุรักษศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและทองถ่ิน เห็นคุณคาของ

ภูมิปญญาไทยจึงตองมีการปรับใหเปนรูปแบบออนไลนท่ีเอ้ืออํานวยใหนักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมไดโดยไม

ตองเดินทางมายังสถานศึกษา อีกท้ังการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลนยังชวยประชาสัมพันธกิจกรรมของ

สถานศึกษาใหผูปกครอง ชุมชน และผูสนใจภายนอกไดเขามามีสวนรวม และสงเสริมนักเรียนและประชาชนท่ัวไป

เกิดความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 

 



35 

 

 2) ผลการพัฒนา 

 

ระดับช้ัน 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ปานกลาง 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดี 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดีเลิศ 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ยอดเย่ียม 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 0/0 0/0 1/0.17 0/0 623/99.83 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 0/0 0/0 2/0.33 0/0 601/99.66 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 11/1.78 0/0 2/0.32 37/6.01 565/97.87 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 0/0 0/0 1/0.20 16/3.33 463/96.45 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 0/0 0/0 0/0 4/0.88 450/99.19 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 14/3.06 0/0 0/0 2/0.47 441/96.49 

รวม 3233 25/0.77 0/0 4/0.12 61/1.86 3143/97.22 

 ผูเรียนท่ีมีระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 99.23 ซ่ึงเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาซ่ึงสงผลใหผูเรียน

มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 3) จุดเดน 

 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยสามารถแสดงออกถึงอารมณ มีความรูสึกซาบซ้ึง

และเห็นคุณคาในศิลปะอันดีงาม สามารถนําไปแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน และจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19  ทําใหการจัดกิจกรรมตางๆ ไดมีการปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบ

ออนไลน นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมมีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความเปนไทย เปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิด

ทักษะตางๆ เชน ทักษะการใชเทคโนโลยี การคิดอยางสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม ตามกระบวนการเรียนรูแหง

ศตวรรษท่ี 21 และการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลนของโรงเรียน มีการสงเสริมใหชุมชนและบุคคลภายนอก

สามารถเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนได เชน การเขารวมตอบปญหากิจกรรมวันเขาพรรษา การเขารวมตอบปญหา

กิจกรรมประเพณีแหงสายน้ําลอยประทีปวันเพ็ญเดือน 12 กิจกรรมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผานระบบออนไลน เปนการประชาสัมพันธกิจกรรมของ

สถานศึกษาใหผูปกครอง ชุมชน และผูสนใจภายนอกไดเขามามีสวนรวม และเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทยท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ยึดม่ันใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย  

  4) จุดควรพัฒนา 

 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19  จึงทําใหโรงเรียนไดจัดกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและเห็นคุณคาความเปนไทยในรูปแบบออนไลน ตามมาตรการ
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ในการปองตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานตนสังกัด การจัดกิจกรรมตางๆ ในรูปแบบออนไลน จึง

มีอุปสรรคและขอจํากัด  เชน นักเรียนไมมีความพรอมดานอุปกรณทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดทุกคน 

นักเรียนบางคนขาดปฏิสัมพันธการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน เพราะหากโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมได

ตามปกตินักเรียนจะเกิดปฏิสัมพันธในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน การประดิษฐกระทง การหลอเทียนแห

เทียนพรรษา เปนตน และหากอนาคตมีการจัดกิจกรรมตางๆ ไดตามปกติ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมในรูปแบบแบบ

ผสมผสานท่ีมีท้ังกิจกรรมภายในโรงเรียนและกิจกรรมรูปแบบออนไลน เพ่ือใหนักเรียนทุกคนสามารถเขารวม

กิจกรรมไดอยางท่ัวถึง และเปนการประชาสัมพันธสงเสริมใหนักเรียนและบุคคลภายนอกตระหนักถึงความสําคัญ

ของความเปนไทย 

 

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีการยอมรับเหตุผล ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และสามารถ ปรับตัว 

ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนใหคําแนะนําแกผูอ่ืนและเปนตัวอยาง

ท่ีดีได ในการทํากิจกรรมกลุมรวมกันเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมาย สถานศึกษาสนับสนุนใหมี                

การจัดกิจกรรมใหผู เรียนตระหนักรู ในภาวการณของโลกท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมและวิถีชีวิต ผูเรียนมีทักษะชีวิต  มีความสามารถในการสื่อสารอยางสรางสรรค

และมีสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคล สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยความเขาใจท่ีดี 

รูจักใหเกียรติผูอ่ืนเขาใจและเห็นคุณคาในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง มีความยืดหยุนและสามารถปรับตัวในการเขารวม

กิจกรรมท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรมท่ีสถานศึกษาจัดข้ึนดวยความเต็มใจในฐานะท่ีเปนพลเมืองไทยและเปน

พลเมืองโลกท่ีอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข ไดแก กิจกรรมเลือกตั้งประธานผูเรียน  กิจกรรมวันคริสตมาส และ

กิจกรรมอ่ืนๆ  มีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความประพฤติดานคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึก ตามท่ีสถานศึกษาปรากฏชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรม

อันดีของสังคม โดยมีกิจกรรมบันทึกกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน  รวมถึงสงเสริมใหผูเรียนมี

สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม มีความภาคภูมิใจในทองถ่ินในความ

เปนไทยและเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย โดยมีกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู ท่ีมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง 
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 2) ผลการดําเนินงาน 

 

ระดับช้ัน 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ปานกลาง 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดี 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดีเลิศ 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ยอดเย่ียม 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 1/0.16 3/0.48 48/7.69 86/13.78 486/77.88 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 1/0.16 15/2.48 45/7.46 72/11.94 470/77.94 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 1/0.16 13/2.11 50/8.13 64/10.40 487/79.18 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 2/0.41 10/2.08 31/6.45 53/11.04 384/80.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 0/0 5/1.10 27/5.94 46/10.13 376/82.81 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 1/0.21 2/0.43 22/4.81 38/8.31 394/86.21 

รวม 3,233 6/0.18 48/1.48 223/6.89 359/11.10 2597/80.32 

 ผูเรียนท่ีมีระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 98.32 ซ่ึงเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษา นั่นคือผูเรียน

ยอมรับเหตุผล ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และสามารถ ปรับตัว ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิ

หนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนใหคําแนะนําแกผูอ่ืนและเปนตัวอยางท่ีดีได ในการทํากิจกรรมกลุมรวมกันใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคเปาหมายสงผลใหผูเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายอยูในระดับ

ยอดเยี่ยม 

 3) จุดเดน 

 ผูเรียนสามารถเรียนรูจาก กิจกรรมการเรียนรู เชิงบูรณาการ เชน กิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ซ่ึงเปนสิ่งท่ี

แสดงใหเห็นวาผูเรียนสามารถรวมกันบรรลุวัตถุประสงคของการทํากิจกรรมกลุม อีกท้ังผูเรียนเขารวมกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม ผูเรียนไดรวมการเลือกตั้งประธานคณะสี สภา เพ่ือแสดงถึงสิทธิ

หนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสในการเขารับคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลนักเรียน

พระราชทาน ประจําป 2564 

  4) จุดควรพัฒนา 

 จากสถานการณการแพรเชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid- 19) ทําใหสถานศึกษามีมาตรการ            

ในการปองกันการระบาดตามมาตราการท่ีกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของหนวยงานตนสังกัด ไดกําหนดไว 

ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมไดสําเร็จตามท่ีกําหนดไว และสถานศึกษาควรเพ่ิมรูปกิจกรรมท่ีสงเสริม 

