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บทสรุปผูบริหาร

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานสถานศึกษา
โรงเรียนบุงคลานคร รหัส 1043032018 ท่ีตั้ง 155 หมู 2 ตําบลบุงคลา  อําเภอบุงคลา

อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โทรศัพท 042-499078 โทรสาร 042-499113  e-mail :
bnksc1@hotmail.com Website : thaischool.in.th/bungklanakorn/ ไดรับอนุญาตจัดตั้งเม่ือ 13
มีนาคม 2527 เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวนนักเรียน 762 คน
จํานวนบุคลากรของโรงเรียน 50 คน

ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
1. ปจจุบันโรงเรียนดําเนินงานอยูในมาตรฐานการศึกษาระดับดี

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน
1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลคะแนน O-net ในปการศึกษา 2561 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สูงข้ึนจากปการศึกษา 2560 และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีผล
คะแนน O-Net สูงกวาระดับประเทศ สวนกลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผลคะแนนต่ํากวาป
การศึกษาท่ีแลว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผลคะแนน O-net ในปการศึกษา 2561 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงข้ึนจากปการศึกษา 2560
และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีผลคะแนนต่ํากวาปการศึกษาท่ีแลว

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผูเรียน
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายสอดคลองกับนโยบายจุดเนน

ของโรงเรียนและสภาพความตองการของชุมชน ทองถ่ิน เชน กิจกรรมฝกทักษะอาชีพ กิจกรรมเขาคาย
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมทัศนศึกษา

- ผูเรียนมีความสามารถในการ เขียน การสื่อสาร และคิดคํานวณอยูในระดับดี
- ผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเองจาก “หองสมุดมีชีวิต” แหลงเรียนรูท้ังภายใน

และภายนอก เชน เรียนรูจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและในชุมชน เรียนรูจากสถาน
ประกอบการชุมชน

- ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
เชน การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูล ความรูขาวสารตางๆ

- ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เชน นักเรียนชั้น ม.3, ม.6
จบการศึกษารอยละ 95 ปญหาการติด 0, ร, มส ลดลงจากปการศึกษาท่ีผานมารอยละ 80
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1.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน
- ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีตองานาชีพ มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี เชน

โครงการทวิศึกษาในโรงเรียน การฝกประสบการณงานอาชีพจากแหลงประกอบการในชุมชน
- ผูเรียนมีความสามารถดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป  กีฬา/นันทนาการ เปนท่ีประจักษ

เชน การเปนตัวแทน สพม. 21 เขาแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา 2561 ดานดนตรี/
นาฏศิลป  งานการฝมือ การงานอาชีพ การแขงขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

- ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย เชน รวมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน อนุรักษไวซึ่งความเปนไทย
อาทิ การแตงผาไทย การเขารวมงานประเพณีในชุมชน

- ผูเรียนรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงตอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ เชน จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อาทิ การคัดกรองนักเรียน
ตรวจสารเสพติดปละ 2 ครั้ง เยี่ยมบานนักเรียน รณรงคการขับข่ีปลอดภัยลดอุบัติเหตุ การอบรมใหความรูเรื่ง
เพศศึกษา

- ผูเรียนมีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม เชน รวมโครงการ
บริหารจัดการขยะ (Zero Waste) ของอําเภอโดยจัดทําเสวียน ถังแยกขยะ การทําน้ําหมักชีวภาพ ธนาคาร
ขยะ และกรีนโคลนตามบานพักครู รวมโครงการปลูกอาหารชางภูวัวกับเขตอนุรักษสัตวปาภูวัว

- ผูเรียนเขารวมโครงการจิตอาสาปองกันไฟปาภูวัวกับหนวยงานตางๆ ในอําเภอบุงคลา

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
1.1 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาชัดเจน โดยไดนํานโยบายชาติ  มา

กําหนดเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติและพัฒนาในสถานศึกษาของตน
1.2 จัดระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพชัดเจน อาทิ จัดโครงสรางการบริหารงาน

ตามกรอบโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เนนคุณภาพผูเรียนและ
การมีสวนรวมของชุมชน

1.3 การพัฒนาครูบุคลากรอยางสมํ่าเสมอท่ัวถึง เพ่ือใหมีความชํานาญ เชี่ยวชาญในงานท่ี
ไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ

1.4 จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง เชน งานชางเชื่อม

งานศิลปะ งานประดิษฐใบตอง
3.2 การนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูตางมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการ

สอน เชน การใชสมารทโฟนในการจัดการจัดการเรียนการสอน
3.3 การนเิทศการสอนของครู มีการกํากับติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบ

กัลยาณมิตรและแบบมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ
และนําผลท่ีไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป เชน การตรวจสอบการเขาสอน ของครู
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูตามกลุมสาระการเรียนรู  การสอบผลตรวจคะแนนของผูเรียน
ในแตละวิชาเปนระยะๆ และกําหนดปฏิทินตรวจสอบอยางเปนระบบ
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3.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม
สาระและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ท้ังในโรงเรียนและโรงเรียนตางๆ ใน สพม.21 เปนประจํา เชน กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู PLC ในชั่วโมงท่ี 8

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานท่ีดีข้ึนกวาเดิม
1. ดานผูเรียน
1.1แผนปฏิบัติงานท่ี 1 ตองเรงพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะพ้ืนฐานใน

การสรางนวัตกรรม เชน การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแกไขปญหา
1.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 ผูเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ เชน

การฝกอาชีพระยะสั้น
1.3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาและการสื่อสารไดมากกวา 3

ภาษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาลาว, ภาษาเวียดนาม)
1.4 แผนปฏิบัติงานท่ี 4 สงเสริมสนับสนุนผูเรียนดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ
1.5 แผนปฏิบัติงานท่ี 5 สงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

เนนความเปนจิตอาสา ชวยเหลือสังคม และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
1.6 แผนปฏิบัติงานท่ี 6 พัฒนาวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก

กลุมเปาหมาย
1.7 แผนปฏิบัติงานท่ี 7 จัดสภาพแวดลอม เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพดาน

กระบวนจัดการการเรียนการสอน
1.8 แผนปฏิบัติงานท่ี 8 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการเรียนรู เชน การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดสอนในโรงเรียน การจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน การเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูภายนอก

ลงนาม.............................................ผูอํานวยการโรงเรียนบุงคลานคร
(นายเดชา  แสงจันทร)
26 เมษายน 2562
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ประกาศโรงเรียนบุงคลานคร
เรื่อง  ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

--------------------------------------

ดวยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม
๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๕ ง วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ แลวนั้น

โรงเรียนบุงคลานครไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ดังเอกสารมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แนบทายประกาศนี้

จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเดชา  แสงจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนบุงคลานคร
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบทายประกาศโรงเรียนบุงคลานคร เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
--------------------------------------

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
๒) มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด และแหลงเรียนรูตางๆ
๓) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
๔) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๕) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๗) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด
๒) สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ

ตามจินตนาการ
๓) มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย
๔) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
๕)  มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
๖) ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความ

รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
๗) ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียน
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียนรู
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู



๓๐

ประกาศโรงเรียนบุงคลานคร
เรื่อง  กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน

--------------------------------------

ดวยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม
๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๕ ง วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ แลวนั้น โรงเรียนบุงคลานครได
ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบุงคลานครมีคุณภาพ และได
มาตรฐาน จึงกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปการศึกษา ๒๕๖๑ ตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเดชา  แสงจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนบุงคลานคร



๓๑

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
แนบทายประกาศโรงเรียนบุงคลานคร เรื่อง กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับลงวันท่ี ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

--------------------------------------

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี คาเปาหมาย
(รอยละ/ระดับคุณภาพ)

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน ระดับดีข้ึนไป
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับดีข้ึนไป
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป
๒) มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด และแหลงเรียนรูตางๆ รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป
๓) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป

๔) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป
๕) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป
๖) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป
๗) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดับดีข้ึนไป
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป
๒) สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ

ตามจินตนาการ
รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป

๓) มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป
๔) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป
๕) มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป
๖) ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความ

รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป

๗) ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม รอยละ 80 ไดระดับดีข้ึนไป
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับดีข้ึนไป
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับดีข้ึนไป
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีข้ึนไป
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย
ระดับดีข้ึนไป

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีข้ึนไป
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ระดับดีข้ึนไป
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ระดับดีข้ึนไป



๓๒

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี คาเปาหมาย
(รอยละ/ระดับคุณภาพ)

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับดีข้ึนไป
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได รอยละ 80 ระดับดีข้ึนไป
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียน รอยละ 80 ระดับดีข้ึนไป
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก รอยละ 80 ระดับดีข้ึนไป
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน รอยละ 80 ระดับดีข้ึนไป
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู

รอยละ 80 ระดับดีข้ึนไป



๓๓

คําสั่งโรงเรียนบุงคลานคร
ท่ี ๑๕๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
--------------------------------------

ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงวาดวย หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และดวยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
และสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป
เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๕ ง วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูป
ระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพท้ังภายใน และภายนอกของทุกระดับกอน ท่ีจะประเมินคุณภาพใน
รอบตอไป จึงจําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกัน และเพ่ือใหการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบุงคลานคร เปนไปอยางมีระบบและประสิทธิภาพพรอมท้ังใหเกิด
ประสิทธิผลกับผูเรียนอยางสูงสุด อาศัยอํานาจตามระเบียบกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๒๗ ตอน ๒๓ ก วันท่ี ๒
เมษายน ๒๕๕๓) จึงแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา
๑.๑ นายเดชา   แสงจันทร ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ
๑.๒ นายธีรพงค   ศรีนอก รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางพิศสุดา   ยอดเทพ ครู คศ.๓ กรรมการ
๑.๔ นายวิศนุ   สุดาทิพย ครู คศ.๓ กรรมการ
๑.๕ น.ส.ณัฐชยา   ยอดเทพ ครู คศ.๓ กรรมการ
๑.๖ นายมานิตย   ทวยหม่ืน ครู คศ.๓ กรรมการ
๑.๗ นายเชวงศักดิ์   มาตะวงษ ครู คศ.๒ กรรมการ
๑.๘ นางบุษยา   บุญประคม ครู คศ.๓ กรรมการ
๑.๙ นายวสันต   ผูพงษ ครู คศ.๓ กรรมการ
๑.๑๐ นายฟาสวาง   ไชยเชฐ ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ี
๑. กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษาแนะนํา ประเมิน อํานวยความสะดวกในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา และการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๒. รวมประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท้ัง ๓ มาตรฐาน
๓. ตรวจสอบรายงานรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา กอนนําเสนอคณะกรรมการ

สถานศึกษาเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ



๓๔

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน (๑.๑ ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผูเรียน)

๒.๑ นายเชวงศักดิ์   มาตะวงษ ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ
๒.๒ นางบุษยา   บุญประคม ครู คศ.๓ รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายเทิดศักดิ์   จิตรปรีดา ครู คศ.๓ กรรมการ
๒.๔ นายสุนทร   กุลวงษ ครู คศ.๒ กรรมการ
๒.๕ นายภานุวัฒน   ยศไชยวบิูลย ครู คศ.๑ กรรมการ
๒.๖ นางมณีนุช   การุญ ครู คศ.๑ กรรมการ
๒.๗ น.ส.ปทมา   เสนสิทธิ์ ครู คศ.๑ กรรมการ
๒.๘ นายศิริพงษ  ศรรักษ ครู คศ.๑ กรรมการ
๒.๙ นายธนาวัฒน   คําศิริ ครูผูชวย กรรมการ
๒.๑๐ นายคมกริช   พรมสุวรรณ ครูผูชวย กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวจิดาภา   วรรณสุนทร ครูผูชวย กรรมการ
๒.๑๒ นายจาตุรนต   สุดตะมา ครูผูชวย กรรมการ
๒.๑๓ นายอภิสิทธิ์   สีหาพล ครูผูชวย กรรมการ
๒.๑๔ นางสาวณัฐธิดา   สามารถ ครูอัตราจาง กรรมการ
๒.๑๕ นายฟาสวาง   ไชยเชฐ ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ี
๑. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ขอมูล จากฝาย / งาน / กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน (๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน) ตามแนบทายประกาศโรงเรียนบุงคลา
นคร เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๓
เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒. จัดทําเปนแฟมขอมูลพรอมท้ังรายงานท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู เรียน (๑.๑
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน) สงใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

๓. รวมประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท้ัง ๓ มาตรฐาน

๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน (๑.๒
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน)

๓.๑ น.ส.ณัฐชยา   ยอดเทพ ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ
๓.๒ วาท่ี ร.ท.วีระพงษ   หลักทอง ครู คศ.๓ รองประธานกรรมการ
๓.๓ นายปญญาจิตร ภูสุธรรม ครู คศ.๑ กรรมการ
๓.๔ น.ส.อุทุมพร รอดขันเมือง ครู คศ.๑ กรรมการ
๓.๕ นายเชวงศักดิ์ บุญเรืองจักษ ครู คศ.๑ กรรมการ
๓.๖ นางจิราวรรณ ชุมลี ครู คศ.๑ กรรมการ
๓.๗ นายวสันต   ศรีลาสิทธิ์ ครูผูชวย กรรมการ
๓.๘ นายสุชาติ   ลักษณะศรี ครูผูชวย กรรมการ
๓.๙ นายชัยยศ   วรรณดร ครูผูชวย กรรมการ



๓๕

๓.๑๐ นางสาวปณณวีร   แสนทาว ครูผูชวย กรรมการ
๓.๑๑ นายอาทิตย   พรหมแสง ครูผูชวย กรรมการ
๓.๑๒ นายอาณัติ   คํามณี ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ี
๑. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ขอมูล จากฝาย / งาน / กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน (๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน) ตามแนบทายประกาศโรงเรียนบุง
คลานคร เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลง
วันท่ี ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒. จัดทําเปนแฟมขอมูลพรอมท้ังรายงานท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู เรียน (๑.๒
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน) สงใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

