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   คำนำ 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  จึงใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพื่อเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ขึ้นเพ่ือรายงานผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาตลอด ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ตามค่าเป้าหมายด้านคุณภาพที่ได้ประกาศใช้ ทั้งนี้ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่รายงานนี้
จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

      โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
                  30  เมษายน 256๕  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
โรงเรียน : ค่ายบางระจันวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
ข้อมูลพื ้นฐาน : โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   มีจำนวนนักเรียน  348  คน   ครู  24  คน   
   จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ผลการประเมินตนเอง : 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
   ผลการประเมิน  ระดับ ดี 
          จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2563 พบว่าในมาตรฐานที่  1 คุณภาพ
ผู้เรียน  มีผลการประเมินระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกำหนด  จึงทำให้โรงเรียนหาวิธีการและกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย  โดยได้มี
การประชุมวางแผนและใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และจากผลการประเมินมาตรฐาน
ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่า เป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไข
ปัญหาได้ มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม และรวบรวม
เชื่อมโยงองค์ความรู้ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมใหม่ ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความภูมิใจในท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณี มีความภูมิใจในในความ
เป็นชาติไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์อาจ  นักเรียนเรียนที่บ้านอาจทำให้นักเรียนมีความกังวลเกี่ยวกับ
โรคที่เกิดขึ้น  กังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้
นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เปน็ไปตามเป้าหมายของโรงเรียน  
 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ผลการประเมิน  ระดับ ดีเลิศ 
  การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ สู่การปฏิบัติ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ซึ่งใน
การบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ได้นำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารการจัดการและมีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดยหลักของเดมมิ่ง (PDCA) ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ตา่ง 
ๆ ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้ง
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
และเพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
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  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ผลการประเมิน  ระดับ ดีเลิศ 
  กระบวนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และจากผลการประเมินตนเอง พบว่า มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพดีและเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วย การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา เช่น การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนลงมือทำ (Active Learning) การจัดการเรียนการสอนชุมชนเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) นำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  ถึงแม้จะจะเกิดการเปลี่ยนแปลเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้เรียนก็
ยังสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพเพราะโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และ
ออนเฮน  โดยการทำเอกสารให้กับนักเรียน 100 %  เพื่อใช้ประกอบการเรียนออนไลน์  มีการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ นำผลมาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินผล แล้วนำไปพัฒนาผู ้เรียน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียน อ่านคล่อง เขียน
คล่อง คิดเป็นทำเป็น และแก้ปัญหาได้ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
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สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด ี ด ี
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ดเีลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดเีลิศ ดีเลิศ 

 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ    ระดับกำลังพัฒนา  ระดับปานกลาง   
     ระดับดี   ระดับดีเลิศ       ระดับยอดเยี่ยม  
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สารบัญ 
             หน้า 

คำนำ              
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร             2   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน              6    
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา          19  
ส่วนที่ ๓ ความโดดเด่นของสถานศึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา         77 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก              86 
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ตอนทีท่ี่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ที่ตั ้ง ๒๖/๒ หมู่ ๔ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน 
จ ังหว ัดส ิงห ์บ ุร ีส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕  โทร ๐ -๓๖๖๙-๙๓๕๓                      
โ ท ร ส า ร  ๐ -๓๖๖๙ -๙๓๕๓   e-mail kbws35@gmail.com  website http://www.kbws.ac.th                      
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อท่ี ๓๐ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา เขต
พื้นที่บริการได้แก่ตำบล คอทราย ตำบลท่าข้าม ตำบลบางระจัน ตำบลโพทะเล ตำบลโพสังโฆ  และตำบล
หนองกระทุ่ม 
 
 วิสัยทัศน์  

   

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ  
เน้นความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 

พันธกิจ  

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  2. ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 

เป้าประสงค์  
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. มีกระบวนการที่หลากหลายโดยบูรณาการกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม 
 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ความสามารถตามศักยภาพ 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

 เป็นโรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ จัดสถานที่ร่มรื่น  สะอาด เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 

 

http://www.kbws.ac.th/
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

 ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายเรวัฒน์ พรหมสะโร   โทรศัพท์ 087-4092561   
e-mail. bungka207@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา                  
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 6 เดือน 
 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภท / ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
-  ผู้อำนวยการ - - ๑ - ๑ 
-  รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - - - - - 
-  ผู้จัดการ - - - - - 
-  ผู้รับใบอนุญาต - - - - - 

รวม - - ๑ - ๑ 
๒. ผู้สอนมัธยมศึกษา      

-  ครูระดับมัธยมศึกษา - 16 3 - ๑๙ 
-  ครูอัตราจ้าง(สอนมัธยม) 

   (สัญญาตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป) 
- ๔ - - ๔ 

    - ครูต่างชาติ - - - - - 
รวม - ๑๙ ๔ - ๒๓ 

๓. บุคลากรสายสนับสนุน      
-  เจ้าหน้าที่ธุรการ - ๑ - - ๑ 
-  ลูกจ้าง ๔  - - ๔ 

    -  อ่ืนๆ พนักงานราชการ  - 1 - - 1 
รวม 4 2 ๐ - 6 

รวมทั้งสิ้น 30 
 

สรุปอัตราส่วน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับมัธยมศึกษา   

  อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ ๑4 : ๑ 

  อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ ๑๙ :๑ 

  มีจำนวนครู  ครบชั้น  √    ครบชั้น    ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้น........................ 

mailto:bungka207@hotmail.com
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ตารางสรุปจำนวนครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 

อา
ยุ 

อา
ยุร

าช
กา

ร 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา 

จำนวน
ครั้งที่รับ

การ
พัฒนา/ปี 

1 นายเรวัฒน์ พรหมสะโร 36 11 ปี ผอ.ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา - 6 

2 นายธวัชชัย  สุดดีพงษ์ 60 27 ปี ครูชำนาญการ ค.บ. ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา  1 
3 นางเนตรนารี   สุจริตจันทร์ 45 18 ปี ครูชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  3 
4 นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน 60 38 ปี ครูชำนาญการพิเศษ บธ.บ. การจัดการทั่วไป การงานอาชีพ  1 
5 นางสาวปริญดา  ชอบธรรมดี 55 32 ปี ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร์  4 
6 นางสาวพิมพ์ลดา  วงษ์เพ็ญ 58 35 ปี ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  1 
7 นางวิไล  สำราญดี 49 28 ปี ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 9 
8 นางสาวปิรัญทณา  ชาชำนาญ 37 9 ป ี ครู คศ.1 ทน.บ ออกแบบสิ่งทอ ศิลปะ  3 
9 นางนุสรา  เฉยแสง 29 5 ป ี คร ูคศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ม. 3 

10 นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์ 30 5 ป ี คร ูคศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  3 
11 นางจรรยา  ทองดี 28 4 ป ี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  3 

12 นายมนัสชัย  สีสด 27 3 ป ี คร ูคศ.1 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา  2 

13 นางสาววัชราภรณ์   ไชยเกตุ 28 3 ป ี คร ูคศ.1 ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ ๔ 

14 นางปนัดดา สีวะรม 37 6 ปี 
คร ูคศ.1 ศศ.บ รัฐประศาสนศาสตร์

บริหารรัฐกิจ 
สังคมศึกษา 5 

15 นางสาววิลาวัลย์   ช่วยบุญ 38 7 ป ี
ครชูำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี, ชีววืทยา, 

วิทยาศาสตร์  
9 

16 นางสาวรัตนาภรณ์ บัวทอง 32 1 ป ี
ครูผู้ช่วย วศ.บ วิศวกรรมสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
เทคโนโลยี, 
คอมพิวเตอร์ 

3 

17 นางสาวปภาวิไล ชลอวงษ์ 27 1 ป ี ครูผู้ช่วย กศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 3 

18 นายนรายุทธ ลาโพธิ์ 27 1 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 2 

19 นางสาวสุนิสา อิ่มรัง 28 3 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา 3 

20 นางณัฐมน กลิ่นผล 24 1 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา - - 
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ข้อมูลครูพนักงานราชการ/อัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา จ้างด้วยเงิน 

1 นายอรรถพร แกว้บวร 35 1 ป ี วท.บ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม เขตพื้นที่ 

2 นายวรายุทธ  พันอัม 30 6 ป ี ค.บ. พลศึกษา พลศึกษาและ 

สุขศึกษา  

เงินรายได้
สถานศึกษา 

3 นายลัทธพล  ปลื้มนอ้ย 27 3 ป ี ค.อ.บ.  วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

การงานอาชพี , 
เทคโนโลยี 
 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

4 นายถาวร เพชรหญีต 25 2 ป ี ศษ.บ ดนตรีศึกษาคีตศิลป์
สากลกศึกษา 

ดนตรี, ศิลปะ เงินรายได้
สถานศึกษา 

5 นายพิษณุ โหส ิ 29 2 ป ี คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ คหกรรม เงินรายได้
สถานศึกษา 

 

* หมายเหตุ การนับจำนวนครูทุกระดับให้นับเฉพาะครูและครูอัตราจ้าง (สัญญาตั้งแต่ ๙ เดือนข้ึนไป) เท่านั้น 

 

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 25 มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖4) 
 ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 25 มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖4) 
 

 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน 

จำนวน 
ผู้เรียน/เด็ก  ปกติ 

(คน) 

จำนวน 
ผู้เรียน/เด็ก   

ที่มีความต้องการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ 3 34 25 8 4 71 
ม.๒ 3 27 29 3 1 60 
ม.๓ 3 35 41 1 - 77 
ม.๔ ๓ 18 23 5 - 46 
ม.๕ 3 18 27 2 - 47 
ม.๖ ๓ 18 33 2 - 53 
รวม ๑8 150 ๑78 21 5 354 

 

จากตารางข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖4 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 354 คน 
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กราฟแสดงข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 25 มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖4) 

 

๕. ข้อมูลทรัพยากร 
  

ตารางแสดงข้อมูลทรัพยากร 
 

รายละเอียด มี/ไม่มี รายละเอียด 

๑. อาคารเรียน มี มีอาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง, อาคารวิทยาศาสตร์จำนวน 
1 หลัง และอาคารกึ่งถาวร ๑ หลัง 

๒. ห้องเรียน  มี มี ๑๔ ห้อง 

๓. อาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม มี มีหอประชุม ๑ หลัง 

๔. ห้องสมุด มี มี ๑ ห้อง 

๕. ห้องพยาบาล มี มี ๑ ห้อง 

๖. ห้องคอมพิวเตอร์ มี มี ๒ ห้อง 

๗. ห้องดนตรี  มี มี ๑ ห้อง 

๘. สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น มี มี 2 สนาม 

๙. สื่อ ไม่มี - 

๑๐. อื่น ๆ ไม่มี - 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่๕

ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖

ข้อมูลนักรียน
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๖. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน   
 

 ตารางแสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
ห้องเรียนสีเขียว อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน 

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน วัดโพธิ์เก้าต้น 

สวนป่าเบญจพรรณของโรงเรียน  วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ผักสวนครัว, พืช
สมุนไพร) 

วัดพิกุลทอง 

 
ห้องสมุดโรงเรียน วัดสิงห์สุทธาวาส 

ลานธรรมมุนี ตลาดย้อนยุคบ้านระจัน 

วิหารหลวงพ่อแฝก (ต้นแจง/สระน้ำ) แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังกะจับ หมู่ที่ 
1 ต. คอทราย อ.ค่ายบางระจัน 

สวนวรรณคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำตาลโตนด 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ หนองลาด 

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ วิหารวัดยวด ที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน 

ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  
ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้องปฏิบัติการศิลปะ  
ห้องปฏิบัติการงานผ้า  
ห้องปฏิบัติการคหกรรม  
โรงฝึกงานอุตสาหกรรม  
ห้องดนตรี  
สนามฟุตบอล  
สนามฝึกซ้อมมวย  
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7. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ   

 ๗.๑ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2-๒๕๖4 (ชั้นม.๑-ม.๖)                         

    ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 

 

                     

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ภาษาไทย 2.56 2.51 2.60 

คณิตศาสตร์ 1.79 1.93 2.38 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.14 2.42 2.66 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3.47 2.61 2.73 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3.15 3.56 3.59 

ศิลปะ 2.84 2.80 3.55 

การงานอาชีพ 2.88 2.92 3.32 

ภาษาต่างประเทศ 2.65 2.80 3.21 

กราฟแสดงคา่เฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ปกีารศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (ชัน้ม.๑-ม.๖) 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4
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  ตาราง แสดงรอ้ยละของระดบัผลการเรยีนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ปีการศึกษา 

เทียบเกณฑ์สถานศกึษา 
ปี 2563 

ภาษาไทย 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 
65 ระดับผลการเรียน 

2 ข้ึนไป 
74.53 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

คณิตศาสตร ์
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 
65 ระดับผลการเรียน 

2 ข้ึนไป 
66.27 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 
65 ระดับผลการเรียน 

2 ข้ึนไป 
75.48 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 
65 ระดับผลการเรียน 

2 ข้ึนไป 
81.09 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 
65 ระดับผลการเรียน 

3 ขึ้นไป 
87.15 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ศิลปะ 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 
65 ระดับผลการเรียน 

2.5 ขึ้นไป 
92.42 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

การงานอาชีพ 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 
65 ระดับผลการเรียน 

2.5 ขึ้นไป 
84.29 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ภาษาต่างประเทศ 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 
65 ระดับผลการเรียน 

2 ข้ึนไป 
93.84 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 จากตารางแสดงร้อยละของระดับผลการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนพบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีร้อยละของระดับผลการเรียน สูงกว่า ค่าเป้าหมายทั้งหมด ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป เท่ากับ 74.53, กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีร้อยละของระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป เท่ากับ 66.27, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีร้อยละของระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป เท่ากับ 75.48, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีร้อยละของระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป เท่ากับ 81.09, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา มีร้อยละของระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป เท่ากับ 87.15, กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มี
ร้อยละของระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป เท่ากับ 92.42, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีร้อยละของ
ระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป เท่ากับ 84.29 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีร้อยละของ
ระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป เท่ากับ 93.84 
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 7.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖4 (ชั้นม.๑-ม.๖)  

 จากตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที ่มีผลการประเมิน           
ปีการศึกษา ๒๕๖4 (ชั้นม.๑-ม.๖) พบว่าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ ๙7.67  
 

 ๖.๓ ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 (ชั้นม.๑-ม.๖) 

    

จากตารางแสดง ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ของนักเรียนที ่มีผลการประเมิน             
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ชั้นม.๑-ม.๖)     พบว่าผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 97.61  
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  97.73 0.00 0.00 2.27 
2. ซื่อสัตย์สุจริต  97.73 0.00 0.00 2.27 
3. มีวินัย 93.62 4.11 0.00 2.27 
4. ใฝ่เรียนรู้  89.37 7.90 0.00 2.27 
5. อยู่อย่างพอเพียง  97.73 0.00 0.00 2.27 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน  91.64 6.09 0.00 2.27 
7. รักความเป็นไทย  97.73 0.00 0.00 2.27 
8. มีจิตสาธารณะ 97.73 0.00 0.00 2.27 