สนับสนุนผูเรียนในการจัดทําโครงงาน การนําเสนอโครงงาน เพ่ิมงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมชุมนุม                

เพ่ือใหผูเรียนสามารถยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายไดมากข้ึน 
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1.2.4 สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

1) กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบางกะปไดมีการดําเนินการสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ตาม

คุณลักษณะท่ีอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเนนใหผูเรียนมีสุขภาพทางรางกายและจิตสังคมท่ีดี โรงเรียนไดจัด

กิจกรรมและโครงการท่ีตอบสนองใหกับผูเรียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการจัดกิจกรรมตางๆ สนองความ

ตองการ ความถนัดของผูเรียนและพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ ครูมีการจัดการเรียนการสอน ใชสื่อนวัตกรรมท่ี

พัฒนาผูเรียนใหสนใจ โดยโรงเรียนมีกิจกรรม การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารสุขกําหนด

ตามเกณฑการประเมินมาตรฐานของแตละชวงชั้นในทุกๆปการศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรม

กีฬาคณะ การวิ่งเก็บรอบ การประกวดดนตรีและความสามารถทางดานศิลปะ ทัศนศิลป และกิจกรรมลดเวลา

เรียนรู เพ่ิมเวลารูและแกไขปญหานักเรียนท่ีมีเกณฑดานสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม การวิจัยในชั้นเรียน

เพ่ือหาแนวทางการแกปญหา ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ มีการรักษาสุขภาพจิตอารมณและสังคมและ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับ คนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับ

ผูอ่ืน รูจักและทําความเขาใจตัวเองใหดีท่ีสุด ศึกษาจุดเดน ความสามารถพิเศษในตัวเองเพ่ือใหสามารถนํามาใชได 

อยางเหมาะสมท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความถูกตองทางศีลธรรม ยอมรับจุดดอยของตนเอง ปรับตัวใหเขา กับ

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ใชความสามารถของตัวเองใหเกิดประโยชนแกสังคม กลาเผชิญปญหา เพ่ือนําไปสู

เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตอไป 

2) ผลการดําเนินงาน 

1. นักเรียนมีผลการประเมิน ดานน้ําหนัก สวนสูง สมรรถภาพ และสุขภาพจิต ตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนด 

2. มีกระบวนการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมท้ังของสถานศึกษาและ

ชุมชน เชน การประกวดดนตรี ทัศนศิลป กีฬาคณะ จิตอาสา เปนตน 

3. มีการสนับสนุน สงเสริม ใหผูท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ไดเขารวมการแขงขันกีฬาประเภท

ตางๆในการพัฒนาทักษะใหดียิ่งข้ึนไป 

จากกิจกรรมท่ีไดจัดสรรใหผูเรียนไดเขามามีสวนรวมทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาสุขภาวะทาง

รางกาย และจิตสังคมอยูในระดับ ดีเยี่ยม 
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ระดับช้ัน 

 

จํานวน

ผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ปานกลาง 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดี 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ดีเลิศ 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

ยอดเย่ียม 

(จํานวนคน/

รอยละ) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 624 0/0.00 0/0.00 20 / 3.04 84 / 13.46 521 / 83.49 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 603 0/0.00 0/0.00 24 / 3.98 68 / 11.28 511 / 84.74 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 615 0/0.00 0/0.00 34 / 5.53 89 / 14.47 492 / 80.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 480 0/0.00 0/0.00 23 / 4.79 69 / 14.38 388 / 80.83 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 454 0/0.00 0/0.00 22 / 4.85 71 / 15.64 361 / 79.52 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 457 0/0.00 0/0.00 25/ 5.47 88 / 19.26 344 / 75.27 

รวม 3,233 0/0 0/0 148/4.57 469/14.51 2,617/80.94 

 ผูเรียนท่ีมีระดับดีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงเปนไปตามคาเปาหมายของสถานศึกษาซ่ึงสงผลใหผูเรียน         

มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 3) จุดเดน 

 ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและแสดงออกถึงการมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมท่ีดี          

การจัดการเรียนการสอนตอบสนองความตองการ ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงศักยภาพในการพัฒนาอยาง

เต็มกําลัง มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและแนวทางการพัฒนาผูเรียน มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายทุก

ชั้นเรียนในทุกๆภาคเรียนปการศึกษานั้น ๆ มีการประเมินผลตามสภาพจริง มีผลการแขงขันและไดรับรางวัลจาก

การแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 

 4) จุดพัฒนา 

 ควรมีการพัฒนานักเรียนท่ีมีปญหาสมรรถภาพทางกายอยางตอเนื่อง สงเสริมทักษะเฉพาะบุคคล ควรให

ขอมูลยอนกลับแกผูเรียนทันทีในการท่ีจะนําพัฒนาตนเองครั้งตอไป สรางบรรยากาศท่ีดีในการสงเสริมสุขภาพ     

สุขภาวะทางรางกาย จิตสังคมแกผูเรียน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา โดยวิเคราะหสภาพปญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา ดังนี้ 

 1. ศึกษานโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (การบริหารโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา) นโยบายโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

 2. วิเคราะหขอมูลจากสารสนเทศท่ีเก่ียวของ รวมกันทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมา โดยพิจารณาจาก

รายงานผลการดําเนินงานของกลุมบริหาร กลุมงานและกลุมสาระการเรียนรู โดยใชหลักการวิเคราะห SWOT 

 3. ไดมาซ่ึงแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบางกะป ประจําปการศึกษา 2564 - 2566  

 4. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ ดําเนินการตามแผน ซ่ึงสอดคลองกับการ

พัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  

 5. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ 

 6. มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน 

 2) ผลการพัฒนา 

 1. สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ จุดเนนและยุทธศาสตรของโรงเรียน ให

สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของ

ชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับวัตถุประสงค ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

 2. มีแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาทุกกลุมเปาหมาย 

สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผูเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย รับทราบในการพัฒนาและมีสวนรับผิดชอบ 

 3) จุดเดน 

 ผูบริหารมีการแบงโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน มีการกําหนดนโยบายและการวางแผนเพ่ือการ

บริหารอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน ในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) มีการประชุมดวยระบบออนไลนโดยใช Google Meet เนนการ

ประชุมแบบระดมความคิด (Brainstorming)  เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และ

พันธกิจท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับผลการจัด

การศึกษาสภาพปญหา ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
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 4) จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. สถานศึกษาควรสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี

ความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา                                                                                     

 2. ควรจัดกิจกรรมระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหตอเนื่อง เพ่ือประชาสัมพันธโรงเรียนใหชุมชนไดทราบผล

การดําเนินงานของโรงเรียน 

 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 1. สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางชัดเจน เปนระบบ 

(PDCA) โดยทุกฝายมีสวนรวม 

 2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูมีสวนเก่ียวของในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา รวมรับผิดชอบ

ตอการจัดการศึกษา มีการสรุปผลการดําเนินงานท่ีกําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจําป และนํามาปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 3. จัดระบบขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานไดครบถวน ครอบคลุมตอการใชงานถูกตองเปนปจจุบัน 

 4. จัดระบบประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ ท่ีสงผลตอคุณภาพโดยรวม และจัดทํารายงานประเมิน

ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา 

 5. จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 6. ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล และนําขอมูลมาใชใน

การปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่องเปนแบบอยางได 

 2) ผลการพัฒนา 

 1. ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตองครบถวน มีการดําเนินการอยางเปนระบบ 