ระดับดีขึ้นไป 97.67   

อ่านคิดวิเคราะห์ 
จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ข้อ ๑ สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้าฯ 95.14 2.59 0.00 2.27 
ข้อ ๒ สามารถจับประเด็นสำคัญ ฯ 94.84 2.74 0.00 2.42 
ข้อ ๓ สามารถวิเคราะห์ ฯลฯ 93.92 3.66 0.00 2.42 
ข้อ ๔ สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ ฯ 89.20 8.38 0.00 2.42 
ข้อ ๕ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ฯ 89.35 8.23 0.00 2.42 

เฉลี่ยร้อยละ 92.49 5.12 0.00 2.39 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 97.61   
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๗. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๓ และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ภาษาไทย ๔๔.๑๕ 47.95 48.71 

คณิตศาสตร ์ ๑๘.๗๐ 23.03 20.79 

วิทยาศาสตร์ ๒๘.๒๕ 26.68 27.84 

ภาษาต่างประเทศ ๒๖.๙๑ 28.41 29.91 
   

 จากตารางแสดง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖3 พบว่า ในวิชาภาษาไทย คะแนนเพิ่มขึ้น + 3.8  จาก 44.15 เป็น 
47.75 และในปีการศึกษา 2563 – 2564 มีค่าของคะแนน O-NET เพิ่มขึ้น +0.76 จาก 47.95 เป็น 
48.71 ปีการศึกษา 2562 – 2563 พบว่าในรายวิชาคณิตศาสตร์มีค่าของคะแนน O-NET เพิ่มขึ้น 
+4.33 จาก 18.70 เป็น 23.03  และในปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่าคะแนนลดลง – 2.24 จาก 
23.03 เป็น 20.29 ปีการศึกษา 2562 – 2563 พบว่าวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าของคะแนน O-NET ลดลง 
- 1.57 จาก 28.25 เป็น 26.68 และในปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่าคะแนนเพ่ิมข้ึน +1.16 จาก 
26.68 เป็น 27.84 และปีการศึกษา 2562 -2563 พบว่าในวิชาภาษาต่างประเทศมีค่าของคะแนน    
O-NET ลดลง – 1.5  จาก 26.91 เป็น 28.41 ในปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่าคะแนนเพิ่มขึ้น 
+1.5 จาก  28.41 เป็น 29.91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๓  ปีการศกึษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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 จากตารางแสดง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖3 พบว่า ในวิชาภาษาไทย มีค่าของคะแนน O-NET ลดลง -4.2 จาก 40.58 
เป็น 36.38 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าของคะแนน O-NET เพิ่มขึ้น +0.67 จาก 18.08 เป็น 18.75 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนน O-NET ลดลง - 1.39 จาก 26.08 เป็น 24.69 ในรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ มีค่าคะแนน O-NET ลดลง - 1.8 จาก 22.69 เป็น 20.89 ในรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าคะแนน O-NET ลดลง - 3.27 จาก 33.15 เป็น 29.88 และในปีการศึกษา 
2564 ไม่มีค่าคะแนน O-NET เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ทำให้นักเรียนไม่ประสงค์เข้าทำการทดสอบ O-NET  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ภาษาไทย ๔๐.๕๘ 36.38 - 

คณิตศาสตร ์ ๑๘.๐๘ 18.75 - 

วิทยาศาสตร์ ๒๖.๐๘ 24.69 - 

ภาษาต่างประเทศ ๒๒.๖๙ 20.89 - 

วิชาสังคมศึกษาฯ ๓๓.๑๕ 29.88 - 

ตารางเปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๖  ปีการศกึษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

กราฟเปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  

ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๓  ปีการศกึษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๔๔.๑๕

๑๘.๗๐

๒๘.๒๕ ๒๖.๙๑

47.95

23.03
26.68 28.41

48.71

20.79

27.84 29.91

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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๗. ข้อมูลการติดตามผลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาทีท่ี  3  และ 6  ปีการศึกษา 2563  ข้อมูลวันที่ 
    1 พฤศจิกายน 2564   
 ๗.๑ ผลการติดตามนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน  55 คน  ดังนี้                       

  ตารางแสดงผลการติดตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ประเภท 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ร้อยละ 
 

หมายเหตุ 

สายสามัญศึกษา  โรงเรียนเดิม 21 17 38 69.10  
สายสามัญศึกษา  ในจังหวัด 1 - 1 1.82  
สายสามัญศึกษา  ในจังหวัด - - - -  
สายอาชีพ  ในจังหวัด 8 4 12 21.82  
สายอาชีพ  ต่างจังหวัด - - - -  
ไม่ศึกษาต่อ 2 - 2 3.63  
ไม่จบการศึกษา - 2 2 3.63 เรียนซ้ำ 

รวม 32 23 55 100  
 

 

กราฟเปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  

ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๖  ปีการศกึษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๔๐.๕๘

๑๘.๐๘

๒๖.๐๘
๒๒.๖๙

๓๓.๑๕
36.38

18.75

24.69
20.89

29.88

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิชาสังคมศึกษาฯ

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3
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 ๗.2 ผลการติดตามนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จำนวน  23 คน  ดังนี้   

  ตารางแสดงผลการติดตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ประเภท 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ร้อยละ 
 

หมายเหตุ 

ปริญญาตรี  (รัฐบาล) 1 6 7 29.17  
ปริญญาตรี  (เอกชน) - - - -  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (รัฐบาล) - 9 9 37.50  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (เอกชน) - - - -  
ไม่ศึกษาต่อ 3 4 7 29.17  
ไม่จบการศึกษา 1 - 1 4.16 รอสอบแก้ตัว 
อ่ืนๆ      

รวม 5 19 24 100  
 

๘. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖3) 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นสำคัญ 

ดี 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 

๙. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ได้รับการรับรองเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4) 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นสำคัญ 

ดี 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
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ส่วนที่ ๒  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดี 
 
ประเด็นที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อ ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบ    

ค่าเป้าหมาย  
 

ระดับผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     - ภาษาไทย 
     - ภาษาอังกฤษ 
     - คณิตศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ 
๖๕ มีผลการเรียน 
๒ ขั้นไป 

ร้อยละผลการเรียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- ภาษาไทย ร้อยละ ๗๔.๕๓ 
- คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๖๖.๒๗ 
- ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๙๓.๘๔ 

สงูกวา่  

 
1.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน   
การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  โรงเรียนได้ร่วมกันประชุมวางแผน วิเคราะห์ ศึกษาแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล  มาตรฐานการศึกษาและบริบทของสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณให้เป็นไปตามสถานศึกษากำหนด  
 ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลมีการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการฝึกสนทนาระหว่างนักเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีเ่น้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  เช่นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  Active Learning  เพ่ือให้นักเรียน
สามารถอ่านออก เขียนได้ สื่อสารและคิดคำนวณ มีการทำงานเป็นทีม   
 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการ / กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านการเขียน  การสื่อสาร  และการคิด
คำนวณ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  กิจกรรมวัน
คริสต์มาส  เป็นต้น 
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2. ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นการพิจารณา ระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 
   ตาราง : แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย วิชาภาษาต่างประเทศและวิชาคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 65 ขึ้นไปตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

รายวิชา ร้อยละของผลการเรียนปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 74.53 
ภาษาต่างประเทศ 93.84 
คณิตศาสตร์ 66.27 

 

 จากตารางแสดงระดับผลการเร ียนกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ 
ภาษาต่างประเทศ พบว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีร้อยละของระดับผลการเรียน สูงกว่า ค่าเป้าหมาย ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป เท่ากับ ๗๔.๕๓ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป เท่ากับ ๙๓.๘๔ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป เท่ากับ ๖๖.๒๗ 

 

แผนภูมิ : แสดงระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศเทียบ 
            กับค่าเป้าหมายร้อยละ ๖๕ 

 

3. ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  ปีการศึกษา 
    ๒๕๖4 
 

 จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา ผลการดำเนินงานพบว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในข้อที่ ๑ มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  อยู่ในระดับ  ด ี
 

๖๕.๐๐
74.53

93.84

66.27

ค่าเป้าหมาย ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์
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4. ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ปีการศึกษา  
    ๒๕๖2 - ๒๕๖4       

    ตาราง : แสดงร้อยละของผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 
ร้อยละ 65 ขึ้นไปตามที่สถานศึกษากำหนด ปีการศึกษา ๒๕๖2 - ๒๕๖4 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของผลการเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ภาษาไทย 74.13 69.74 74.53 
คณิตศาสตร์ 41.08 76.56 66.27 
ภาษาต่างประเทศ 78.10 46.39 93.84 

 

 จากตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิด
คำนวณ  ปีการศึกษา 2562 - 2564 พบว่าในปีการศึกษา 2562 – 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
ผลร้อยละของคะแนน  ลดลง – 4.93  จาก 74.13 เป็น  69.74 ในปีการศึกษา 2563 – 2564 มีผลร้อยละ
ของคะแนน เพิ่มขึ้น +4.97  จาก 69.74 เป็น  74.53 ในปีการศึกษา 2562 – 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีผลร้อยละของคะแนน  เพิ่มขึ้น +35.48  จาก 41.08 เป็น  76.56 ในปีการศึกษา 2563 – 
2564 มีผลร้อยละของคะแนน ลดลง -10.29  จาก 7.56 เป็น  66.27 ในปีการศึกษา 2562 – 2563   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีผลร้อยละของคะแนน  ลดลง -31.71  จาก 78.10 เป็น  46.39 ในปี
การศึกษา 2563 – 2564 มีผลร้อยละของคะแนน เพ่ิมขึ้น    + 47.45  จาก 46.39 เป็น  93.84    
 

แผนภูมิ : แสดงร้อยละของผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 
            ปีการศึกษา ๒๕๖2-๒๕๖4 
 
 
 
 

74.13

41.08

78.1
69.74

76.56

46.39

74.53
66.27

93.84

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4
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5. ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
  - สรุปกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  - สรุปกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  - สรุปกิจกรรมวันคริสต์มาสกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  - สรุปการอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 
  - แบบสรุปกิจกรรมรักการอ่าน 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา๒๕๖4 
 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบ

ค่าเป้าหมาย  
 

ระดับผลการเรียนวิชา 
IS 

ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ผลการเรียนเกรด ๒ 
ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 87.50 
มีผลการเรียนเกรด ๒ 
ขึ้นไป  

สูงกว่า 

ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิด 

ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ผลการประเมินตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 90.55 
มีผลการประเมินตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป 

สูงกว่า 

ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ผลการประเมินตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 95.43 
มีผลการประเมินตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป 

สูงกว่า 

 
1.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีว ิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
สถานศึกษามีกระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีโครงการกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ  
 ครูผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสอนแบบปฏิบัติจริง การ
สอนโดยกระบวนการสืบเสาะ การเรียนการสอน IS การสร้างสื่อนวัตกรรม 
 โรงเรียนได้มีการดำเนินโครงการกิจกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตร  โครงการนิเทศการสอน   
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันคริสต์มาส  เป็นต้น 
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2.  ผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็นการพิจารณา ระดับผลการเรียนวิชา IS ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและผู้เรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
      ตาราง : แสดงผลการประเมินระดับผลการเรียนวิชา IS ประเมินด้านผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและ
ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ร้อยละ 70 มีผลการเรียนเกรด 2 ขึ้นไปตามที่สถานศึกษากำหนด 

ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินตนเอง 

ระดับผลการเรียนวิชา IS ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเกรด 
๒ ขึ้นไป 

87.50 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมิน
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 

90.55 

ผู้เรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมิน
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 

95.43 

 

 จากตารางแสดงผลการประเมินระดับผลการเรียนวิชา IS ประเมินด้านผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดและผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่าผลการประเมิน สูงกว่า เกณฑ์ พิจารณาในทุก
ประเด็นการพิจารณา ได้แก่ ระดับการเรียนวิชาIS นักเรียนร้อยละ 87.50 มีผลการเรียนเกรด 2 ขึ้นไป 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ร้อยละ 90.55 มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปและผู้เร ียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ร้อยละ 95.43 มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 

      แผนภูมิ : แสดงผลการเปรียบเทียบร้อยละ 70 มีผลการเรียนเกรด ๒ ขึ้นไปในรายวิชา IS และผู้เรียน 
                  ร้อยละ 70 มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ด้านความสามารถในการคิดและการ 
                  แก้ปัญหา 
 
 
 

๗๐.๐๐

87.5 90.55 95.43

ค่าเป้าหมาย วิชา IS ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
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77.86
70.26

87.5

การสื่อสารและน าเสนอ IS

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4

3.  ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน 
     ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ปีการศึกษา ๒๕๖4       

 จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา ผลการดำเนินงานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่ ๒ มีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับ  ดี 
 

4.  ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน 
     ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ปีการศึกษา ๒๕๖2 - 2564 
 

ตาราง : แสดงร้อยละของผลการเรียนในรายวิชาการสื่อสารและนำเสนอ ปีการศึกษา ๒๕๖2 – 2564 

 

วิชา 
ร้อยละของผลการเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
การสื่อสารและนำเสนอ IS 77.86 70.26 87.50 

  

 จากตารางแสดงร้อยละของผลการเรียนในรายวิชาการสื ่อสารและนำเสนอ ปีการศึกษา    
๒๕๖2 – 2564  พบว่าในปีการศึกษา  2562 – 2563 มีร้อยละผลการเรียนวิชาการสื่อสารและนำเสนอ
ลดลง –7.60 ในปีการศึกษา  2563 – 2564 มีร้อยละผลการเรียนวิชาการสื่อสารและนำเสนอ  เพิ่มข้ึน  
+17.24    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ : แสดงร้อยละของผลการเรียนในรายวิชาการสื่อสารและนำเสนอ ปีการศึกษา ๒๕๖2 – 2564 
 

5.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
  - ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  - ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ - เนตรนารี  
 - ผลการเรียนวิชากาสื่อสารและนำเสนอ (IS) 
 - ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา๒๕๖4 
 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผล
การประเมินเม่ือ

เทียบค่าเป้าหมาย 
 

ระดับผลการเรียนวิชา IS  นักเรียนร้อยละ 70 
มีผลการเรียนเกรด 
๒ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 
87.50 มีผลการ
เรียนเกรด ๒ ขึ้นไป  

สูงกว่า 

ระดบัผลการเรียนในวิชาการ
สร้างนวัตกรรม  

นักเรียนร้อยละ 70
มีผลการเรียนเกรด 
๒ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 
92.00 มีผลการ
เรียนเกรด ๒ ขึ้นไป 

สูงกว่า 

ระดับผลการเรียนในวิชาเคมี นักเรียนร้อยละ 70 
มีผลการเรียนเกรด 
๒ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 
88.00 มีผลการ
เรียนเกรด ๒ ขึ้นไป 

สูงกว่า 

 

1.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
      โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นให้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ  
 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาการศึกษาค้นคว้า ( IS) การจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning  การสอนแบบโครงงาน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และมีพ้ืนฐานทักษะ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 โรงเรียนได้มีการดำเนินโครงการกิจกรรม ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  เป็นต้น 
 

2.  ผลการการดำเนินงาน 
ประเด็นการพิจารณา ระดับผลการเรียนในรายวิชาการสื่อสารและกรนำเสนอ IS รายวิชาการสร้างสื่อและ
นวัตกรรม และรายวิชาเคมี 
     ตาราง : แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายรายวิชา การสื่อสารและนำเสนอ IS รายวชิาการสร้างสื่อ
และนวัตกรรม และรายวิชาเคมี ร้อยละ 70 มีผลการเรียนเกรด 2 ขึ้นไปตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

รายวิชา ร้อยละของผลการเรียนปีการศึกษา 2564 

ระดับผลการเรียนวิชาการสื่อสารและการ
นำเสนอ IS  

87.50 

ระดับผลการเรียนในวิชาการสร้างสื่อและ
นวัตกรรม  

92.00 

ระดับผลการเรียนในวิชาเคมี 88.00 
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 แผนภูมิ : แสดงผลการเปรียบเทียบร้อยละ 70 มีผลการเรียนเกรด ๒ ขึ้นไปในรายวิชาการสื่อสารและ 
             การนำเสนอ IS รายวิชาการสร้างสื่อและนวัตกรรม และรายวิชาเคมีกับค่าเป้าหมาย 
 
3.  ผลการประเมินความสามารถความสามารถในการสร้างนวัตกรรมปีการศึกษา ๒๕๖4       

      จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา ผลการดำเนินงานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่๓ ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม สูงกว่า  ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
 

4.  ผลการประเมินความสามารถความสามารถในการสร้างนวัตกรรมปีการศึกษา ๒๕๖2 - 2564 
     ตาราง : แสดงร้อยละของผลการเรียนวิชาการสื่อสารและการนำเสนอและวิชาการสร้างนวัตกรรม     
ปีการศึกษา ๒๕๖2 - ๒๕๖4 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของผลการเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
การสื่อสารและการ
นำเสนอ 

- 70.26 87.50 

การสร้างนวัตกรรม - 100 92.00 
 

 จากตารางแสดงร้อยละของผลการเรียนวิชาการสื่อสารและการนำเสนอและวิชาการสร้าง
นวัตกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4  พบว่าในปีการศึกษา  2563 – 2564 มีร้อยละผลการเรียน
วิชาการสื่อสารและนำเสนอ  เพิ่มขึ้น  + 17.24 ในปีการศึกษา  2563 – 2564 มีร้อยละผลการเรียน
วิชาการสร้างนวัตกรรม  ลดลง  -8 
 
 
 
 

๗๐.๐๐

87.5
92 88

ค่าเป้าหมาย วิชา IS วิชาการสร้างสื่อและนวัตกรรม วิชาเคมี
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แผนภูมิ : แสดงร้อยละของผลการเรียนวิชาการสื่อสารและการนำเสนอและวิชาการสร้างนวัตกรรม 
             ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖4 
 
 

5. ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
     - ผลการเรียนวิชาการสร้างนวัตกรรมและวิชาเคมี 
     - ชิ้นงานวิชาการสร้างนวตักรรมและวิชาเคมี 
     - ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
     - สรุปกิจกรรมประกวดงานศิลปะในวันสำคัญต่างๆ 
     - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70.26

100
87.5 92

การสื่อสารและการน าเสนอ การสร้างนวัตกรรม

ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4



รายงานประจำปขีองสถานศกึษา ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 

โรงเรยีนคา่ยบางระจนัวทิยาคม  สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาสิงหบ์รุ ีอา่งทอง 

28 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา๒๕๖4 
 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

นักเรียนร้อยละ 65 มีผล
การเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เกรด 2    
ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ75.48 
มีผลการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เกรด 2    
ขึ้นไป 

สูงกว่า 

นักเรียนมี
ความสามารถในการ
สื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ 65 มีผล
การประเมินตั้งแต่ระดับ 
2 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 90.55 
มีผลการประเมินตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป 

สูงกว่า 

นักเรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ 65 มีผล
การประเมินตั้งแต่ระดับ 
2 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 86.59 
มีผลการประเมินตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป 

สูงกว่า 

 
1.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
ความรู้ คุณธรรมและสมรรถที่สำคัญ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้มีการ
ประชุมวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และจัดหาสื่อ  ห้องปฏิบัติการ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน
สนใจศึกษาหาความรู้ที่มีประโยชน์จากสิ่งพิมพ์ สื่อ และเทคโนโลยีต่าง ๆ  
 ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความสามารถของผู้เรียนมีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน IS  ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนแบบ active learning  การใช้ 
google form  โดยในปีการศึกษา 2564 เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดการเรียนการ
สอนต้องมีการปรับเปลี่ยนมีจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทาง
บ้าน 
 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการ  และให้ครู
จัดทำสื่อนวัตกรรม   
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2.  ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นการพิจารณา ผลการเรียนวิชาเทคโนโลยี ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 
     ตาราง : แสดงร้อยละของผลการเรียนวิชาเทคโนโลยี ร้อยละของผลการประเมินความสามารในการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ 65 มีผลการเรียนเกรด 2 ขึ้นไป ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินตนเอง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เกรด 2    ขึ้นไป 

75.48 

นักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการประเมิน
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 

90.55 

นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการประเมิน
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 

86.59 

 

  จากตาราง แสดงจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับต่าง ๆ ในรายวิชาเทคโนโลยี  พบว่า 
ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเกรด 2 ขึ้นไป ร้อยละ 75.48 สูงกว่า ค่าเป้าหมายที่กำหนด และผลการ
ประเมินนักเรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อย
ละ 90.5  สูงกว่า ค่าเป้าหมายที่กำหนดและผลการประเมินนักเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 86.59 สูงกว่า ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
   

      แผนภูมิ : แสดงผลการเปรียบเทียบร้อยละของผลการเรียนเกรด ๒ ขึ้นไปในรายวิชาเทคโนโลยี ผล
การประเมินความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีกับค่าเป้าหมายร้อยละ ๖๕   
 
 
 
 

๖๕.๐๐

84.72
90.55 86.59

ค่าเป้าหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
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3.  ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕๖4        

 จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา ผลการดำเนินงานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่  ๔ ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับ  ดี 
 
 

4.  ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕๖2 - 
2564 
     ตาราง : แสดงร้อยละของผลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ปีการศึกษา ๒๕๖2 - ๒๕๖4 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของผลการเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

52.61 67.98 75.48 

นักเรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี 

85.12 84.79 86.59 

 จากตารางแสดงร้อยละของผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4  พบว่าในปีการศึกษา 
2562 – 2563 มีร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพิ่มขึ้น +15.37  ในปีการศึกษา 2563 -2564 มีร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น +7.5  ในปีการศึกษา 2562 – 2563 มีร้อยละความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ลดลง -0.33  ในปีการศึกษา 2563 -2564 มีร้อยละความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เพ่ิมข้ึน +1.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ : แสดงร้อยละของผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ปีการศึกษา ๒๕๖2 - ๒๕๖4 

52.61

85.12

67.98

84.79
75.48

86.59

กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ฯ การใช้เทคโนโลยี

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4
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5.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 -  รายงานผลการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี 
 -  แบบประเมินสมรรถนะ 
 -  แบบสรุปการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์โควิด 
 -  สรุปกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ออนไลน์) 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ระดับผลการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ 
มีผลการเรียน
ตามท่ีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้กำหนด 

ร้อยละผลการเรียนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- ภาษาไทย ร้อยละ๗๔.๕๓ 
- คณิตศาสตร์ ร้อยละ๖๖.๒๗ 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละ ๗๕.๔๘ 
- สังคมศึกษาฯ ร้อยละ๘๑.๐๙ 
- สุขศึกษาฯ ร้อยละ ๘๗.๑๕ 
- ศิลปะ ร้อยละ ๙๒.๔๒ 
- การงานอาชีพ ร้อยละ
๘๔.๒๙ 
- ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ
๙๓.๘๔ 

สงูกวา่ ค่าเป้าหมายทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ระดับผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  - ลูกเสือ - เนตรนารี   
  - บำเพ็ญประโยชน์ 
  - ชุมนุม 
  - แนะแนว 
  - นันทนาการ   

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
มีผลการประเมิน
ระดับ ผ่าน ใน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
ทั้ง ๒ ภาคเรียน   

ผู้เรียนมีระดับผลการประเมิน
ระดับ ผ่าน        ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทั้ง 2 ภาคเรียน 
ร้อยละ ๙๘.๔๐  สงูกวา่ 

 

ประเด็นการพจิารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา๒๕๖4 
 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมนิเมือ่เทยีบคา่

เป้าหมาย 
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1. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ได้มีการประชุม
วางแผนร่วมกับครู ชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ควบคู่กับ
คุณธรรม มีสมรรถนะที่สำคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทำงานหรืองานอาชีพ  
 ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  มีการวิเคราะห์หลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนมีการใช้สื ่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา  มีการใช้ห้องปฏิบัติการ มีการวัดละประเมินผลที่หลากหลาย มีการวัดผลตามสภาพจริงตรง
ตามบริบทของสถานศึกษา  มีการรายงานผลให้กับผู้ปกครองโดยมีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาเพ่ือทำประเมินผลและปรับปรุงต่อไป 
 โรงเรียนได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาดังนี้  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียน โครงการนิเทศการสอน เป็นต้น 
 
2.  ผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็นการพจิารณาที ่๑ ระดับผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ตาราง :  แสดงร้อยละของระดับผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ร้อยละ 65 ขึ้นไปตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 

กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
รอ้ยละผลการเรยีนระดบั

ต่าง ๆ 
ภาษาไทย  ร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ขึ้นไป 74.53 

คณติศาสตร ์ร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ขึ้นไป 66.27 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรอ้ยละของระดับผลการเรียน ๒ขึ้นไป 75.48 

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ขึ้นไป 81.09 

สขุศึกษาและพลศกึษาร้อยละของระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป 87.15 

ศลิปะ ร้อยละของระดับผลการเรียน ๒.๕ขึ้นไป 92.42 

การงานอาชพี ร้อยละของระดับผลการเรียน ๒.๕ขึ้นไป 84.29 

ภาษาตา่งประเทศ  ร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ขึ้นไป 93.84 
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 จากตารางแสดงร้อยละของระดับผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีร้อยละของระดับผลการเรียน สูงกว่า ค่าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป เท่ากับ ๗๔ .53 ,กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป เท่ากับ 66.27 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป เท่ากับ 75.48  ,กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป เท่ากับ 81.09  ,กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป เท่ากับ 87.15 ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มี
ร้อยละของระดับผลการเรียน ๒.๕ ขึ้นไป เท่ากับ 92.42 ,กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีร้อยละของ
ระดับผลการเรียน  ๒.5 ขึ้นไป เท่ากับ 84.29 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีร้อยละของ
ระดับผลการเรียน ๒.๕ ขึ้นไป เท่ากับ 93.84  

 
   แผนภมูิ : แสดงระดับผลการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด 
                เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายร้อยละ ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๕.๐๐

74.53
66.27

75.48
81.09

87.15
92.42

84.29

93.84
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ประเด็นการพจิารณาที ่๒ ระดับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          ตาราง : แสดงร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินระดับผ่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ผลการประเมิน 

รอ้ยละของนักเรยีนทีส่อบผา่น 
ลูกเสือ - เนตรนารี   97.21 
บำเพ็ญประโยชน์ 98.64 
ชุมนุม 98.33 
แนะแนว 98.18 
นันทนาการ 99.62 

  

 จากตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  พบว่านักเรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สงูกว่า  คา่เปา้หมาย 
 

 

     แผนภูมิ : แสดงร้อยละของระดับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                  เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
       
3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ผลการดำเนินงานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อที่๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ  ดี 

๘๐.๐๐

97.21 98.64 98.33 98.18 99.62

ค่าเป้าหมาย ลูกเสือ - เนตรนารี  บ าเพ็ญประโยชน์ ชุมนุม แนะแนว นันทนาการ
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4. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 - 2564 
 

ตาราง :  แสดงร้อยละของระดับผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562 – 2564   
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 74.31 69.41 74.53 

คณติศาสตร ์ 41.08 46.39 66.27 

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

52.61 67.98 75.48 

สงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

61.46 71.82 81.09 

สขุศึกษาและพลศกึษา 79.04 86.75 87.15 

ศลิปะ 72.72 64.18 92.42 

การงานอาชพี 66.61 72.10 84.29 

ภาษาตา่งประเทศ  78.10 76.56 93.84 
 

 จากตารางแสดงร้อยละของระดับผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562 – 
2564  พบว่าในปีการศึกษา 2562 – 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีร้อยละของผลการเรียน  
ลดลง -4.9  ในปีการศึกษา 2563 – 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีร้อยละของผลการเรียน  
เพิ่มขึ้น +5.02  ในปีการศึกษา 2562 – 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีร้อยละของผลการ
เรียน  เพิ่มขึ้น +5.34  ในปีการศึกษา 2563 – 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีร้อยละของผล
การเรียน  เพิ่มขึ้น +19.88  ในปีการศึกษา 2562 – 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีร้อยละของผลการเรียน  เพิ่มขึ้น +15.37  ในปีการศึกษา 2563 – 2564 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีร้อยละของผลการเรียน  เพิ่มขึ้น +7.50 ในปีการศึกษา 2562 – 
2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมมีร้อยละของผลการเรียน  เพิ่มขึ้น 10.36
ในปีการศึกษา 2563 – 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมมีร้อยละของผล
การเรียน  เพิ่มข้ึน +9.27  ในปีการศึกษา 2562 – 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษามี
ร้อยละของผลการเรียน  เพิ่มขึ้น +7.71  ในปีการศึกษา 2563 – 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพละศึกษามีร้อยละของผลการเรียน  เพิ่มขึ้น +0.4  ในปีการศึกษา 2562 – 2563 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะมีร้อยละของผลการเรียน  ลดลง -8.54  ในปีการศึกษา 2563 – 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะมีร้อยละของผลการเรียน  เพิ่มขึ้น +28.24  ในปีการศึกษา 2562 – 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ  มีร้อยละของผลการเรียน  เพ่ิมข้ึน +5.49  ในปีการศึกษา 2563 – 2564 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  มีร้อยละของผลการเรียน  เพิ่มขึ้น +12.19  ในปีการศึกษา 2562 – 2563 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีร้อยละของผลการเรียน  ลดลง 1.54  ในปีการศึกษา 2563 – 
2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีร้อยละของผลการเรียน  เพิ่มข้ึน +17.28 
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แผนภูมิ :  แสดงร้อยละของระดับผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 
 

5. ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- หลักสูตรสถานศึกษา 

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

ประเด็นการพจิารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา

๒๕๖4 
 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบผลการ
ประเมนิเมือ่เทยีบ

ค่าเปา้หมาย  
 

ผลการประเมินกิจกรรมแนะแนวของ
ผู้เรียน  

ร้อยละ 70  ร้อยละ 98.18 สูงกว่า 

ระดับผลการเรียนของนักเรียนใน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีผลการเรียนตั้งแต่เกรด 
๒.๕ ขึ้นไป 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 84.29 สูงกว่า 

 
 

74.31

41.08

52.61

61.46

79.04

72.72
66.61

78.1
69.41

46.39

67.98
71.82

86.75

64.18

72.1
76.56

74.53

66.27

75.48
81.09

87.15
92.42

84.29

93.84

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษา ฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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1.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน

และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพโดยโรงเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์แผนการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายของต้นสังกัด  มาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรของสถานศึกษาโดยการศึกษาบริบทของ
สถานศึกษา ชุมชน  ท้องถิ่น  อาชีพของคนในชุมชน ความต้องการของชุมชน  ผู้ปกครอง และความถนัด
ของนักเรียนมีการเปิดแผนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

โรงเรียนได้จัดโครงการ /กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ  เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ มีการแนะแนวอาชีพจัดอบรมด้านอาชีพจากมหาวิทยาลัยเทคนิค  เป็นต้น  
 
2.  ผลการดำเนินงาน 
   ตาราง : แสดงผลการประเมินผู้เรียนกิจกรรมแนะแนวและระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ร้อยละ 70 ขึ้นไปตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินกิจกรรมแนะแนว
ของผู้เรียน  

นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมิน 
ผ่าน 

98.18 

ระดับผลการเรียนของนักเรียนใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมิน
ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

84.29 

 

 จากตารางแสดงผลการประเมินผู้เรียนกิจกรรมแนะแนวและระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ  พบว่านักเรียนร้อยละ  ๙๘.๑๘ ผ่านการประเมินกิจกรรมแนะแนว และนักเรียน
ร้อยละ ๘๔.29  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  2.5 ขึ้นไป 
 

แผนภูมิ : แสดงผลการประเมินกิจกรรมแนะแนวของผู้เรียนและผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพที่มีผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

๗๐.๐๐

98.18
84.29

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินกิจกรรมแนะแนว ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
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3. ผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
๑. นักเรียนมีผลการประเมินกิจกรรมแนะแนวของผู้เรียน มีผลการประเมิน ผ่าน ร้อยละ 

98.18 ซ่ึง  อยู่ในระดับ  ด ี
 ๒.  นักเรียน มีระดับผลการเรียนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพตั้งแต่ ระดับ ๒.๕   
ร้อยละ 98.18 ซ่ึง  อยู่ในระดับ  ดี 
 

4. ผลการประเมินทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖2 - 2564 
     ตาราง : แสดงร้อยละของผลการประเมินผู้เรียนกิจกรรมแนะแนวและระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ  ปีการศึกษา ๒๕๖2 - ๒๕๖4 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของผลการเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ผลการประเมินกิจกรรม
แนะแนวของผู้เรียน 

97.91 93.58 98.18 

ผลการเรียนของนักเรียน
ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ  2.5 ขึ้นไป 

66.61 72.10 84.29 

 จากตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินผู้เรียนกิจกรรมแนะแนวและระดับผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4  พบว่าในปีการศึกษา 2562 – 2563 
มีผลการประเมินกิจกรรมแนะแนว  ลดลง -4.33 ในปีการศึกษา 2563 – 2564 มีผลการประเมิน
กิจกรรมแนะแนว  เพิ่มขึ้น +4.6  ในปีการศึกษา 2562 – 2563 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ  เพิ่มขึ้น -5.49 ในปีการศึกษา 2563 – 2564 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  เพิ่มข้ึน +12.19 

แผนภูมิ : แสดงร้อยละของผลการประเมินผู้เรียนกิจกรรมแนะแนวและระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  ปีการศึกษา ๒๕๖2 - ๒๕๖4 

97.91

66.61

93.58

72.1

98.18

84.29

ผลประเมินกิจกรรมแนะแนว ผลการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4
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5.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 -  ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
 -  ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 -  ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 -  เกียรติบัตรการแข่งขันชกมวยของนักเรียน 
 -  โครงการส่งเสริมงานแนะแนว 
 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 

ประเด็นการพจิารณา ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมนิเมือ่เทยีบคา่

เป้าหมาย  

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ๙๗.67 
มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

สงูกวา่ 

 

1.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
      สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ ได้มี
การประชุมวางแผน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมที่ดี สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา จึงได้มี การ
จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู ้มีคุณธรรมดีเด่นตามค่านิยมที่พึงประสงค์
โครงการจิตอาสาและธนาคารโรงเรียน  โครงการสหกรณ์โรงเรียน  เป็นต้น  
2.  ผลการกำเนินงาน 
ประเด็นการพจิารณาที ่๑ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ตาราง : แสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  97.73 0.00 0.00 2.27 

2. ซื่อสัตย์สุจริต  97.73 0.00 0.00 2.27 
3. มีวินัย 93.62 4.11 0.00 2.27 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

4. ใฝ่เรียนรู้  89.37 7.90 0.00 2.27 
5. อยู่อย่างพอเพียง  97.73 0.00 0.00 2.27 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน  91.64 6.09 0.00 2.27 
7. รักความเป็นไทย  97.73 0.00 0.00 2.27 
8. มีจิตสาธารณะ 97.73 0.00 0.00 2.27 

ระดับดีขึ้นไป 97.67   
 

     จากตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด  พบว่า ผู้เรียนมี
ระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.67   
 

3.  ผลการประเมินมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ปีการศึกษา 2564   

  จากกระบวนการพัฒนาผู ้เรียนที ่หลากหลาย เพื ่อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ มี
คุณลักษณะและค่านิยมตามมาตรฐานการศึกษา จากผลการดำเนินการพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ข้อที่๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ  ดี 
 

4. ผลการประเมินมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ปีการศึกษา 2562 - 2564   

ตาราง : แสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด ปีการศึกษา 
2562 – 2564 

จากตารางแสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด         
ปีการศึกษา 2562 – 2564  พบว่าในปีการศึกษา 2562 – 2563  ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  ลดลง -4.32  ในปีการศึกษา 2562 – 2563  ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ เพ่ิมข้ึน +4.47  
 

 

 

ปีการศึกษา ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน ดี ขึ้นไป 
2562 97.52 
2563 93.20 
2564 97.67 
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แผนภูม ิ: แสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด ปีการศึกษา 
2562 – 2564 
 
5.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 - ข้อมูลการเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน 
 - สมุดเช็คชื่อนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง 
 - สมุดบันทึกจิตอาสา 
 - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - แบบสรุปกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมดีเด่นตามค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 - โครงการจิตอาสา 
 - โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
  

97.52

93.2

97.67

ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา2564
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๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 

ประเด็นการพจิารณา ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา๒๕๖4 

 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมนิเมือ่เทยีบคา่

เป้าหมาย  

ผลการเรียนวิชาหน้าที่
พลเมือง 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลการเรียนวิชาหน้าที่
พลเมือง เกรด 2     
ขึ้นไป 

- นักเรียนร้อยละ 91.64  
มีผลการเรียนวชิาหน้าที่
พลเมือง เทอม 1 เกรด 
2.5 ขึ้นไป 
- นักเรยีนร้อยละ 97.85  
มีผลการเรียนวชิาหน้าที่
พลเมือง เทอม 2 เกรด 
2.5 ขึ้นไป 

สงูกวา่ 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ รักความเป็น
ไทย 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ๙๗.73 
มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

สงูกวา่ 

 

1.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่ เป็นไปมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนได้มีการประชุม
วางแผนวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวท้องถิ่น มีการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย และได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรกรรมชาวบ้านบางระจันและโครงการส่งเสริม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการจิตอาสา  เป็นต้น 
 
 

2.  ผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็นการพจิารณาที ่๑ ผลการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง 
     ตาราง : แสดงผลการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่ผลเมือง ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

จำนวนนักเรียน 
(คน) 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับต่าง ๆ  
ร้อยละ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาคเรียนที่ 1 3.14 2.79 1.05 6.62 8.36 16.72 15.68 44.25 91.64 

ภาคเรียนที่ 2 0 0 0 2.87 7.89 8.60 20.79 57.71 97.85 
 



รายงานประจำปขีองสถานศกึษา ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 

โรงเรยีนคา่ยบางระจนัวทิยาคม  สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาสิงหบ์รุ ีอา่งทอง 

43 
 

 

 

 

แผนภูมิ :  แสดงผลร้อยละของผลการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองทั้ง 2 ภาคเรียน เปรียบเทียบกับ 
             ค่าเป้าหมาย 
 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รักความเป็นไทย 
     ตาราง : แสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  97.73 0.00 0.00 2.27 

2. ซื่อสัตย์สุจริต  97.73 0.00 0.00 2.27 
3. มีวินัย 93.62 4.11 0.00 2.27 
4. ใฝ่เรียนรู้  89.37 7.90 0.00 2.27 
5. อยู่อย่างพอเพียง  97.73 0.00 0.00 2.27 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน  91.64 6.09 0.00 2.27 
7. รักความเป็นไทย  97.73 0.00 0.00 2.27 
8. มีจิตสาธารณะ 97.73 0.00 0.00 2.27 

ระดับดีขึ้นไป 97.67   
 
     จากตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด  พบว่า ผู้เรียนมี
ระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.67   

๘๐.๐๐
91.64 97.85

ค่าเป้าหมาย ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
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3.  ผลการประเมินมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยปีการศึกษา 2564 
 จากกระบวนการพัฒนาผู ้เรียนที ่หลากหลาย เพื ่อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ มี
คุณลักษณะและค่านิยมตามมาตรฐานการศึกษา จากผลการดำเนินการพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ข้อที่ 2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับ  ดี  
 

4.  ผลการประเมินมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยปีการศึกษา 2563 - 2564 
 

ตาราง : แสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทย ปีการศึกษา 2563 – 
2564 

 จากตารางแสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทย ปีการศึกษา 
2563 – 2564  พบว่าในปีการศึกษา 2563 – 2564 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รัก
ความเป็นไทยเท่ากับ 97.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูม ิ: แสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทย ปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

5.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 - ผลการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง 
 - แบบสรุปกิจกรรมสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน 
 - โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - โครงการจิตอาสา 
 
 

ปีการศึกษา ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน ดี ขึ้นไป 
2563 97.73 
2564 97.73 

97.73 97.73

ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา2564
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๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 

ประเด็นการพจิารณา 
ค่าเปา้หมายปี

การศึกษา๒๕๖๒ 
 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมนิเมือ่เทยีบคา่

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน
สมรรถนะที่ 4 
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

นักเรียนร้อยละ 80 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 
93.90 ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับ 2 ขึ้น
ไป 

สงูกวา่ 

 
1.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน 
โดยเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สถานศึกษาได้มีการประชุม วิเคราะห์ วางแผนและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้นักเรียนสามารถ  การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยการจัดโครงการ  คบ. เกมส์  ครั้งที่ 2  โครงการบ้านหลังเรียน  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นต้น 
2.  ผลการประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ผลการประเมินสมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     ตาราง : แสดงร้อยละผลการประเมินสมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ร้อยละ 80 ผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับ 2 ขึ้นไป ตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินสมรรถนะที่ 4 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับ 2 ขึ้นไป 

93.90 

  

จากตารางแสดงร้อยละผลการประเมินสมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตร้อยละ  93.90   
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แผนภูม ิ: แสดงร้อยละผลการประเมินสมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
 

3.  ผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ปีการศึกษา ๒๕๖4  
 จากกระบวนการพัฒนาผู ้เร ียนที ่หลากหลาย เพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนได้เรียนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ                
มีคุณลักษณะและค่านิยมตามมาตรฐานการศึกษา จากผลการดำเนินการพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ข้อที่ 4 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับ  ดี  
 
 

4.  ผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ปีการศึกษา 2563 - 
2564  
 

ตาราง :  แสดงร้อยละผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
           ปกีารศึกษา 2563 – 2564 
  

 

จากตารางแสดงร้อยละผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ปีการศึกษา 2563 – 2564  พบว่าในปีการศึกษา 2563 – 2564 มีร้อยละผลการประเมินการยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  เพ่ิมข้ึน +1.34 

ปีการศึกษา ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน ดี ขึ้นไป 
2563 92.56 
2564 93.90 

80

93.9

ค่าเป้าหมาย ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
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แผนภูมิ :  แสดงร้อยละผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
              ปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

5. ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 -  แบบประเมินสมรรถนะที่ 4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 -  แบบสรุปโครงการ  คบ. เกมส์  ครั้งที่ 2 
 
 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
 
 

ประเด็นการพจิารณา 
ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา

๒๕๖๒ 
 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผล
การประเมนิเมือ่

เทยีบคา่
เป้าหมาย  

นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
พัฒนาการด้านร่างกาย

สมวัย 

ผู้เรียนร้อยละ 71.71 มี
พัฒนาการด้านร่างกาย

สมวัย 

ต่ำกว่า 
 

นักเรียนมีผลการประเมิน
ด้านจิตสังคม โดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) อยู่ในระดับปกติ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินด้านจิตสังคม โดย
ใช้แบบประเมินพฤติกรรม

เด็ก (SDQ) อยู่ในระดับปกติ 

ผู้เรียนร้อยละ 80.49มี
ผลการประเมินด้านจิต

สังคม โดยใช้แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) อยู่

ในระดับปกติ 

สูงกว่า 

 

92.56

93.9

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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1.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
๑. การจัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
๒. การสำรวจสุขภาวะทางร่างกายของนักเรียน โดยการสำรวจน้ำหนักส่วนสูง 
๓. การสำรวจลักษณะจิตสังคมของนักเรียน โดยครูประจำชั้น 
๔. สรุปผลการสำรวจสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของนักเรียน 

 

2. ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
 ตาราง: แสดงพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 

ชัน้ จำนวนหอ้งเรยีน จำนวนนกัเรียน 
ผลการประเมิน 

ต่ำกวา่เกณฑ ์ ปกต ิ สงูกวา่เกณฑ์ 

ม.1 3 71 9 50 12 
ม.2 3 60 6 40 14 
ม.3 3 75 5 54 16 
ม.4 3 45 3 33 9 
ม.5 3 46 1 36 9 
ม.6 3 53 4 38 11 
รวม 18 350 28 251 71 