 2. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับ

สภาพปญหา สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

 3. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

 4. ผูบริหารมีรูปแบบการบริหารท่ีเปนระบบโดยทุกฝายมีสวนรวมยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. มีสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู อาคารสถานท่ีเหมาะสมตอการจัด

การศึกษา สะอาดปลอดภัย และมีการใชพ้ืนท่ีในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชน สนามบาส สนามวอลเลยบอล 



42 

 

สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สระวายน้ํา มีการปรับปรุงหองน้ํานักเรียนใหสะอาดสวยงามและเพียงพอ มีโรง

อาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการตรวจคุณภาพอาหารประจําป 

 6. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพจากเครือขายในการรวมรับผิดชอบ

ตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 7. สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 

 8. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝายมีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางาน

อยางตอเนื่อง และเปนแบบอยางได 

 3) จุดเดน 

 ผูบริหารมีความตั้งใจ มีความมุงม่ัน มีหลักการบริหาร มีวิสัยทัศนท่ีดีในการบริหารงาน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาท โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ  

มีการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของครูและบุคลากร โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ การนิเทศ 

กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ ทําใหผลการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม เกิด

ประสิทธิผล บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

 4) จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. การปฏิบัติงานตองประสานงานกับหลายฝายท้ังภายในและภายนอก ทําใหการประสานงานขาดความ

คลองตัวและลาชา 

 2. ระบบเบิกจายมีหลายข้ันตอน ทําใหเกิดความลาชา 

 3. บุคลากรทุกคนควรมีสวนรวม ตระหนัก และเห็นความสําคัญของการทําโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 

 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง 

และชุมชน โดยวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการ

นิเทศติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จากการประเมินความพึงพอใจของ

หลักสูตรและประเมินความตองการของหลักสูตรสถานศึกษา จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน

สถานศึกษา เพ่ือวางแผนรวมกันในการกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัดทํา

หลักสูตรสถานสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจําป ท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา หลักสูตร
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สถานศึกษาโรงเรียนบางกะป พุทธศักราช 2564  ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และอนุมัติของสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2 งานพัฒนาหลักสูตรไดจัดหา

ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล  

 2) ผลการพัฒนา 

 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบ ดังนี้ 

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ท่ีตรงกับความ

ตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน 

 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

                ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  1) แผนการเรียนหองเรียนปกติ 

  2) แผนการเรียนพิเศษ โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

  3) แผนการเรียนพิเศษ โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ – ญี่ปุน 

  4) แผนการเรียนพิเศษ โครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีน (เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ) 

               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – จีน 

  2) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ญี่ปุน 

  3) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – เกาหลี 

  4) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส 

  5) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – เยอรมัน 

  6) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร 

  7) แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

 3. โรงเรียนไดรับการประเมินเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) รุน 2 

 4. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. โรงเรียนนํารองโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 

 6. นักเรียนเปนตัวแทนการแขงขันกีฬาวายน้ําและจักรยานในระดับประเทศไทย 

 7. นักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาใน

สถาบันตาง ไดมากกวารอยละ 95 และสามารถประกอบอาชีพได 

 8. โรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และผานการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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 3) จุดเดน 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ มีการประชุมเพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ีชัดเจน มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน เปนไปตามนโยบายการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551๖(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มี

แผนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ตรงตามความสนใจของผูเรียน ครูผูสอนมีความรูในดานเทคนิคการสอน มีสื่อ

การเรียนรู นวัตกรรมและสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  ทํากิจกรรม PLC 

เพ่ือแกไขปญหาดานการเรียน พฤติกรรมของนักเรียนและแกไขปญหาทางดานระบบงานของโรงเรียน 

 4) จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรมีการจัดการอบรมการจัดการเรียนรูใหครูทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

 2. ควรผลักดันใหครูเขารับการพัฒนาตามมาตรฐานตําแหนงและมีการปรับวิทยฐานะใหมากข้ึน 

 3. สรางความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ โดยจัดใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการ

ฝกอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมความรูและประสบการณภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 4. พัฒนาระบบการเรียนรูสูระบบออนไลนมากข้ึน เพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

 

2.4 พัฒนาผูสอนและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาไดมีกระบวนการพัฒนาโดยจัดโครงการ  กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาผูสอนและบุคลากร            

ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

 1.1 กระบวนการประเมินบุคลากรโดยแบบวางแผนเพ่ือพัฒนาตนเอง (ID Plan) เปนกระบวนการ 

ประเมินตนเอง เพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา เพ่ือวางแผนในการพัฒนาตนเองในดานท่ีตนเองหรือบุคคลรอบ

ขางแนะนํา ทําใหบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในดานท่ีเหมาะสม ตรงกับความตองการของบุคคล    

และองคกร 

 1.2 การประชาสัมพันธและสงเสริมใหขาราชการผูสอนและบุคลากรของสถานศึกษาพัฒนาตนเอง       

ดวยการอบรมในรูปแบบออนไลน  ซ่ึงเปนวิธีการพัฒนาตนเองในรูปแบบวิ ถีใหม  สามารถเขาอบรม                        

เพ่ิมพูนความรูไดโดยไมจําเปนตองเดินทาง หรือเสียคาใชจาย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับสถานการณการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยงานพัฒนาบุคลากรจะประชาสัมพันธการอบรมออนไลน       

ในหัวขอตางๆท่ีนาสนใจผานทางกลุมแอพลิ เคชันไลนของสถานศึกษาและบอรดประชาสัมพันธของ                          

กลุมบริหารงานบุคคล 
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 1.3 การสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการผูสอนมีความกาวหนาทางวิชาชีพดวยการพัฒนาตนเอง       

ใหมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน โดยมีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักการ ว.21 และ ว.9 

(PA) พรอมใหคําแนะนําและสนับสนุนใหคําปรึกษาสําหรับผูมีคุณสมบัติในชวงเปลี่ยนผาน 

 1.4 การสงเสริมใหบุคลากรตําแหนงผูสอนอัตราจางมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีความกาวหนา     

ในราชการดวยการสนับสนุนใหเขาสอบเปนขาราชการตําแหนงครูผูชวย ดวยการอํานวยความสะดวกในการสมัคร

สอบและสนับสนุนเอกสารเพ่ือเพ่ิมพูนความรูกอนสอบ 

 1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไดพัฒนาตนเอง                      

โดยเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพ่ือนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอนตามวิชาชีพผูสอน           

ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด   

 1.6  สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเปนวิทยากร                       

ในการถายทอดความรูใหกับท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ถือเปนการพัฒนาผูสอนและบุคลากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษาใหมีความกาวหนาเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและถายทอดการเรียนรูสูชุมชน 

 1.7 การสรางขวัญและกําลังใจแกขาราชการผูสอนและบุคลากรท่ีประสบความสําเร็จทางวิชาชีพ เชน    

การมอบดอกไมแสดงความยินดีแกบุคลากรท่ีไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

และปริญญาเอก หรือเชิดชูเกียรติเม่ือบุคลากรไดรับรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลดีเดนในดานตางๆ 

 2) ผลการพัฒนา 

สถานศึกษามีผลการพัฒนาผูสอนและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยูในระดับคุณภาพ      

ยอดเยี่ยม เนื่องจากมีการดําเนินโครงการ กิจกรรมตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการสงเสริม พัฒนา ศักยภาพ

ผู สอนและบุคลากรทางการ ศึกษาของสถานศึกษาให มีความเชี่ ยวชาญทางวิ ชาชีพอย า งต อ เนื่ อง                                  

โดยในชวงป พ.ศ. 2564 ท่ีผานมามีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)       

การจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาท้ังจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกและจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตาง ๆ   

ท่ีมีลักษณะเปนการรวมกลุมมีการงดการจัดกิจกรรมท้ังหมดตามมาตรการการปองกันการแพรระบาด              

ของกรมควบคุมโรค ดังนั้นเพ่ือใหขาราชการผูสอนและบุคลากรยังคงไดรับการพัฒนาทางวิชาชีพและ           

เพ่ิมพูนความรู  งานพัฒนาบุคลากรจึงไดมีการประชาสัมพันธใหมีการอบรมพัฒนาในรูปแบบออนไลน                 

โดยมีการเชิญชวนประชาสัมพันธหลักสูตรการอบรมท่ีนาสนใจและเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนหรือ

เพ่ิมขีดความสามารถในวิชาชีพของบุคลากรผานกลุมไลนของสถานศึกษาและบอรดประชาสัมพันธของ            

กลุมบริหารงานบุคคล 

นอกจากนี้ทางสถานศึกษายังส ง เสริมใหผู สอนและบุคลการทางศึกษาโดยการศึกษาเขารับ                     

การอบรมตนเองในการทําผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของ     

ขาราชการผูสอนและการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เพ่ือตั้งเปาหมาย
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และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานของ

ตนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และนําผลท่ีไดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเกณฑ

มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาชาติ และผานเกณฑ

การประเมินจากสํานักงาน   รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนการสราง

ความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในใหกับผูเรียนและประชาชนอีกทางหนึ่งดวย                 

 3) จุดเดน 

สถานศึกษามีจุดเดนในการพัฒนาผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญ     

ทางวิชาชีพมากยิ่งข้ึน สงเสริมใหผูสอนมีความรู ประสบการณอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือนํามาพัฒนาตนเอง พัฒนาผูเรียน 

พัฒนาสถานศึกษา จนไดสถานศึกษา ไดรับรางวัลสถานศึกษามาตรฐานสากล (World - Class Standard School) การผานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอก (สมศ.) ตลอดจนไดรับความไววางใจจากผูปกครอง ชุมชน มาก

ยิ่งข้ึน 

 4) จุดท่ีควรพัฒนา 

 4.1  โรงเรียนบางกะปเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษและมีบุคลากรท่ีเปนขาราชการจํานวนมาก และใน 2

ปท่ีผานมา มีขาราชการครูประสงคเขียนยายสถานศึกษาจํานวนรอยละ 15 ทําใหบุคลากรท่ีความเชี่ยวชาญในดาน

การจัดการเรียนการสอน ดานบริหารในกลุมงานตางๆมีจํานวนนอยลง จึงความมีการจัดเก็บและบริหารขอมูล

ความรู (Knowledge Management) เพ่ือใหบุคลากรอ่ืนสามารถเขามาปฏิบัติหนาท่ีแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.2 สถานศึกษาควรสรางโอกาสใหผูสอนเปนวิทยากรถายทอดความรู ให กับหนวยงานภายใน               

และหนวยงานภายนอกใหมีจํานวนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาไดดําเนินงานพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยวิเคราะหสภาพ

ปญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินผลการจัด

การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน

รวมกันในการกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนางานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาเพ่ือใหเอ้ือตอ

การจัดการเรียนการสอน ตามกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

  1.1 มีการกําหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของ

สถานศึกษาการจัดทําผังบริเวณสถานศึกษา 
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  1.2 มีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพม่ันคง

ปลอดภัยเหมาะสมพรอมท่ีจะใชประโยชนและรับบริการ 

  1.3 มีการติดตาม ตรวจสอบการใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เพ่ือใหเกิด

ความคุมคาและเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 

  1.4 มีการสํารวจความพึงพอใจจากผูเก่ียวของและผูรับผิดชอบและนําผลไปปรับปรุงและ

พัฒนาการใชงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

 2) ผลการดําเนินงาน 

 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบ ดังนี้ 

  2.1 สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความ

ตองการของสถานศึกษา ความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

  2.2 ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตองครบถวนมีการดําเนินการอยางเปนระบบ 

  2.3 สถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีสะอาด รมรื่น ม่ันคงปลอดภัยเหมาะแกการเรียนรู 

  2.4 สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู 

  2.5 สถานศึกษามีการปรับปรุงภูมิทัศน แหลงเรียนรูหลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรู 

  2.6 ผูบริหารมีรูปแบบการบริหารท่ีเปนระบบโดยทุกฝายมีสวนรวมยึดหลักธรรมาภิบาลและนอม

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 

 3) จุดเดน 

 อาคารเรียน หองปฏิบัติการตางๆ หองละหมาด แหลงเรียนรู หองน้ําเพียงพอและบริเวณท่ัวไปของเรียน   

มีความสะอาด มีความม่ันคง ปลอดภัย รมรื่นท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมตางแกผูรับบริการ           

มีสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสมและอํานวยความสะดวกตอการเรียนรู งานอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดลอมมีการสํารวจติดตาม ปรับปรุงแกไข และการใหบริการรวดเร็ว งานมีประสิทธิภาพ  

 4) จุดควรพัฒนา 

 การรณรงคการใชทรัพยากรของสถานศึกษา เห็นคุณคาของวัสดุอุปกรณการเรียน รักษาความสะอาด   

ชวยใหเกิดความคงทนในการใชงานท่ียาวนาน และควรพัฒนาระบบไฟฟาภายในอาคารบางจุด และระบบการ

ประปาท่ีมีระยะการใชงานมายาวนานจึงทําใหไมปลอดภัยตอผูรับบริการ ควรทําการแกไขปรับปรุงหรือเดินระบบ

ใหม 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียน 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียโดยปจจัยนําเขาไดแก นักเรียน

ผูปกครอง ครูและบุคลากรโดยรับขอมูลผานทางจดหมาย โทรศัพท สื่อสังคมออนไลนมาจัดกระบวนการจัดการ

ระบบสาระสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียน เชน 

  1. โครงการสงเสริมทักษะการใชคอมพิวเตอรของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

  - กิจกรรม สงเสริมทักษะการใชคอมพิวเตอรของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

  - กิจกรรม สงเสริมทักษะการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จากประสบการณจริง 

  2. โครงการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือคนควาและการจัดการเรียนรู   

  - กิจกรรม พัฒนาและการบํารุงรักษาระบบเน็ตเวิรค (Maintenance) เพ่ือใชในการศึกษา 

  - ปรับปรุงความเร็วสัญญาณอินเทอรเน็ต เพ่ือศึกษาคนควา และการจัดการเรียนรู 

  - พัฒนาและขยายสัญญาณอินเทอรเน็ตภายในหองเรียน เพ่ือการศึกษา 

  3. โครงการพัฒนาหองสมุด 3 ดี เพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอาน 

  - กิจกรรมพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู มุงสูศตวรรษท่ี 21 (Smart library) 

  4. โปรแกรมวัดประเมินผล SGS 

  5. การจัดเก็บขอมูลรายบุคคล DMC 

  6. หองเรียนออนไลน DLIT, Google Classroom 

  7. เว็บไซตโรงเรียน เพ่ือบริการขอมูลขาวสาร 

 2) ผลการพัฒนา 

  1. โครงการสงเสริมทักษะการใชคอมพิวเตอรของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

   - ทําใหมีคอมพิวเตอรเพียงพอตอจํานวนนักเรียน ม.1 - ม.6 โรงเรียนบางกะป 

  - สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูเขาสูศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับทักษะ การเรียนรู 3R8C    