ร้อยละ 100.00 8.00 71.71 20.29 
   
     จากตารางแสดงพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ -๖ พบว่า ผู้เรียน
พัฒนาการด้านร่างกาย มีผลการประเมินร้อยละ 71.71 ต่ำกว่า ค่าเป้าหมายที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูม:ิ เปรียบเทียบพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

100

๘๐.๐๐

71.71

ค่าเป้าหมาย พัฒนาการด้านร่างกาย
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ประเด็นพจิารณาที ่2 นักเรียนมีผลการประเมินด้านจิตสังคม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) อยู่
ในระดับปกติ 
 ตาราง: แสดงร้อยละผลการประเมินด้านจิตสังคม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
 

จำนวนนักเรียน 
ผลการประเมิน 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
328 264 30 34 

ร้อยละ 80.49 9.15 10.36 
 

     จากตารางแสดงผลการประเมินด้านจิตสังคม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) พบว่า ผู้เรียนมี
ผลการประเมินด้านจิตสังคม ระดับระดับ ปกต ิร้อยละ 80.49 สูงกว่า ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูม:ิ เปรียบเทียบผลการประเมินด้านจิตสังคม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
 
3. ผลการประเมินการมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ปีการศึกษา ๒๕๖4  
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม 2 ประเด็น คือ นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย และนักเรียนมีผลการ
ประเมินด้านจิตสังคม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) อยู่ในระดับปกติ โดยกำหนดค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๘๐ ผลการประเมินพบว่า ประเด็นการพิจารณา 1 ประเด็นมีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
และมี ๑ ประเด็น ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้ 
 - นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย จากผลการประเมินน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า นักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมมีพัฒนาการด้านร่างกายเป็นปกติ ร้อยละ 
71.71 ซ่ึง  ต่ำกว่า  ค่าเป้าหมาย   
 - นักเรียนมีผลการประเมินด้านจิตสังคม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) อยู่ในระดับ
ปกติ พบว่า นักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมมีผลการประเมินด้านจิตสังคม โดยใช้แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) ในระดับปกติ ร้อยละ ๘๐.49 ซ่ึง  อยู่ในระดับ ดี  
 
 

100

๘๐.๐๐

80.49

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินด้านจิตสังคม
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4.  ผลการประเมินการมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖4  
ประเด็นพิจารณาที่ 1 พัฒนาการด้านร่างกายสมวัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ตาราง: แสดงร้อยละพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา 
2562 – 2563 

 จากตารางแสดงร้อยละพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปี
การศึกษา 2562 – 2563  พบว่าในปีการศึกษา 2562 – 2563 นักเรียนมีผลการประเมินร้อยละ
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  ลดลง -1.61 ในปีการศึกษา 2563 – 2564 นักเรียนมีผลการประเมินร้อย
ละพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  ลดลง -6.96 

แผนภูมิ: แสดงร้อยละพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา  
          2562 – 2564 

 
 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 ผลการประเมินด้านจิตสังคม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
ตาราง: แสดงร้อยละผลการประเมินด้านจิตสังคม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
ปีการศึกษา 2562 – 2563 

ปีการศึกษา ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
2562 80.28 
2563 78.67 
2564 71.71 

ปีการศึกษา ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
2562 80.77 
2563 81.88 
2564 80.79 

80.28

78.67

71.71

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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 จากตารางแสดงร้อยละผลการประเมินด้านจิตสังคม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
ปีการศึกษา 2562 – 2563  พบว่าในปีการศึกษา 2562 – 2563 นักเรียนมีผลการประเมินร้อยละด้าน
จิตสังคม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  เพ่ิมข้ึน +1.11 ในปีการศึกษา 2563 – 2564 
นักเรียนมีผลการประเมินร้อยละด้านจิตสังคม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ลดลง -61.09  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ: แสดงร้อยละผลการประเมินด้านจิตสังคม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
ปีการศึกษา 2562 – 2563 

 
5. ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง 
 

 - แบบสรุปพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยของนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 - การคัดกรองด้านพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 - โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 - โครงการบ้านหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

80.77

81.88

80.79

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมของมาตรฐานที่ ๑ 
  ๑.๑ มีการพัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ลด 0 ,ร ,มส   
  ๑.๒ เน้นการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายมากข้ึน  
  ๑.๓ มีรูปแบบการประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์ 
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนที่ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีแบบแผน  
  ๑.๔ การจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ตรงตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
  ๑.๕ ส่งเสริมผู้เรียนให้มุ่งมั ่นในการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตระหนักในหน้าที่ของ
ตนเองและเห็นความสำคัญของการศึกษา 
 ๑.๖ ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านกระบวนการคิด การเชื่อมโยง การทำโครงงานและบูรณาการ
ตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  
  ๑.๗ ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาและแสวงหาความรู้ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที ่จัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาลแผนการศึกษา
แห่งชาติ มีความเป็นไปได้ในการปฏิบ ัต ิและทันต่อการเปลี ่ยนแปลง โดย ใช้ร ูปแบบการบร ิหาร            
SKILL  Model ซ่ึงมีข้ันตอนกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร กลุ่มบริหารงาน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกำหนดมาตรฐาน ค่า
เป้าหมาย และเกณฑ์พิจารณาคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ ่น นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง   
 ๒. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ 
โดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ สภาพภายนอกภายใน และบริบทของสถานศึกษา ตลอดจนผลประเมิน
ตนเอง ผลการดำเนิน   โครงการ/กิจกรรมและผลการสำรวจความพึงพอใจ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและ
กำหนดภาพความสำเร็จของโรงเรียน นำผลการวิเคราะห์มาประมวลเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย      
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด จัดทำร่างวิสัยทัศน์ นำเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ปรับปรุง 
แก้ไข จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานลงนามและประกาศใช้วิสัยทัศน์ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างความเข้าใจ ทั้งการประชุมประจำเดือน  
 ๓. การพัฒนาร่วมเรียนรู้ นำวิสัยทัศน์ สู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา จัดทำ
โครงการ กิจกรรมที่ครอบคลุมนโยบายด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางการ
ดำเนินการบริหารบุคคล / งบประมาณและทรัพยากร     
 4. การประเมินผลและขยายผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจสอบความสำเร็จของงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามตัวชี้วัดหรือไม่ และนำผลการประเมินนี้นำไปเป็นข้อมูลในการวางแผน 
ปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดในงานเดิมหรืองานใหม่ให้ดียิ่งขึ้น 
  2.  ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษา จากผล
การดำเนินงานพบว่าสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาตรงตามความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาติ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

 3. ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง 
  -  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  -  แผนปฏิบัติการประจำปี 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 1. กระบวนการพัฒนา 
 ในการบริหารสถานศึกษาผู ้บริหารได้นำหลักการบริหารบ้านเมืองที ่ด ี  หลักบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้กระบวนการติดตามตรวจสอบอย่างมีคุณภาพครบวงจร PDCA และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการทำให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลประสบความสำเร็จใน ๔ งานหลัก ดังนี้  
 1. ด้านการบริหารวิชาการ 
 2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 3. ด้านงบประมาณ 
 4. ด้านการบริหารทั่วไป 
 ๑) ด้านการบริหารวิชาการ 
   ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 จ ัดทำแผนพัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษาท ี ่สอดคล ้องก ับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง  โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น  และจัดทำรายงานประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำผลมาปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรต่อไป 
  ๑.๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  ในการจัดการเรียนการสอนนั้นยึดหลักการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ได้มีการนิเทศกำกับ
ติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติการสอนจริงโดยครูจะได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  โดยโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาจะมีรูปแบบการนิเทศภายใน เป็นแบบบรูณา
การโดยผู้รับการนิเทศจะได้รับการนิเทศจากผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้จะเป็นผู้นิเทศครูในกลุ่มสาระและหัวหน้ากลุ่มสาระจะได้รับการนิเทศจากหัวหน้ากลุ่มสาระอ่ืน 
ซึ่งในการนิเทศจะมุ่งเน้น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
มีการวิเคราะห์ผู้เรียน  การออกแบบกิจกรรมกรเรียนรู้  การเลือกสื่อ  และแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือ วัดผล
ประเมินผล  จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดทำวิจัยในชั้นเรียน   
  ๑.๓ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  ในการดำเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
นั้นผู้บริหาร คณะครู ได้ศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และศึกษาข้อมูลสารสนเทศและบริบทของโรงเรียน แล้วกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพของนักเรียนที่ต้องการ
ให้เกิดอย่างชัดเจน 
  ซึ่งจากการดำเนินการประกันคุณภาพอย่างมีระบบเป็นขั้นตอน ครู บุคลากร กรรมการ
สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน มีส่วนร่วมในการดำเนินการทำให้ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ  
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  ๑.๔ การพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการบริหารจัดการ 
  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ครูมีการพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้นำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยทันต่อ
เหตุการณแ์ละมีประสิทธิภาพเกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๒) ด้านบุคคล 
  ๒.๑ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ในด้านบุคลากรได้มีการนิเทศและอบรมครูบรรจุใหม่มีการพัฒนาอย่างเข้ม ๒ ปี ให้ครูได้
พัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม ตามความสนใจของและตามความสามารถของตนเอง เพื่อนำ
แนวคิดและเทคนิควิธีการที่ทันสมัยมาใช้สอนนักเรียนนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
  ๒.๒ การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
  ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้ครูได้รู้ได้เข้าใจในคุณธรรม
จริยธรรม ของครูที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง สำหรับข้าราชการครูส่งเสริมให้เป็นผู้มีมาตรฐาน
วิชาชีพและส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
  ๒.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผล
จากการปฏิบัติงานในแต่ละปีโดยปีละ ๒ ครั้ง ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
 ๓) ด้านการบริหารงบประมาณ 
  ๓.๑ การจัดทำและเสนอของบประมาณ 
  ได ้ม ีการประช ุมวางแผนในการจ ัดทำและเสนอของบประมาณจากสำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง และ
วางแผนในการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๓.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางท่ีกำหนดไว้สู่การปฏิบัติ 
  ๓.๓ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการใช้งบประมาณ 
  ๓.๔ ระดมทรัพยากรและลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 ๔) ด้านบริหารทั่วไป 
  ๔.๑ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ซึ ่งได้พัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินงานในด้านงาน
ธุรการอย่างมีคุณภาพและดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศึกษานักเรียนรายบุคคล มีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
  ๔.๒ การดูแลอาคารสถานที่และสิ ่งแวดล้อม เนื ่องจากสภาพโรงเรียนค่ายบางระจัน
วิทยาคมมีพื้นที่จำนวน ๓๐ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวาซึ่งมีปริมาณมากและประกอบไปด้วยต้นไม้เล็กใหญ่ สิ่ง
ที่ได้ดำเนินการ คือ การสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักในสถานที่และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดอียู่
แล้วในโรงเรียนให้คงอยู่และเกิดประโยชน์กับนักเรียนและชุมชน  
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 2.  ผลการดำเนินงาน 
  สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษา จาก
ผลการดำเนินงานพบว่าสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 3.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
  - มีแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  - มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
  - มีระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  - มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  - โครงการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  - มีโครงการพัฒนาระบบงานงบประมาณ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณาที ่ ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
 1.  กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้มีการประชุมกำหนดนโยบายการพัฒนางานทางด้านวิชาการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ นักเรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น โดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑) การพัฒนาหลักสูตร 
 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรและบริหารหลักสูตรตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การปรับสาระในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ และมีการปรับวิชาเพ่ิมเติมในระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นไปทางด้านของทักษะอาชีพมากข้ึน 
 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 ในการจัดการเรียนการสอนนั้นยึดหลักการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้บริหารได้มีการนิเทศ
กำกับติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติการสอนจริงโดยครูจะได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนจากผู้บริหาร ตามปฏิทินที่กำหนดไว้ ในการจัดการเรียนการสอนนั้นครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำผลการวิเคราะห์มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้นั้น     ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้คุณภาพโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมได้นำ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ (Active Learning) การจัดการเรียนการสอนชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC) การจัดการเรียนการสอนโดยสะเต็มศึกษา(STEM)  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น 
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 2. ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษา จากผล
การดำเนินงานพบว่าสถานศึกษามีดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

 3.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
  - สรุปโครงการพัฒนาหลักสูตร 
  - สรุปโครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน 
  - สรุปโครงการนิเทศการสอน 
  - สรุปโครงการส่งเสริมการอ่าน 
  - สรุปครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้  
  - สรุปครูมีนวัตกรรมที่หลากหลายทันต่อสื่อเทคโนโลยี 
  - สรุปรางวัลผลงานทางวิชาการ  
  - สรุปโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  1.  กระบวนการพัฒนา  
 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  1.๑.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  มีการนิเทศและอบรมครูบรรจุใหม่มีการพัฒนาอย่างเข้ม ๒ ปี ให้ครูได้พัฒนาตนเอง มีการ
จัดทำโครงการ/กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน เช่น 
โครงการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบไปด้วยกิจกรรม   อบรมพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความสนใจและความถนัดตามความสมควร เพื่อนำแนวคิด
และเทคนิควิธีการที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  มีการนิเทศกำกับติดตามแบบ 
กัลยาณมิตรและให้ผลสะท้อนกลับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ PLC เพ่ือให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองได้ตรง
ตามจุดและรวดเร็วไม่เสียเวลา 
  1.1.๒ การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
  ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้ครูได้รู้ได้เข้าใจในคุณธรรม
จริยธรรมของครูที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง สำหรับข้าราชการครูส่งเสริมให้เป็นผู้มีมาตรฐานวิชาชีพ
และส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
  1.1.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผล
จากการปฏิบัติงานในแต่ละปี ปีละ ๒ ครั้ง ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
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 2.   ผลการดำเนินงาน 
  สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษา จาก
ผลการดำเนินงานพบว่าสถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