  Computing and ICT Literacy : ทักษะการใชคอมพิวเตอรและการรูเทาทันเทคโนโลยี  

  2. โครงการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือคนควาและการจัดการเรียนรู 

   - ระบบอินเตอรเน็ตเสถียรดานความเร็วของสัญญาณ และการใชงานไดอยางตอเนื่อง 

   - มีอินเตอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi) อยางท่ัวถึงภายในโรงเรียน    

  - ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ทําใหนักเรียน ครู สามารถใชอินเตอรเน็ตคนควาหาความรูพัฒนา    

  องคความรูของนักเรียนใหสูงข้ึน และไรขีดจํากัดเรื่องสถานท่ี เวลา 
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  3. โครงการพัฒนาหองสมุด 3 ดี เพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอาน 

  - ครูและนักเรียนสามารถสืบคนขอมูล และ อานหนังสือไดในระบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. โปรแกรมวัดประเมินผล SGS 

   - ครูสามารถเขาถึงระบบขอมูลการวัดและประเมินผลผานระบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ               

  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  

   - นักเรียนและผูปกครองสามารถทราบผลคะแนนผานระบบออนไลนไดอยางรวดเร็ว                     

  และมีประสิทธิภาพ 

  5. การจัดเก็บขอมูลรายบุคคล DMC 

         - ครูและบุคลากรมีขอมูลนักเรียนรายบุคคลเพ่ือใชในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  6. หองเรียนออนไลน DLIT, Google Classroom 

       - หองเรียนออนไลน DLIT, Google Classroom จัดทําเพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาส                    

  ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เสมอภาค เทาเทียมกัน และรองรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน      

  ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)   

  7. เว็บไซตโรงเรียน  

  - ประชาสัมพันธขาวสารใหนักเรียนและผูปกครองไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว ในสถานการณ               

  การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  

 3) จุดเดน 

 บริหารจัดการระบบอินเตอรเน็ต ขยายเครือขายระบบอินเทอรเน็ตท้ังภายในและภายนอกอาคารให

นักเรียนและบุคลากรเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตอยางท่ัวถึง มีเว็บไซตโรงเรียนในการประชาสัมพันธขาวสาร นักเรียน

มีการใชหองเรียนคุณภาพดวยระบบ DLIT, Google classroom ครูเขาถึงระบบบริหารจัดการโปรแกรมวัดและ

ประเมินผลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โรงเรียนไดนําเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยางท่ัวถึง 

สงผลใหการบริหารจัดการขอมูลมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลนได

อยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ครูและนักเรียน

สามารถสืบคนขอมูล และอานหนังสือไดในระบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส              

โคโรนา 2019 (covid-19)  

 4) จุดควรพัฒนา 

 ควรเพ่ิมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 - 2 หอง 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

          ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู จัดทําแบบ

วิเคราะหโครงสรางรายวิชา การออกแบบหนวยการเรียนรู จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยเริ่มจากการศึกษา 

วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด รวมถึงการวิเคราะหผูเรียน เพ่ือนํามาวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานกระบวนการ Active learning เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน มีการใชสื่อ เทคโนโลยี              

การจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการใชแพลตฟอรมตางๆในการจัดกาเรียนการสอนแบบออนไลน เชน google 

classroom meet zoom เปนตน และสงเสริมใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนในพัฒนา

กระบวนการคิด จากการฝกปฏิบัติ สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลงานรวมถึง                

การจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสะทอนใหเห็นวาผูเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติไดจริงรวมถึงนําไปประยุกตใช   

ในชีวิตได โดยมีการนิเทศติดตามจากฝายบริหารและหัวหนากลุมสาระ 

 2) ผลการดําเนินงาน 

 จากการจัดการเรียนรูมีการจัดหลักสูตรท่ีหลากหลายและสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เชน 

หลักสูตรการมีงานทํา หลักสูตรหองเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร , ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุน , 

ภาษาจีน) และมีการจัดหลักสูตรทางภาษาท่ีผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ คือภาษาจีน ภาษาญี่ปุน 

ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน รวมถึงการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะดานอาชีพจากศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณ                        

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เชนการทําเสนอผลงานของผูเรียนในรูปแบบออนไลน 

และเม่ือสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต ไดก็มีการจัดกิจกรรมท่ีฝกกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง     

เชน คายหองเรียนพิเศษ การเรียนรูสูโครงงาน ฯลฯ การจัดการเรียนการสอนสําหรับผูท่ีมีความจําเปนและตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ และครูรอยละ 100 ของโรงเรียนบางกะป มีการดําเนินการดังกลาว 

 3) จุดเดน 

 ผูสอนมีความมุงม่ัน ในการพัฒนาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานการคิด การลงมือปฏิบัติโดย      

ใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน และมีการประเมินการจัดการเรียนรู 

เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนไดเปนอยางดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเรียน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
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 4) จุดควรพัฒนา 

 ควรมีการสงเสริมให อบรม ใหความรูเก่ียวกับการสรางสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนการสรางสื่อ

และเทคโนโลยีตางๆ ท่ีทันสมัย มีการจัดอบรมการสราง application ท่ีจําเปนตอการเรียนการสอนเพ่ือใหทัน    

ตอความตองการของผูเรียนในปจจุบัน และเนื่องจากนักเรียนมีความพรอมท่ีแตกตางกันทําใหในบางครั้งครอบครัว

ของนักเรียนไมมีงบประมาณมากพอท่ีจะซ้ือบริการอินเทอรเน็ทท่ีใชกับเครื่องมือสื่อสารท่ีใชสําหรับการเรียน

ออนไลน  

 

3.2 การใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

          ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาสงเสริม สราง และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินท่ี    

เอ้ือตอการเรียนรู ดําเนินการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู หองศูนยการเรียนรู สื่อและเทคโนโลยี จัดหาวิทยากร   

มาใหความรู จัดคายพัฒนาดานวิชาการตางๆ จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุมบริหาร

และกลุมสาระการเรียนรู มีการประเมินการจัดกิจกรรม โครงการ และรายงานเพ่ือสรุปผลการจัดกิจกรรม/

โครงการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอยอดตอไป สงเสริมใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด เรียนรูจากประสบการณจริง 

และสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองทุกเวลา   

 2) ผลการดําเนินงาน 

 มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน มีการจัดตั้งศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาโรงเรือนผักไรดิน เลี้ยงปูนา จัดหาสื่ออุปกรณหองเรียน Smart classroom                      

พัฒนาหองศูนยการเรียนรูตางๆ จัดโครงการสงเสริมทักษะการใชคอมพิวเตอรของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือคนควาและจัดการเรียนรู จัดทําปายพันธุไมสวนพฤกษศาสตรสถานศึกษา จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะชีวิต กิจกรรมแนะแนวอาชีพ กิจกรรมเก่ียวกับ

ทัศนศิลปโดยใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน                 

ภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมสอนเสริม ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูใน

รูปแบบออนไลนไดดวยตนเอง  มีทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ สามารถนําความรู                    

ไปตอยอดหรือปรับใชในชีวิตประจําวัน และครูรอยละ 100 ของโรงเรียนบางกะป มีการดําเนินการดังกลาว 

 3) จุดเดน 

 ผูสอนใชสื่อเทคโนโลยี แหลงเรียนรู หองศูนยการเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน ในการจัดการเรียนการ

สอนทุกกลุมสาระการเรียนรู แมบางชวงจะอยูในสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 อีกท้ังสถานศึกษายังมุง

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเขาสูศตวรรษท่ี 21 ดานสื่อ เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ  
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 4) จุดควรพัฒนา 

 ควรมีการสงเสริม พัฒนาระบบรองรับสื่อและเทคโนโลยีให ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในบริเวณสถานศึกษา                     

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เชน ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และแหลงเรียนรูบางแหงชํารุด 

ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 

 

3.3 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนบางกะปไดดําเนินการสงเสริมใหครูผูสอนมีจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการ

ดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการนิเทศภายในเพ่ือ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู เปนตน โดยครูผูสอนจะ

มีจัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิด ใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน     

มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีใช ครูทํางานวิจัยในชั้นเรียน มีการวิเคราะห ออกแบบ

และจัดการเรียนรูท่ีเปนไปตามความตองการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา โรงเรียนบางกะปจัดทําหลักสูตร

จากความตอบสนองความตองการ ตามความถนัด และตามศักยภาพของนักเรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ครูผูสอนมีการศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอน และแกปญหาโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้น

เรียนอยางนอยปการศึกษาละ 1 เรื่อง โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูโดยผูบริหาร หัวหนากลุมสาระ 

และแบบกัลยาณมิตร อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 2) ผลการดําเนินงาน 

 ครูผูสอนและผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม /สื่อการเรียนและสิ่งอํานวยความ

สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน บรรยากาศภายในหองเรียน บรรยากาศและสถานท่ีท่ีพรอมตอการจัดการเรียนการ

สอน ครูผูสอนมีการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับความเปนครู เพ่ือสงเสริมบรรยากาศในชั้นเรียน ไดแก การ

แตงกาย / การพูดจา / ปฏิสัมพันธเชิงบวก ครูประจําชั้นมีขอมูลจากระบบดูแลชวยเหลือของหองเรียน เพ่ือ

จําแนกกลุมนักเรียนในความดูแล (กลุมวางใจ,กลุมหวงใย,กลุมใกลชิด) และจัดกิจกรรมสงเสริมหรือแกไขตาม

ระบบการดูแลชวยเหลือ ครูผูสอนมีการนําสื่อเทคโนโลยี มาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการนําสื่อ เทคโนโลยีตางๆมาใช เชน Google Classroom , 

Google Meet , Zoom , Line และชองทางอ่ืนๆรวมดวย เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และครู

รอยละ 100 ของโรงเรียนบางกะป มีการดําเนินการดังกลาว 
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 3) จุดเดน 

 ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิดไดปฏิบัติจริง  

ครูมีการใชวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน     

ครูใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ท่ีผานการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายใน

โรงเรียน ซ่ึงจะไดรับคําแนะนําและสามารถนําไปพัฒนาตอยอดไดเปนอยางดี มีหลักสูตรจากความตอบสนองความ

ตองการ ตามความถนัด และตามศักยภาพของนักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 4) จุดควรพัฒนา 

 ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูมากข้ึน ควรใหขอมูล

ยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง ควรสรางบรรยากาศดานวิชาการในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสอน เพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิจัยในชั้นเรียน 

 

3.4 การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 ครูผูสอนมีการจัดการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดการเรียนรูรูปแบบ Active Learning 

กิจกรรมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการนําความรูภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตรวมในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู บูรณาการการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน มีการจัดการเรียนรู

ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT , Google Classroom , Meet , Zoom ฯลฯ รวมท้ังมีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ 

 2) ผลการดําเนินงาน 

 ครูผูสอนมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ โดยการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูทุก

แผนการจัดการเรียนรู โดยมีการประเมินวาผูเรียนผาน/ไมผานจุดประสงคการเรียนรู สามารถนําผลมาพัฒนา

ผูเรียน โรงเรียนมีการสอนซอมเสริมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียนในกลุมปานกลางและกลุมออน และครูรอยละ 

100 ของโรงเรียนบางกะป มีการดําเนินการดังกลาว 

 3) จุดเดน 

 ครูไดใชการจัดการเรียนรูรูปแบบ Active Learning  มีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ

ชุมชนและทองถ่ิน ดําเนินงานโดยจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมตางๆ เชน แผนการจัดการเรียนรูบูรณา

การหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการอาเซียน มีการใชสื่อการเรียนการสอน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี เชน มีการจัดการเรียนรูทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT การวัดและประเมินผล
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ตามสภาพจริง ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผานแพลตฟอรมท่ีหลากหลาย เชน เชน Google Classroom , Google Meet , 

Zoom , Line , YouTube 

 4) จุดควรพัฒนา 

 ควรมีการสอนซอมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่องในกลุมปานกลางและกลุมออน เพ่ิม

งบประมาณในการจัดแหลงเรียนรูและสื่อเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการใชสื่อเทคโนโลยี ควรมีการ

เตรียมความพรอมอยูเสมอในการตอบรับกับสถานการณท่ีไมคาดคิด เชน สถานการณ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ท่ีไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดในรูปแบบปกติ 

 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 ระดับคุณภาพ: ยอดเย่ียม 

 1) กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีการวางแผน ใหความรู รวมถึงสงเสริมใหผูสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ                    

ในการจัดการเรียนการสอน และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ท้ังจาก

การนิเทศการสอนท่ีครอบคลุมการนิเทศท้ังจากเพ่ือนผูสอน หัวหนากลุมสาระ และคณะผูบริหาร รวมไปถึง

กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC และประเมินการสอนจากผูเรียน นอกจากนี้ยังมีการนําปญหา  

ท่ีพบจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนมาตอยอดทําเปนวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือนํามาใชในการแกไขปญหาได

อยางมีระบบ และเปนรูปธรรมมากข้ึน 

 2) ผลการดําเนินงาน 

 ผูสอนไดทราบถึงจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาในดานการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และไดแบงปน

ประสบการณสอน หรือวิธีการแกปญหาซ่ึงกันและกัน จากนั้นผูสอนไดมีการนําขอมูลท่ีไดจากกระบวนการ                 

นิเทศการสอน นําไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู และแกไขปญหาดานการจัดการเรียนการสอน                     

โดยมีข้ันตอนการพัฒนาและปรับปรุงอยางเปนระบบดวยการใชกระบวนการของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

และวิจัยในชั้นเรียน และครูรอยละ 100 ของโรงเรียนบางกะป มีการดําเนินการดังกลาว 

 3) จุดเดน 

 มีการปรับรูปแบบการนิเทศใหเหมาะสมกับสถานการณของการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) โดยมีการนิเทศในรูปแบบออนไลนและออนไซต รูปแบบของการนิเทศการสอนมีความครอบคลุม    

จากผู ท่ีเก่ียวของทุกฝาย ท้ังในแงของผูบริหาร ผูใหบริการ และผูรับบริการ แบงเปน การนิเทศจาผูบริหาร        

การนิเทศจากหัวหนากลุมสาระ การนิเทศจากเพ่ือนผูสอน และการนิเทศจากผูเรียน ซ่ึงไดรับความรวมมือเปน

อยางดีจากผูสอนและผูเรียนในข้ันตอนตางๆในกระบวนการนิเทศการสอน  
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 4) จุดควรพัฒนา 

 ควรมีการเผยแพรกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของแตละกลุม ภายในสถานศึกษาเพ่ือ

ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสนอแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และประสบการณไดหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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สวนที่ 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 

 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการศึกษา จัดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษายังไมประสบผลสําเร็จท่ีตั้งเปาหมายไวในบางมาตรฐาน อันเนื่องมากจากสถานการณ                      

COVID - 19 จากผลการประเมินสรุปวา ไดระดับ ดีเลิศ ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับ

ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 จุดเดน 

 1. ดานคุณภาพของผูเรียน 
 ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียนเพ่ิมข้ึนจากภาคเรียนกอนหนา มีทักษะดานการอาน การเขียน

ภาษาอังกฤษ สามารถเขาใจและตีความเรื่องภาษาอังกฤษท่ีอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และเขียนเปนภาษาอังกฤษ

แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล มีทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง

ความรูสึก และ ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสนทนากับเจาของภาษา พูดโตตอบโดยใชทักษะการ

สื่อสาร ตามสถานการณจําลองได มีทักษะการอาน การเขียนภาษาอังกฤษไปใชในการประกวดแขงขันภายใน

สถานศึกษา ผูเรียนท่ีมีความถนัดและความสนใจทางคณิตศาสตรไดรับการพัฒนาและสงเสริมตรงตามศักยภาพ

ของตนเอง สามารถนําทักษะการคิดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการผานกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย และสามารถนําทักษะการคิดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ผูเรียนเกิดการฝกทักษะในการ

คิดวิเคราะห สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเองเพ่ือพัฒนาการสรางนวัตกรรมของผูเรียน

อยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการเชิงวิศวกรรมเปนแนวทาง มีความสามารถในการสรางชิ้นงาน โครงงาน มีการ

กํากับ ติดตาม และประเมินผลเปนระยะ ๆ และตอเนื่อง ผูเรียนไดรับการพัฒนาตนเอง ใหมีความสามารถทางดาน

วิชาการ วิชางาน วิชาชีวิต มีสุขภาพอนามัยท่ีดีมีสุนทรียภาพทางดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา ปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนา มีมารยาท มีความขยันจิตใจเอ้ืออาทร กตัญูมีระเบียบวินัยซ่ือสัตยมีทักษะในการทํางาน นักเรียน

สามารถแสดงออกถึงอารมณ และความรูสึกซาบซ้ึง เห็นคุณคาในศิลปะอันงดงาม สามารถนําไปแสดงออกไดอยาง

เหมาะสมในชีวิตประจําวัน การมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมท้ังสามารถสรางสรรค

ผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ไดเปนอยางดี สามารถเรียนรูวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย รูจักวางตนให

เหมาะสม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับสังคม มีจิตใจท่ีออนโยน มีความสุขและพรอมท่ีจะใหสิ่งท่ีดีต

อสังคมได  ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และเขารวมกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษาและบาง

กิจกรรมมีการจัดข้ึนในรูปแบบออนไลน ผูเรียนมีผลการประเมิน ดานน้ําหนัก สวนสูง สมรรถภาพ และสุขภาพจิต 

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด มีสวนรวมในการทํากิจกรรมท้ังของสถานศึกษาและชุมชน 
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2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ผูบริหารมีการแบงโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน มีการกําหนดนโยบายและการวางแผนเพ่ือการ

บริหารอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี มีการประชุมดวยระบบออนไลน

โดยใช Google Meet เนนการประชุมแบบระดมความคิด (Brainstorming)  มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษา

สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนาและ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารมีความตั้งใจ มีความมุงม่ัน มีหลักการบริหาร มีวิสัยทัศนท่ีดีในการ

บริหารงาน และคณะกรรมการสถานศึกษาใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาท สถานศึกษามีการ

บริหารและการจัดการอยางเปนระบบ มีการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของครูและบุคลากร โดย

ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ ทําใหผล

การดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม เกิดประสิทธิผล บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป สงผลใหคุณภาพผูเรียนดีข้ึน มีแผนการการเรียนท่ีหลากหลาย ตรงตามความสนใจของผู เรียน 

สถานศึกษาสงเสริมใหครูมีความรู ประสบการณอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือนํามาพัฒนาตนเอง อาคารเรียน 

หองปฏิบัติการตางๆ หองละหมาด แหลงเรียนรู หองน้ําเพียงพอและบริเวณท่ัวไปของเรียนมีความสะอาด มีความ

ม่ันคง ปลอดภัย รมรื่นท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมตางแกผูรับบริการ มีสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนท่ีมีความเหมาะสมและอํานวยความสะดวกตอการเรียนรู งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมมีการสํารวจ

ติดตาม ปรับปรุงแกไข และการใหบริการรวดเร็ว งานมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการระบบอินเตอรเน็ต ขยาย

เครือขายระบบอินเทอรเน็ตท้ังภายในและภายนอกอาคารใหนักเรียนและบุคลากรเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตอยาง

ท่ัวถึง มีเว็บไซตโรงเรียนในการประชาสัมพันธขาวสาร นักเรียนมีการใชหองเรียนคุณภาพดวยระบบ DLIT, 

Google classroom ครูเขาถึงระบบบริหารจัดการโปรแกรมวัดและประเมินผลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

โรงเรียนไดนําเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยางท่ัวถึง สงผลใหการบริหารจัดการขอมูลมี

ประสิทธิภาพ 

 3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ครูมีความมุงม่ัน ในการพัฒนาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานการคิด การลงมือปฏิบัติโดยใช

ประโยชนจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน และมีการประเมินการจัดการเรียนรู 

เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนไดเปนอยางดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเรียน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล  ผูสอนใชสื่อเทคโนโลยี แหลงเรียนรู หองศูนยการเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน ในการ

จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู แมบางชวงจะอยูในสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 ครูให

นักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ท่ีผานการตรวจ

ประเมินจากคณะกรรมการภายในโรงเรียน ซ่ึงจะไดรับคําแนะนําและสามารถนําไปพัฒนาตอยอดไดเปนอยางดี ครู

มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
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2019 ครูไดใชการจัดการเรียนรูรูปแบบ Active Learning  มีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชน

และทองถ่ิน ดําเนินงานโดยจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมตางๆ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง     

มีการปรับรูปแบบการนิเทศใหเหมาะสมกับสถานการณของการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

โดยมีการนิเทศในรูปแบบออนไลน และออนไซต  รูปแบบของการนิเทศการสอนมีความครอบคลุมจากผูท่ีเก่ียวของ           

ทุกฝาย ท้ังในแงของผูบริหาร ผูใหบริการ และผูรับบริการ แบงเปน การนิเทศจากผูบริหาร การนิเทศจากหัวหนา

กลุมสาระ การนิเทศจากเพ่ือนครู และการนิเทศจากนักเรียน  

 จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ดานคุณภาพผูเรียน 

 สถานศึกษาควรจัดทําโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียนของ

นักเรียนใหเพ่ิมมากข้ึน พัฒนาดานการอาน การเขียนภาษาอังกฤษใหสามารถเขาใจและตีความเรื่องภาษาอังกฤษท่ี

อานจากสื่อประเภทตาง ๆ และสามารถเขียนเปนภาษาอังกฤษแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลไดอยางเหมาะสม 

สื่อสารไดอยางคลองแคลเพ่ิมเติม จัดทําโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดคํานวณให

เพ่ิมมากข้ึน พัฒนารูปแบบการประเมินความสามารถทางการคิดใหเปนรูปธรรมมากกวาเดิม สนับสนุนผูเรียนใหได

มีการเขารวมงานภายนอกสถานศึกษามากมากข้ึน เพ่ิมกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในลักษณะท่ีฝกให

ผูเรียนไดรูจักคิด วางแผนและลงมือทํางานตาง ๆ ดวยตนเองมากข้ึน สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถของ

ตนเอง เต็มตามศักยภาพในทุกดานและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  มีการประสานรวมมือ กับสถาบันอุดมศึกษา