 3.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
  - สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - สรุปโครงการนิเทศการสอน 
  - สรุปโครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
  - กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
 1.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมได้ประชุมวางแผน กำหนดนโยบายจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
โครงการส่งเสริม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจิตอาสา โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  
เป็นการพัฒนาตลอดปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ให้มีความ
พร้อม เพียงพอและปลอดภัย   ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกให้
พอเพียง ดูแลทำความสะอาด ความเป็นระบบ ระเบียบของพื้นที่ภายในโรงเรียน ปรับปรุงและพัฒนา 
หอประชุม จุดบริการน้ำดื ่ม โรงอาหาร อาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์และห้องสมุด จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริการ สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบDLTV เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต  ความปลอดภัย  และมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเนื่องในสถานการณ์โควิด มีการฉีดพ่นทำ
ความสะอาดฆา่เชื้อทุกสัปดาห์ เป็นต้น เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 2. ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมมีกิจกรรมจัดหา  พัฒนาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อ 
อินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกห้องเรียน และดูแลความ
สะอาดอาคารสถานที่ ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ในโรงเรียน  กิจกรรม Big Cleaning Day  กิจกรรมดูแลเขตพื้นที่
รับผิดชอบของนักเรียน ซึ่งทำให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการ
เรียนรู้  ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและป้องกันตนจากโรคและการเจ็บป่วยพื้นฐานและโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 
2019 ได้  มีการปรับเพิ่มความปลอดภายจากเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทีโรงอาหาร  โดยการทำฉากกั้นและ
จำกัดการนั่งที่ต้องเว้นระยะห่าง อาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และ
ห้องสมุด ทุกแห่งมีความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 
เพียงพอและพร้อมใช้งาน  มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จัดเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
และระบบDLTV ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ทางอินเทอร์เน็ต กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 
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 3.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
  2. โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. โครงการจิตอาสา  
 4. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   
      5. แนวปฏิบัติสำหรับผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ประจำปี 2564 
  6. โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ภารโรง) 
  7. แผนเผชิญเหตุ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 1.  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียน มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที ่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ซึ่งมีกระบวนการ พัฒนา คือ ศึกษาโครงสร้างการ
บริหารและการรับผิดชอบตามสายงานของผู้บริหารในแต่ละระดับการศึกษาและมีการสำรวจและวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มี
การจัดทำโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีของโรงเรียน  
 2. ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม มีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหาร จัด
การศึกษาในโรงเรียน มีการใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ในรูปของโปรแกรมประยุกต์ พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ประมวลได้ เช่น โปรแกรม O-BEC  เป็นโปรแกรมเพื่อการ
จัดเก็บบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี เน้น
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา การจัดตั้งการจัดสรรงบประมาณ การ
วางแผนทางการศึกษา โปรแกรม M-OBEC เป็นโปรแกรมเพ่ือบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลครุภัณฑ์
รายโรงเรียนโดยให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บันทึกปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ  
โปรแกรม B-OBEC เป็นโปรแกรมเพื ่อบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลสิ ่งก่อสร้างรายโรงเร ียน 
โปรแกรม i-office ด้านงานธุรการ , การบริหารงานการเงินใช้โปรแกรมต้นทุนผลผลิต ,  โปรแกรม SGS  
กรอกผลการเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน สามารถเช็คผลการเรียนออนไลน์ได้ , การใช้โปรแกรม line ของ
โรงเรียนในการแจ้งข่าวสารข้อมูลของโรงเรียนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และนักเรียน ,  การใช้โปรแกรม Facebook ในการติดต่อ แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  โรงเรียนมีเว็บไซต์
โรงเรียน คือ http://www.kbws.ac.th/  ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
 

 4.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- ใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการ 

  - เว็บไซต์โรงเรียน 

http://www.kbws.ac.th/


รายงานประจำปขีองสถานศกึษา ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 

โรงเรยีนคา่ยบางระจนัวทิยาคม  สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาสิงหบ์รุ ีอา่งทอง 

60 
 

แผนงานหรอืแนวทางการพฒันาคณุภาพใหด้ีขึน้กวา่เดมิของมาตรฐานที ่๒ 

   ๒.๑ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

                    ๒.๒ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน  มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์  มี
การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ประเมินผลการดำเนินงาน  
   ๒.๓ ให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการศึกษา
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั                  
๓.๑ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  - สุขศึกษาและพลศึกษา   
  - ศิลปะ 
  - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  - วิชาการสร้างนวัตกรรม 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มี
ระดับผลการเรียนตามที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กำหนด 
  - สุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับ ๓ ขึ้นไป 
  - ศิลปะ ระดับ 2.5 
ขึ้นไป   
  - การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับ 2.5
ขึ้นไป 
  - วิชาการสร้าง
นวัตกรรม ระดับ 2  ขึ้น
ไป 

ผู้เรียน มีระดับผลการ
เรียนตามท่ีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้กำหนด 
 - สุขศึกษาและพล
ศึกษา ร้อยละ 87.15      
 - ศิลปะ ร้อยละ 
92.42 
- การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ร้อยละ 
84.29 
- วิชาการสร้าง
นวัตกรรม  ร้อยละ  
92.00 

สูงกว่า 

ระดับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
  - ลูกเสือ - เนตรนารี   
  - บำเพ็ญประโยชน์ 
  - ชุมนุม 
  - แนะแนว 
  - นันทนาการ   

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผล
การประเมินระดับ ผ่าน     
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ผู้เรียนมีระดับผลการ
ประเมินระดับ ผ่าน        
ในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  98.33 
  

สูงกว่า 

 

1.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพเพื่อให้มีความรู้
และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจึงได้มีการประชุม  วิเคราะห์ วางแผน และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะรอบด้าน โดยการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สถานศึกษายังได้มีการ
จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนดังต่อไปนี้   โครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน  
การส่งเสริมให้ครูสร้างสื่อนวัตกรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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2. ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพละศึกษา  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และวิชาการสร้างนวัตกรรม 
      ตาราง : แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพละศึกษา  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และวิชาการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินตนเอง 

สุขศึกษาและพลศึกษา   ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีระดับผลการ
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

87.15 

ศิลปะ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีระดับผลการ
ระดับ 2.5 ขึ้นไป   

92.42 

 การงานอาชีพ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีระดับผลการ
ระดับ 2.5  ขึ้นไป 

84.29 

วิชาการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีระดับผลการ
นวัตกรรม ระดับ  2  ขึ้นไป 

92.00 

 จากตารางแสดงร้อยละของระดับผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
และการงานอาชีพ พบว่าผู้เรียนมีระดับผลการเรียน สูงกว่า ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนด    โดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป เท่ากับ 87.15   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒.๕ ขึ้นไป เท่ากับ 92.42 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒.๕ ขึ้นไป เท่ากับ 84.29  วิชาการสร้างนวัตกรรม  มีร้อยละของระดับผล
การเรียน ๒  ขึ้นไป เท่ากับ 92.00 
 

 

แผนภูมิ : แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพละศึกษา  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และวิชาการสร้างนวัตกรรม 
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ประเด็นการพจิารณาที ่๒ ระดับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          ตาราง : แสดงร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินตนเอง 

- ลูกเสือ - เนตรนารี   
  - บำเพ็ญประโยชน์ 
  - ชุมนุม 
  - แนะแนว 
  - นันทนาการ   

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมิน
ระดับ ผ่าน  ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

98.33 

 จากตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
พบว่านักเรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สงูกวา่คา่เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูม ิ: แสดงร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

3.  ผลการดำเนินงานการจดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ปีการศึกษา 2564 
 จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาซึ่งผลจากการดำเนินการพบว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ สูงกวา่ค่าเปา้หมาย 
 
 
 

80

98.33

ค่าเป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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4.  ผลการประเมินความสามารถการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ปีการศึกษา ๒๕๖2 - 2564 
 ตาราง : แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพละศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และวิชาการสร้างนวัตกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 - 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของผลการเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
สุขศึกษาและพลศึกษา   79.04 86.75 87.15 
ศิลปะ 72.72 64.18 92.42 
 การงานอาชีพ 66.61 72.10 84.29 
วิชาการสร้างนวัตกรรม - 100 92.00 

 

 จากตารางแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพละ
ศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และวิชาการสร้างนวัตกรรมปี
การศึกษา ๒๕๖2 – 2564  พบว่าในปีการศึกษา  2562 – 2563 มีร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพละศึกษา  เพิ่มขึ้น  + 7.71 ในปีการศึกษา  2563 – 2564 มีร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพละศึกษา  เพิ่มขึ้น  + 0.4   ในปีการศึกษา  
2562 – 2564 มีร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ  ลดลง  - 8.54 ในปี
การศึกษา 2563 – 2564 มีร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพ่ิมข้ึน + 28.24  
ในปีการศึกษา  2562 – 2563 มีร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
เพิ่มขึ้น  + 5.49 ในปีการศึกษา  2563 – 2564 มีร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
การงานอาชีพ  เพิ่มขึ้น  + 12.19  ในปีการศึกษา  2563 – 2564 มีร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการสร้างนวัตกรรม  ลดลง  + 8 

แผนภูมิ : แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพละศึกษา  กลุ่มสาระ  
            การเร ียนร ู ้ศ ิลปะ  กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้การงานอาช ีพ  และว ิชาการสร ้างนว ัตกรรม                               
            ปีการศึกษา ๒๕๖2 – 2564 
 

79.04 72.72 66.61
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ตาราง : แสดงร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖2 - 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของผลการเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
- ลูกเสือ - เนตรนารี   
  - บำเพ็ญประโยชน์ 
  - ชุมนุม 
  - แนะแนว 
  - นันทนาการ   

97.91 93.43 98.33 

 

 จากตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖2 – ๒๕๖4  พบว่าในปีการศึกษา  2562 – 2563 มีร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ลดลง  - 4.48 ในปีการศึกษา  2563 – 2564 มีร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ิมข้ึน  + 4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ : แสดงร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖2 - 2564 
 

5.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง 
 - หลักสูตรสถานศึกษา 
  - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 - สรุปการสื่อนวัตกรรม 
 - ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพ  วิชาการสร้างนวัตกรรม 
 - โครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน 
 
 

97.91

93.43

98.33

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4
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 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั                  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 

๒๕๖4 
 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผล
การประเมินเม่ือ

เทียบค่าเป้าหมาย 
 

จำนวนสื่อนวัตกรรมของครู ครูร้อยละ ๗๐ มีการ
สร้างสื่อนวัตกรรม 

ครูร้อยละ 75 มีการ
สร้างสื่อนวัตกรรม 

สูงกว่า 
 

1.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญสถานศึกษาได้มีการประชุม  วิเคราะห์และวางแผน การสนับสนุน อุปกรณ์ สื่อ ICT ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดทำ
โครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนผู้เรียนดังต่อไปนี้  โครงการสื่อนวัตกรรม   โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการส่งเสริมการอ่าน การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์  เป็นต้น 
 
 

2. ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นการพิจารณา จำนวนสื่อนวัตกรรมของครู 
     ตาราง : แสดงร้อยละการมีและไม่มีนวัตกรรมของครู ร้อยละ 70 ขึ้นไป ตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

นวัตกรรมของครู จำนวนครู (๒4คน) ร้อยละ 
มี 18 75 

ไม่มี 6 25 
 

  จากตารางแสดงร้อยละการมีและไม่มีนวัตกรรมของครู พบว่าครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
นวัตกรรมร้อยละ 75 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          แผนภูมิ: แสดงร้อยละการมีและไม่มีนวัตกรรมของครู 
 

75

25

มี ไม่มี
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3. ผลการประเมินความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้               
ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จากผลการดำเนินการพบว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดเีลิศ 
 

4. ผลการประเมินความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้               
ปีการศึกษา ๒๕๖2 - 2564 
ตาราง : แสดงร้อยละความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้               
ปีการศึกษา 2563 - 2564 
 

ร้อยละของสื่อนวัตกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

100 75 75 
 

 จากตารางแสดงร้อยละความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4  พบว่าในปีการศึกษา  2562 – 2563 มีร ้อยละของ
ความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ลดลง  - 25 ในปีการศึกษา  
2563 – 2564 มีร้อยละของความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  คงเดิม 75 

แผนภูมิ : แสดงร้อยละความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้               
ปีการศึกษา 2563 - 2564 
 
 
 
 

100

75 75

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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5.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
   - สรุปโครงการสื่อนวัตกรรม 
  - ห้องปฏิบัติการ 
 - สรุปโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 - สรุปโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - สรุปโครงการส่งเสริมการอ่าน 
 

 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั                  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายปี

การศึกษา ๒๕๖4 
 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย 
แผนการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning 

ครูร้อยละ ๗๐ มี
แผนการจัดการ
เรียนรู้ Active 
Learning 

ครูร้อยละ 100 มี
แผนการจัดการ
เรียนรู้ Active 
Learning 

สูงกว่า 

 

1.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนโดยมีแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตรงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้อยู่กันอย่างมีความสุขทั้งนี้ สถานศึกษายังได้จัดทำ
โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้  โครงการบ้านหลังเรียน  โครงการขับเคลื่อน
นโยบายของ  สพฐ. และ สพม. สหอท.  โครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียนและการส่งเสริมการสร้างสื่อ
นวัตกรรมของครู เป็นต้น 
2. ผลการดำเนินงานมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นพจิารณา แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
     ตาราง : แสดงร้อยละการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  Active Learning ร้อยละ 70 ขึ ้นไป ตามที่
สถานศึกษากำหนด 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning 

จำนวนครู (๒4คน) ร้อยละ 

ใช้ ๒4 ๑๐๐ 
ไม่ใช้ - - 

      

 จากตารางแสดงร้อยละการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  Active Learning พบว่า ครูมีการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่า  ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
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  แผนภูมิ : แสดงร้อยละการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
 
3.  ผลการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 จากกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายครูผู ้สอนมีการจัดทำแผนการจักการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามศักยภาพมีการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจักการเรียนรู้นั้น จากผลดำเนินการ
พบว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่
ในระดับ ดีเลิศ 
 

4.  ผลการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ปีการศึกษา ๒๕๖2 - 2564 
ตาราง : แสดงร้อยละความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ปีการศึกษา ๒๕๖2 - 2564 
 

ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

100 70.83 100 
 

 จากตารางแสดงร้อยละความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ปีการศึกษา ๒๕๖
2 – ๒๕๖4  พบว่าในปีการศึกษา  2562 – 2563 มีร้อยละของในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ลดลง  - 29.17 ในปีการศึกษา  2563 – 2564 มีร้อยละของในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เพ่ิมข้ึน + 29.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100

0

ใช้ ไม่ใช้
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แผนภูมิ : แสดงร้อยละความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ปีการศึกษา ๒๕๖2 - 2564 
 

5.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
     - แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learnin 
 - โครงการบ้านหลังเรียน 
 - โครงการขับเคลื่อนนโยบายของ  สพฐ. และ สพมสหอท. 
 - โครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน 
 - การสร้างสื่อนวัตกรรมของครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100

70.83

100

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั                  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายปี

การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผล
การประเมินเม่ือ

เทียบค่าเป้าหมาย 
ระดับผลการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ 
มีผลการเรียนตามที่
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กำหนด 

ร้อยละผลการเรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- ภาษาไทย ร้อยละ74.53 
- คณิตศาสตร์ ร้อยละ66.27 
- วิทยาศาสตร์ ร้อยละ75.48 
- สังคมศึกษาฯ ร้อยละ81.09 
- สุขศึกษาฯ ร้อยละ87.15 
- ศิลปะ ร้อยละ92.42 
- การงานอาชีพฯ ร้อยละ84.29 
- ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ
93.84 

สูงกว่า  
 

วิจัยในชั้นเรียน ครรู้อยละ ๗๐ มี
การทำวิจัยในชั้น
เรียน 

  83.33 สูงกว่า 
 

 
1.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรยีน
มีความรู้และทักษะตรงตามหลักสูตรแกกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจึงมีการประชุม วิเคราะห์ และ
วางแผน ให้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนนำผลมาพัฒนาตนเอง
และได้มีการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนดังนี้   โครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน  
โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  เป็นต้น 
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2. ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นพจิารณาที ่๑  ผลการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
          ตาราง :  แสดงร้อยละของระดับผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ร้อยละ 65 ขึ้นไปตามที่
สถานศึกษากำหนด 

กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
รอ้ยละผลการเรยีนระดบั

ต่าง ๆ 
ภาษาไทยร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ขึ้นไป 74.53 

คณติศาสตร ์ร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ขึ้นไป 66.27 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีรอ้ยละของระดับผลการเรียน ๒ขึ้นไป 75.48 

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ขึ้นไป 81.09 

สขุศึกษาและพลศกึษาร้อยละของระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป 87.15 

ศลิปะร้อยละของระดับผลการเรียน ๒.๕ขึ้นไป 92.42 

การงานอาชพีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒.๕ขึ้นไป 84.29 

ภาษาตา่งประเทศ ร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ขึ้นไป 93.84 
 

 จากตารางแสดงร้อยละของระดับผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีร้อยละของระดับผลการเรียน สูงกว่า ค่าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป เท่ากับ ๗๔ .53 ,กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป เท่ากับ 66.27 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป เท่ากับ 75.48  ,กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป เท่ากับ 81.09  ,กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา มีร้อยละของระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป เท่ากับ 87.15 ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มี
ร้อยละของระดับผลการเรียน ๒.๕ ขึ้นไป เท่ากับ 92.42 ,กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีร้อยละของ
ระดับผลการเรียน  ๒.5 ขึ้นไป เท่ากับ 84.29 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีร้อยละของ
ระดับผลการเรียน ๒.๕ ขึ้นไป เท่ากับ 93.84  
 

   แผนภมูิ : แสดงระดับผลการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด 
                เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายร้อยละ ๖๕ 

๖๕.๐๐
74.53

66.27
75.48

81.09
87.15 92.42 84.29 93.84
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ประเด็นพจิารณาที ่๒ วิจัยในชั้นเรียนของครู 
     ตาราง : แสดงร้อยละการวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 70 ตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

วิจัยในชั้นเรียน จำนวนครู (๒4คน) ร้อยละ 
มี 20 83.33 

ไม่มี 4 16.67 
 

  จากตารางแสดงร้อยละการมีและไม่มีวิจัยในชั้นเรียนของครู พบว่าครูมวีิจัยในชั้นเรียนร้อยละ 
83.33 สูงกว่า ค่าเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            แผนภูมิ : แสดงร้อยละการวิจัยในชั้นเรียน 
 

3. ผลการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ปี 2564 
 จากการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที ่หลากหลายและมีการวัดผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการ
ดำเนินการพบว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับ ดเีลิศ 
 
4. ผลการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ปี ๒๕๖2-๒๕๖4 
ตาราง : แสดงร้อยละการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ปี
การศึกษา  ๒๕๖2-๒๕๖4 
 

ร้อยละการวิจัยในชั้นเรียนของครู 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

- 87.5 83.33 
 

 จากตารางแสดงร้อยละการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  ปีการศึกษา 2563 – 2564 มีร้อยละการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน  ลดลง + 4.17 

83.33

16.67

มี ไม่มี
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แผนภูมิ : แสดงร้อยละการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ปี
การศึกษา  ๒๕๖๓-๒๕๖4 
 
5.  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
  - โครงการส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียน 
  - ผลการเรียนของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
 - แบบบันทึก ปพ. 5 
 - แบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
  
 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั                  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายปี

การศึกษา ๒๕๖4 
 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบค่า

เป้าหมาย  
-  ร้อยละของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีการ ประชุม อบรม 
สัมมนา ในปีการศึกษา ๒๕๖4 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่า 

 
1. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

๑. มีการ ประชุม อบรม สัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์ภายนอก และชุมชน 
๒. มีการนิเทศภายในเพื่อติดตามการเรียนการสอนของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. มีการประชุม ภายในโรงเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

87.5

๘๓.๓๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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2.  ผลการดำเนินงาน  
ตารางแสดงจำนวนครูที่เข้ารับการ ประชุม อบรม สัมมนา ในปีการศึกษา ๒๕๖4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครู 

(คน) 
จำนวนการประชุม อบรม สัมมนา (ครั้ง/ปี) 
๑-๑๐ ๑๑-๒๐ ๒๐ ขึ้นไป 

ภาษาไทย 3 3 - - 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ 3 - - 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๒ - - 
คณิตศาสตร์ ๓ ๓ - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5 - - 
การงานอาชีพ ๔ ๓ - - 
ศิลปศึกษา 2 2 - - 
พลศึกษา 2 2 - - 

รวม 24 24 - - 
 
3.  ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้  
ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 ผลการจากเข้าร่วมประชุม  อบรม สัมมนา ทำให้ครูนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Active Learning) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 

- การเรียนแบบถาม-ตอบ 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- กระบวนการสืบค้นคำศัพท์ 
- แบบเกม 
- การฝึกปฏิบัติการทางภาษา 
- การเรียนแบบค้นพบ 
- การฝึกปฏิบัติการ 
- การเรียนแบบแก้ปัญหา 
- การแข่งขัน 
- การเรียนแบบ ๕E 
- กระบวนการสืบค้น 

 
4. ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 -  เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม 
 -  เกียรติบัตรรางวัลของครู 
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แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมของมาตรฐานที่ ๓ 
 

     ๓.๑ ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านกระบวนการคิด การเชื่อมโยง โดยมีการจัดทำโครงงาน/สร้าง
นวัตกรรมและการบูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
     ๓.๒ ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยจะจัดทำโครงการในกลุ่มสาระที่
หลากหลายมากข้ึน 
    ๓.๓ ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มีทักษะการ
สื่อสารทางภาษา ในการแสกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร  โดยการพูด การเขียน การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและแสวงหาความรู้ 
    3.4 มีสายการเรียนที่ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการทักษะอาชีพเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่
สนใจโดยให้นักเรียนได้ฝึกได้ปฏิบัติจริง 
    3.5  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และหวงแหนเห็นคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
โดยจัดทำแหล่งเรียนรู้ที่บันทึกเรื่องราวความเป็นมาเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมอยู่ใน  ระดับคุณภาพ  ดี 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 

ระดบัคณุภาพ : ด ี

 โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนด้วยการ
ดำเนินงาน  โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ  ในด้านการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มีการฝึกทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  เช่นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  Active Learning  เพื่อให้
นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ สื่อสารและคิดคำนวณ มีการทำงานเป็นทีม การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะต่าง ๆ การจัดกิจกรรมระดับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะในการอ่านการเขียน  
การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกิจกรรมวันคริสมาสต์ และ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมการอ่าน 
การบูรณาการเข้ากับกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่น การเขียนเรียงความ  การจัดทำการ์ดอวยพรใน
วันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ในระดับชั้นเรียนครูผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ  การ
สอนในรูปแบบ  Active  Learning  การสอนแบบปฏิบัติจริง การสอนโดยกระบวนการสืบเสาะ การสอน
แบบโครงงาน  การสอนโดยใช้เกมส์   ในระดับโรงเรียนไดโ้ครงการพัฒนาหลักสูตร  โครงการนิเทศการสอน   
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันคริสต์มาส  ด้านความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  ในระดับชั้นเรียนครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมี
การจัดการเรียนการสอนในวิชาการศึกษาค้นคว้า ( IS) รายวิชานวัตกรรม รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้และนำมาใช้ในการสร้าง
สิ่งใหม่  ๆ  และสามารถนำมาบูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สถานศึกษาได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในระดับชั้นเรียนโดยครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความสามารถของผู้เรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้
แบบทดสอบออนไลน์ มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้ google form  คลิปวีดีโอ การใช้ 
kahoot  ในระดับโรงเรียนโครงการส่งเสริมการอ่าน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมบูรณาการ
สัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรกรรมค่ายบางระจันของกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ การตอบปัญหา
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โดยใช้ kahoot  และ google form  ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การใช้แบบสอบถามความพึงพอใจใน
กิจกรรมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถานศึกษามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่หลากหลาย  ในระดับชั้นเรียนครูมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ศึกษาหลักสูตร  ตัวชี้วัด เพ่ือหา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและแก้ไขปรับปรุง เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพ
ของผู ้เรียนแต่ละคนมีการใช้สื ่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  มีการใช้
ห้องปฏิบัติการ มีการจัดสอนเสริมให้นักเรียน ในระดับโรงเรียน โครงการสร้าเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมวันคริสมาสต์  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิชาการ  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
โครงการวันสำคัญต่างๆ กิจกรรม  โครงการส่งเสริมงานแนะแนว  โครงการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรม  โครงการนิเทศการสอน  ด้านการ
พัฒนาความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับชั้นเรียนครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติจริงโดยเฉพาะในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นงานเกษตร  งานอุสาหกรรม        และ
งานคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและได้เข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่างๆ  นอกจากนี้ครูผู้สอนทุกคนรวมทั้งครูที่ปรึกษาและงานแนะแนวมีความสามารถให้ความรู้และ
คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อตามที่นักเรียนสนใจ มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน ได้คิดได้ลงมือทำ
กิจกรรมต่าง  ๆ  ระดับโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างหลากหลายส่งผลให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในทุกด้านเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนได้กำหนดไว้  ด้านการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมโดยโรงเรียน
มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกด้านเพื ่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับผู ้เร ียน
นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาในระดับโรงเรียนโดยการจัดโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่องได้แก่ โครงการจิตอาสา  โครงการบ้านหลังเรียน  โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โครงการวันสำคัญต่างๆ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึก 
จุดเด่น 

1. มีการส่งเสริมด้านทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน 

2. มีระบบดูแลช่วยเหลือ เยี่ยมบ้านผู้เรียนครบทุกคนในโรงเรียน 

3. ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬาจนได้รับรางวัลดังนี้ 
-  นายกฤษฎา โพธิไกร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเรือกรรเชียง 2 คน 
ชาย ระยะ 500 เมตร การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” 
-  นายพิริยากร  อัสสาริกรณ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มวยไทยสมัครเล่น  รุ่นไลท์
เวลเตอร์เวท  (ชาย)  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 กาญจนบุรีเกมส์ 
- นายอนิวัต  ใจดี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสิงห์บุรี  
ประจำปี พ.ศ. 2564 
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- เด็กชายจักรินทร์  คุ้มพันธ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
สิงห์บุรี  ประจำปี พ.ศ. 2564 

- เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดียิ่ง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
สิงห์บุรี  ประจำปี พ.ศ. 2564 

- เด็กหญิงมนัสนันท์  พันอักษร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด
สิงห์บุรี  ประจำปี พ.ศ. 2564 
-  เด็กชายกิตติศักดิ ์  ไทยประดิษฐ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬา         
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสิงห์บุรี  ประจำปี พ.ศ. 2564 

- เด็กหญิงพิชานันท์  อัสสาริกรณ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬา          
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสิงห์บุรี  ประจำปี พ.ศ. 2564 

- เด็กหญิงเขตวารี  คำสวัสดิ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ
แห่งจังหวัดสิงห์บุรี  ประจำปี พ.ศ. 2564 

- เด็กชายพีรวิชญ์  แถมจะโป๊ะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ
แห่งจังหวัดสิงห์บุรี  ประจำปี พ.ศ. 2564 

- เด็กหญิงวรรณิษา  พรมนัส  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ
แห่งจังหวัดสิงห์บุรี  ประจำปี พ.ศ. 2564 

4. ครูส่วนใหญ่วัยหนุ่มสาว มีความพร้อมในการทำงานและสอนตรงตามสาขาวิชาเอก 

จุดควรพัฒนา 
 1. มีการพัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ลด 0, ร, มส 
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มุ่งมั่นในการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง
และเห็นความสำคัญของการศึกษา 
 3. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านกระบวนการคิด การเชื่อมโยง การทำโครงงานและบูรณาการ
ตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน 
 4. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาและแสวงหาความรู้ 
แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 ๑. มีการพัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ลด 0 ,ร ,มส 
  ๒. เน้นการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างหลากหลายมากข้ึน  
  ๓. มีรูปแบบการประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์ การ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนที่ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีแบบแผน 
  ๔. การจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ตรงตามศักยภาพของแต่ละบุคคล   
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 ๕. ส่งเสริมผู้เรียนให้มุ่งมั่นในการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง
และเห็นความสำคัญของการศึกษา 
 ๖. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านกระบวนการคิด การเชื่อมโยง การทำโครงงานและบูรณาการ
ตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  
  ๗. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาและแสวงหาความรู้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ระดบัคณุภาพ : ดีเลศิ  

 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  ค่าเป้าหมายและเกณฑ์
การพิจารณาคุณภาพของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ  และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  นโยบายของรัฐบาล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของสถานศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ครู  บุคลากร
และตัวแทนนักเรียน  มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
แนวทางในการจัดการศึกษาและมีการนำแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ  โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีมีการทำโครงการกิจกรรมที่ครอบคลุมมาตรฐาน  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการ
บริหารจัดการระบบตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของสถานศึกษาด้วยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จนได้รับรางวัล  สถานศึกษา
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ในด้านการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านสถานศึกษามีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรตามความเหมาะสมของสถานศึกษาและตามความต้องการของ  ชุมชนและท้องถิ่นโดย
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนมีความรู ้ทักษะความสามารถในทศวรรษที่ 21 มีการจัดทำ
โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาของผู้เรียนรอบด้าน  โครงการส่งเสริมการอ่าน การบูรณาการเข้ากับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่น การเขียนเรียงความ  การจัดทำการ์ดอวยพรในวันพ่อแห่งชาติ  วันแม่
แห่งชาติ  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันคริสมาสต์  โครงการจิตอาสา โครงการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการบ้านหลังเรียน  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในการจัดทำ  โครงการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาอย่างเข้ม ๒ ปี สำหรับครูบรรจุใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์เพื่อนำแนวคิดและเทคนิควิธีการที่ทันสมัยมา
ใช้สอนนักเรียน ส่งผลให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจนได้รับรางวัลจากเขตพื้นที่  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สวยงาม  สะอาด  น่าอยู่ น่าเรียน  ด้วยการ
จัดภูมิทัศน์พัฒนาตกแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียนการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมจัดหา  
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สื่ออินเทอร์เน็ต  กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนภายนอก
ห้องเรียนและดูแลความสะอาด  อาคารสถานที่  พื้นที่ในโรงเรียน  กิจกรรมดูแลเขตพ้ืนที่  โครงการส่งเสริม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การประหยัดพลังงาน ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนคาร์บอนต่ำ 
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับประเทศและรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านการ
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จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้พัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งระบบ line, Facebook, ระบบ 
EMIS, SESA, DMC, B – OBEC  การติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ระบบเครือข่าย Wire และระบบ Wi-Fi 
ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียนทำให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีจากการบริหารงานทำให้  ผู้บริหาร
และครูได้รับรางวัลดังนี้ 