และหนวยงานดานการศึกษาอ่ืน ๆ ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีสถานท่ีฝก

อาชีพท่ีนักเรียนสนใจในชวงปดภาคเรียน และควรจัดกิจกรรมเก่ียวกับอาชีพใหมีความสอดคลองกับอาชีพใน

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหมีความหลากหลาย เขากับยุคสมัยปจจุบัน ควรพัฒนา การติดตอสื่อสารกับผูปกครองใหมาก

ยิ่งข้ึน ครูท่ีปรึกษาตองรูจักผูปกครองนักเรียน มีการติดสอสื่อสารกันระหวาง ครูและผูปกครองอยางตอเนื่อง 

รวมถึงสถานศึกษาควรจัดอบรมสัมมนาเพ่ิมความสามารถใหกับครูและผูปกครอง ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในรูปแบบท่ีมีมาตราการในการปองตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขและ

หนวยงานตนสังกัด ในดานของศิลปะวัฒนธรรม ควรมีการพัฒนานักเรียนท่ีมีปญหาสมรรถภาพทางกายอยาง

ตอเนื่อง สงเสริมทักษะเฉพาะบุคคล ควรใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนทันทีในการท่ีจะนําพัฒนาตนเองครั้งตอไป 

 แนวทางการพัฒนาดานคุณภาพผูเรียน 

 จัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียนภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ รวมถึงการสื่อสาร และการคิดคํานวณใหมากข้ึน พัฒนารูปแบบการประเมินความสามารถ

ทางการคิดใหเปนรูปธรรม สงเสริมผูเรียนเขาแขงขันภายนอก แสดงความสามารถของตนเองเพ่ิมเติม เพ่ิมกิจกรรม

ท่ีใหนักเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริง ประสานงานกับเครือขายตาง ๆ ในการดูแลนักเรียน ในการสงเสริม

ดานทักษะอาชีพ จัดอบรมครูและผูมีสวนเก่ียวของในการดูแลนักเรียนเพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีดี
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มากยิ่งข้ึน จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใชหลัก 3R8C STEM STEAM เพ่ือใหนักเรียน

เกิดการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนสูงสุด 

 2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษาควรสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมี

ความเขมแข็ง จัดกิจกรรมระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหตอเนื่อง ปรับปรุงระบบเบิกจายท่ีมีหลายข้ันตอน ทําให

เกิดความลาชา พัฒนาความรูของครูและบุคลากรใหมีความเทากัน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความทันสมัย 

มีสวนรวมจากทุกฝาย ควรสรางโอกาสใหครูเปนวิทยากรถายทอดความรูใหกับหนวยงานภายในและหนวยงาน

ภายนอกใหมีจํานวนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน พัฒนาระบบไฟฟาภายในอาคารบางจุด และระบบการประปาท่ีมีระยะการใช

งานมายาวนาน 

 แนวทางการพัฒนาดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สรางเครือขายในการพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนระบบ ผูบริหาร ครู บุคลากร บุคคลท่ีเก่ียวของ มีสวน

รวมในการวางแผน ตัดสินใจ จัดกิจกรรมสานสัมพันธในองคกรและนอกองคกร มีการสรางขวัญและกําลัง 

เปลี่ยนแปลงระบบการเบิกจายท่ีมีความลาชา จัดอบรมใหความรูแกครูและบุคลากรจากวิทยากรท่ีมีความรูความ

เขาใจอยางชํานาญในดานนั้น ๆ จัดโครงการพัฒนาครูตามความตองการและความสามารถ ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาใหทันสมัย ดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบประปา อาคารสถานท่ีบางจุด 

 3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ควรมีการสงเสริมให อบรม ใหความรูเก่ียวกับการสรางสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนการสรางสื่อ

และเทคโนโลยีตางๆ ท่ีทันสมัย โดยปรับใหเขากับสถานการณ COVID – 19 ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามี

สวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูมากข้ึน ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนําไปใช

พัฒนาตนเอง ควรสรางบรรยากาศดานวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสอน ควรมี

การเตรียมความพรอมอยูเสมอในการตอบรับกับสถานการณท่ีไมคาดคิด ควรมีการสอนซอมเสริมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่องในกลุมปานกลางและกลุมออน ควรมีการเผยแพรกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) ของแตละกลุม ภายในสถานศึกษาเพ่ือไดแลกเปลี่ยนแบงปนความรูและประสบการณไดหลากหลาย

มากยิ่งข้ึน 

 แนวทางการพัฒนาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 อบรมใหความรูเก่ียวกับครูและบุคลากรในการสรางสื่อ นวัตกรรม จากผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ ดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนโดยนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในชั้นเรียน ใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนเม่ือเสร็จ

สิ้นกิจกรรมการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู ดําเนินการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบของ on-demand ตามความตองการของผูเรียนเพ่ือเตรียมพรอมรับความเปลี่ยนแปลง เชน 

สถานการณไวรัสโคโรนา – 19 จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมเพ่ือพัฒนาผูเรียนในกลุมปานกลางและออน ใหมี
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ศักยภาพของตนท่ีสูงท่ีสุด เผยแพร PLC และงานวิจัยในชั้นเรียน ลงในเว็บไซตของสถานศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1. มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาใหสูงกวาคาเปาหมายของสถานศึกษา  

2. สงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและบทเรียนออนไลนใหสอดคลองกับสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา - 19  

3. พัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน บริบทของ

สถานศึกษาและชุมชน บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินใหมีความเปนรูปธรรมเพ่ิมมากข้ึน 
4. สงเสริมกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน เชน กิจกรรมชมรม เพ่ือตอบสนองการพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพและความสนใจ 
5. พัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของไวรัส              

โคโรนา - 19  

 
 ความตองการและการชวยเหลือ 

 1. การจัดอบรมครูและบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานของตําแหนง 

 2. มีการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 

 3. การจัดการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น จากหลายภาคสวน เพ่ือปรับปรุงสถานศึกษาอยางชัดเจน 
 4. ปรับปรุงระบบการบริหารใหครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวม สามารถแสดงความคิดเห็น และ

แลกเปลี่ยนมุมมองไดอยางเทาเทียม 
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สวนท่ี 4 ภาคผนวก 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 2564 ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน ยอดเย่ียม ดีเลิศ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ยอดเย่ียม ดีเลิศ 

1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและ

การคิดคํานวณ ตามเกณฑ 

ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 84 

ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 82.00 

2)  มีความสามารถในการวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 84 

ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 99.54 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 84 

ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 80.84 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 84 

ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 80.84 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จํานวนผูเรียนไดคะแนนเฉลี่ย

รายวิชามากกวา 2.50 

คิดเปนรอยละ 75 ข้ึนไป เม่ือ

เทียบกับจํานวนผูเรียนท้ังหมด 

จํานวนผูเรียนไดคะแนนเฉลี่ย

รายวิชามากกวา 2.50 

คิดเปนรอยละ 71.77 ข้ึนไป เม่ือ

เทียบกับจํานวนผูเรียนท้ังหมด 

6)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 84 

ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 100 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 84 

ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ  

2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 84 

ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ  

3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย  

ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 84 

ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 98.32 

4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 84 

ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 100 
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กําหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.2  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนํา

ผลมาพัฒนาผูเรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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ภาพการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําป 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2b3d978bb261256b8bbf2f68bc55efae5891fa9c7303567711510363dea571b0.pdf
	2b3d978bb261256b8bbf2f68bc55efae5891fa9c7303567711510363dea571b0.pdf
	2b3d978bb261256b8bbf2f68bc55efae5891fa9c7303567711510363dea571b0.pdf