-  นายเรวัฒน์  พรหมสะโร  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือน ดีเด่น ประจำปี 
2564  

- นายเรวัฒน์  พรหมสะโร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ  โรงเรียนคาร์บอนต่ำ 
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)  
  - นายเรวัฒน์  พรหมสะโร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศ โรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)  
 -  นางสาวอรลักษณ์  ธูปบูชากรณ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท คลิปการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์  สำหรับพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  จากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง 
 - นางจรรยา  ทองดี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท คลิปการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์  สำหรับพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง 
 - นางวิไล  สำราญดี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best  
Practice)การจัดการเรียนการสอนออนไลน์(Active  Learning)  สำหรับพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21  จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง 
 - นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด Best  Practice  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
จุดเด่น 
 1. สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมโดยการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการตามความจำเป็นของสถานศึกษาโดยเน้นที่คุณภาพผู้เรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๒. สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี หลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชองชาติและตัวชี้วัด นโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานกับต้น
สังกัด มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน 
 3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมและสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 4. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5. มีกระบวนการกำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 6. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี เพื่อการบริหารการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูล  
 7. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 8. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากส่วนต่าง ๆ  
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จุดควรพัฒนา 
๑. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
๒. ให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการศึกษาและสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

๑. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

                    ๒. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน  มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์  มี
การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ประเมินผลการดำเนินงาน  
            ๓. ให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการศึกษาและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
           4. มีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาท้ัง 4 ฝ่ายตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดบัคณุภาพ : ดเีลิศ   

 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาตอบสนองความสนใจของผู้เรียน  และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นจัดให้มีแผนการเรียน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความสนใจของผู ้เรียน  จัดให้มีการพัฒนาครูและ
บุคลากร  ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการวัด
และการประเมินผล  สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ทางสังคมและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  โดยโรงเรียนได้ดำเนินการด้านการพัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิ
จริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ครูใช้รูปแบบการสอนและมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู ้อย่างหลากหลาย  ครูจัดการเรียนการสอนด้วย Active 
learning , บวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้แบบ ,ใช้บทบาทสมมติ  ,แบบบูรณาการจัดกิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมนันทนาการ 
ครูดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายตรงตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้นำ
ผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยผู้บริหารนิเทศติดตามให้การจัดการเรียนการ



รายงานประจำปขีองสถานศกึษา ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 

โรงเรยีนคา่ยบางระจนัวทิยาคม  สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาสิงหบ์รุ ีอา่งทอง 

83 
 

สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการ
จัดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาและมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาและมี
ความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  ด้านการพัฒนา
กระบวนการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความสามารถในการจัดทำ  จัดหา  สร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ตรงกับเนื้อหามาตรฐานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ได้แก่ Google Met , ZOOM  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น kahoot , Google form 
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเช่น  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ฐานการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  6 ฐานการเรียนรู้  ส่งผลให้ครูมีการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองส่งผลใหให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ  สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูผู้สอนสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้  สร้างขวัญกำลังใจและสร้างสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียนและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนนักเรียนกับนักเรียนและระหว่างครูนักเรียนและ
ผู้ปกครอง  การส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนได้แก่  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมจิตอาสา การ
เรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมหน้าเสาธง  สวดมนต์  กิจกรรมทำบุญตัก
บาตรในวันสำคัญ กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนประหยัดพลังงานทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน กิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม  สพฐ  กิจกรรมนิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ซึ่งส่งผลให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขทำให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี
ขึ้น  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดและมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายมีคนแกล้งประเมินสูงกว่าข้าวต้มร่างแผนพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนวัดและประเมินผลการพัฒนาการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่
เหมาะสมเหมาะสมกับผู้เรียนความสูงและพัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยโรงเรียน
ได้ดำเนินโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนางานทะเบียนและงานวัดผล, โครงการนิเทศการเรียนการสอน, โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน, โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน, 
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผล
ให้มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนและใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและการจัดการเรียนรู้



รายงานประจำปขีองสถานศกึษา ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 

โรงเรยีนคา่ยบางระจนัวทิยาคม  สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาสิงหบ์รุ ีอา่งทอง 

84 
 

โรงเรียนด้านส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโดยจัดทำ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

จากกระบวนการบริหารและการพัฒนาอย่างรอบด้านส่งผลให้ โรงเรียน ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
- โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมได้รับรางวัล  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice)  ด้านการ

บริหารจัดการศึกษา ระดับกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใต้โครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 

-  รูปแบบการพัฒนาการบริหารในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนค่ายบางระจันรวิทยาคม 
ZIPTA Model  เป็นนวัตกรรมการศึกษาท่ีเป็นเลิศ  ระดับภาคด้านการบริหารจัดการ   

- โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ได้รับรางวัล  ระดับประเทศ  โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)  
          - โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่
ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)  
          - โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ผ่านการประเมิน เป็น  “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  
อ่างทอง 
 - โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมได้รับรางวัล  เหรียญทองระดับภูมิภาค  การคัดเลือกสถานศึกษา  
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี 2564 
 -  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาผ่านการประเมินภายนอกรอบสี่  ระดับคุณภาพ  ดี 
จุดเด่น 

1. ครูส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา อบรม ในสาขาวิชาที่สอน มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพ มีสื ่อที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี มีห้องเรียนสีเขียว ห้องเรียน
ภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครบทุกกลุ่มสาระ มีวงดุริยางค์ของโรงเรียน ช่วยเหลือและ
ประสานสัมพันธ์กับชุมชน ด้านกีฬา นักเรียนมีความสามารถในด้านกีฬาประเภทมวย 
จุดควรพัฒนา 

๑. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม
อย่างต่อเนื้อและสม่ำเสมอ ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 

แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
๑. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที ่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตร

สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และมีทักษะ
ด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

2. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
โดยบูรณาการองค์ความรู้ตามหลักสูตรสู่การปฏิบัติของผู้เรียนที่เป็นรูปธรรมในด้านทักษะอาชีพ 

3. มีแผนการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีการสรุปผลอย่างชัดเจน 
4. ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการใช้สื่อเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนรู้ 
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สว่นที ่๔ 
 

๑. ประกาศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๒. ประกาศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๓. คำสั ่งโรงเรียนค่ายบางระจัน เรื ่องแต่งตั ้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๔. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
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บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

ที่    วันที่  28   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ. 2564 

เร่ือง   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อำเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี  อ่างทอง ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้พิจารณา เรื ่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นั้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  เห็นชอบให้ดำเนินการ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

 

 

        (นายสมุทร  สุริย์จามร) 
                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
             โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรยีนคา่ยบางระจนัวทิยาคม 
เรือ่ง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เพือ่ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา

ไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศ เรื่อง 

ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์

การศึกษาพิเศษ ลงวันที ่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมจึงมีการปรับมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื ่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔               

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

       

               (นางนัฐวรรณ  ศรีทอง) 

     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
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มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนค่ายบางระจนัวิทยาคม เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
................................................................................... 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดงันี ้
มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของผูเ้รยีน 
 ๑.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น                และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารในการสรา้งนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสือ่สาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คณุลักษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
 ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและจดัการ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน ์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  



รายงานประจำปขีองสถานศกึษา ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 
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ประกาศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

..................................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  
จ ึงปร ับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี ่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม มีคุณภาพ
และมาตรฐาน โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔           

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

       

        (นางนัฐวรรณ  ศรีทอง) 

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางงระจันวิทยาคม 

 



รายงานประจำปขีองสถานศกึษา ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดความสำเร็จประเด็นการ
พิจารณา 

ภาพรวมสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ 

๖๕% 

  ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๗๐% 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๐% 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

65% 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
(ภาพรวมสถานศึกษา) 

65% 

     - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  มีผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
   ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 70 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดความสำเร็จประเด็นการ
พิจารณา 

   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

๘๐% 

   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐% 
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๐% 

   ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ๘๐% 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที ่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

๘๐% 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๘๐% 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๘๐% 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๘๐% 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๘๐% 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ 

๙๐% 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

65% 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๗๐% 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๐% 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

65% 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๗๐% 
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คำสั่งโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
ที่  53/๒๕๖4  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
------------------ 

          ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และ
มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ประกาศใช้วันที่ ๖ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตร ๒๗ 
(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
         จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการ    ดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
 ๑. นางนัฐวรรณ   ศรีทอง        ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ประธาน

กรรมการ 
 ๒. นางสาวสภุาธณัติ   สิงห์วิจารณ์    หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานบุคคล        กรรมการ 
 ๓. นางสาวอมรรัตน์    สกุลด่าน       หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ 

  ๔. นางสาวปริญดา    ชอบธรรมดี    หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป  กรรมการ 
   ๕. นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์    หัวหน้าฝ่ายบรหิารวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ   
            ๖. นางสาววิลาวัลย ์ ช่วยบุญ         ครู                ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ   
 

มีหน้าที ่ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย 
  1. นางนัฐวรรณ   ศรีทอง   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววิลาวัลย ์ ช่วยบุญ   กรรมการ 
  3. นางสาวปริญดา      ชอบธรรมดี        กรรมการ 
  4. นางสาววัชราภรณ์    ไชยเกตุ       กรรมการ 
  5. นางสาวรัตนาภรณ์    บัวทอง   กรรมการ 
  6. นายถาวร  เพชรหญีต  กรรมการ 
  7. นางฐิติยา  วิหารธรรมเม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที ่ ประสาน รวบรวมเอกสารและชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่รับผิดชอบจัดทำเอกสาร
การประกันคุณภาพ 
            ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๓. คณะกรรมการดำเนนิงานแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ๑. นางนุสรา       เฉยแสง         หัวหน้า 
    ๒. นางจรรยา  ทองดี         ผู้ช่วย 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ๑. นางจรรยา  ทองดี  หัวหน้า 
   ๒. นางนุสรา       เฉยแสง         ผู้ช่วย 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๑. นางสาววัชราภรณ์ ไชยเกตุ     หัวหน้า 
   ๒. นางปนัดดา  สีวะรม  ผู้ช่วย 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑. นางสาวอมรรัตน์    สกุลด่าน         หัวหน้า 
   ๒. นางสาวรัตนาภรณ์    บัวทอง  ผู้ช่วย 
   ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๑. นางเนตรนารี        สุจริตจันทร์     หัวหน้า 
   ๒. นางสาวปิรัญทณา      ชาชำนาญ     ผู้ช่วย 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ๑. นางวิไล              สำราญดี    หัวหน้า 
   ๒. นายพิษณุ  โหสิ         ผู้ช่วย 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

   ๑. นางสาวพิมพ์ลดา วงษ์เพ็ญ  หัวหน้า 
   ๒. นางจรรยา  ทองดี  ผู้ช่วย 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๑. นางสาวสุภาธณัติ   สิงห์วิจารณ์     หัวหน้า 
   ๒. นายอรรถพร  แก้วบวร  ผู้ช่วย 
   3. นายนรายุทธ  ลาโพธิ์  ผู้ช่วย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๑. นางสาวสุภาธณัติ   สิงห์วิจารณ์     หัวหน้า 
   ๒. นางสาวอรลักษณ์   ธูปบูชากรณ์       ผู้ชว่ย 
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  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    ๑. นายนายธวัชชัย สุดดีพงษ์ หัวหน้า 
   ๒. นางสาวปภาวิไล ชะลอวงษ์ ผู้ช่วย  
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   ๑. นางสาวอมรรัตน์    สกุลด่าน        หวัหน้า 
   ๒. นางสาววิลาวัลย์ ช่วยบุญ          ผู้ช่วย  
  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๑. นางสาววิลาวัลย์ ช่วยบุญ  หัวหน้า 
   ๒. นางสาววัชราภรณ์ ไชยเกตุ     ผู้ช่วย 
  ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    ๑. นางเนตรนารี        สุจริตจันทร์     หัวหน้า 
   ๒. นางนุสรา  เฉยแสง  ผู้ช่วย 
  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    ๑. นางสาวสุภาธณัติ   สิงห์วิจารณ์     หัวหน้า 
   ๒. นางฐิติยา  วิหารธรรมเม    ผู้ช่วย 
  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    ๑. นางสาวปริญดา      ชอบธรรมดี       หัวหน้า 
   ๒. นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน         ผู้ช่วย  
  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
    ๑. นางสาวรัตนาภรณ์    บัวทอง  หัวหน้า 
   ๒. นายลัทธพล  ปลื้มน้อง    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
    ๑. นางวิไล  สำราญดี    หัวหน้า 
   ๒. นายถาวร  เพชรหญีต ผู้ช่วย 
  ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
    ๑. นางสาวรัตนาภรณ์    บัวทอง  หวัหน้า 
   ๒. นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน     ผู้ช่วย 
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    ๑. นายวรายุทธ  พันอัม    หัวหน้า 
   ๒. นายมนัสชัย  สีสด      ผู้ช่วย 
   3. นายธงชัย  เถียรอ่ำ  ผู้ช่วย 
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  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ๑. นางเนตรนารี        สุจริตจันทร์       หวัหน้า 
   ๒. นางสาวปริญดา      ชอบธรรมดี        ผูช้่วย 
  ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
   ๑. นางวิไล  สำราญดี    หัวหน้า 
   ๒. นางสาวสุภาธณัติ   สิงห์วิจารณ์     ผู้ช่วย 
  
 คณะกรรมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑. จัดทำกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๒. จัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูลพร้อมเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓. ดำเนินการนำข้อมูลมาจัดทำรายงานการผลการปฏิบัติงาน (SAR) และรายงาน

ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๔. รับการประเมินจากคณะกรรมการภายใน (หน่วยงานต้นสังกัด) และคณะกรรมการ

ภายนอก (สมศ.) 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ เพ่ือให้บังเกิด 
 ผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป 
 

    
        สั่ง   ณ วันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
                  (นางนัฐวรรณ  ศรีทอง) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
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