๓. รวมประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท้ัง ๓ มาตรฐาน

๔. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบริหารสถานศึกษา

๔.๑ นางพิศสุดา   ยอดเทพ ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ
๔.๒ วาท่ี ร.ท.วีระพงษ   หลักทอง ครู คศ.๓ รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางพัทธนันท   สังขะรมย ครู คศ.๓ กรรมการ
๔.๔ นางพัชราภรณ   ทัศมาลี ครู คศ.๒ กรรมการ
๔.๕ นางกรรณิกา ฮามวงศ ครู คศ.๑ กรรมการ
๔.๖ น.ส.วาทิณี ศรีธรรมโม ครู คศ.๑ กรรมการ
๔.๗ น.ส.จิรันธนิน มณีรัตน ครู คศ.๑ กรรมการ
๔.๘ นางสาวยุพิน   มูลผาลา ครูผูชวย กรรมการ
๔.๙ นางสาวศุภรานันท พิมรินทร ครูผูชวย กรรมการ
๔.๑๐ นางสาวภุมรัตน   ฐานะ ครูผูชวย กรรมการ
๔.๑๑ นางสาวศยามล   จั่นกัน ครูผูชวย กรรมการ
๔.๑๒ นายรัฐพงษ ประกายสิทธิ์ พนักงานราชการ กรรมการ
๔.๑๓ นางสาวธิดา ดวงสงค ครูธุรการ กรรมการ
๔.๑๔ น.ส.ศิริพร   คงสมบัติ ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ี
๑. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ขอมูล จากฝาย / งาน / กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนบทายประกาศโรงเรียนบุง
คลานคร เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลง
วันท่ี ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒. จัดทําเปนแฟมขอมูลพรอมท้ังรายงานท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบริหารสถานศึกษา สงใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๓. รวมประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท้ัง ๓ มาตรฐาน



๓๖

๕. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

๕.๑ นายวิศนุ   สุดาทิพย ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ
๕.๒ นายมานิตย   ทวยหม่ืน ครู คศ.๓ รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางสาวณัฐชยา   ยอดเทพ ครู คศ.๓ กรรมการ
๕.๔ นายสุนทร   กุลวงค ครู คศ.๒ กรรมการ
๕.๕ นางพัชราภรณ   ทัศมาลี ครู คศ.๒ กรรมการ
๕.๖ นายปญญาจิตร   ภูสธุรรม ครู คศ.๑ กรรมการ
๕.๗ นางสาวปทมา   เสนสิทธิ์ ครู คศ.๑ กรรมการ
๕.๘ นางมณีนุช   การุญ ครู คศ.๑ กรรมการ
๕.๙ นางจิราวรรณ   ชุมลี ครู คศ.๑ กรรมการ
๕.๑๐ นางลักขณา โทนุย ครู คศ.๑ กรรมการ
๕.๑๑ นายวสันต   ศรีลาสิทธิ์ ครูผูชวย กรรมการ
๕.๑๒ นางวาสิฐี ผูพงษ พนักงานราชการ กรรมการ
๕.๑๓ นางสาวนันทา   ศรีอาจ ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ

มีหนาท่ี
๑. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ขอมูล จากฝาย / งาน / กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนบทายประกาศโรงเรียนบุงคลา
นคร เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๓
เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒. จัดทําเปนแฟมขอมูลพรอมท้ังรายงานท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๓. รวมประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท้ัง ๓ มาตรฐาน

๖. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจําป
๖.๑ นางบุษยา   บุญประคม ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา ครู คศ.๓ รองประธานกรรมการ
๖.๓ นายภานุวัฒน   ยศไชยวบิูลย ครู คศ.๑ กรรมการ
๖.๔ นายคมกริช   พรมสุวรรณ ครูผูชวย กรรมการ
๖.๕ นายธนาวัฒน   คําศิริ ครูผูชวย กรรมการ
๖.๖ นายอภิสิทธิ์   สีหาพล ครูผูชวย กรรมการ
๖.๗ นางสาวณัฐธิดา สามารถ ครูอัตราจาง กรรมการ
๖.๘ นายฟาสวาง   ไชยเชฐ ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ



๓๗

มีหนาท่ี
๑. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ขอมูล จากคณะกรรมการฝายตางๆ และจัดทํารายงานการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑
๒. นําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตอคณะ

กรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
๓. นําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตอคณะ

กรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ
๔. นําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตอสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความ วิริยะ อุตสาหะ และเกิดผลดีแกทาง
ราชการตอไป

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเดชา   แสงจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนบุงคลานคร



๓๘

ประกาศโรงเรียนบุงคลานคร
เรื่อง แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

--------------------------------------

ดวยโรงเรียนบุงคลานครไดจัดใหมีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําป
การศึกษา 256๑ เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544
ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง และใหคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในอยางนอย 3 คน ท่ีประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีหนวยงานตนสังกัดข้ึน
ทะเบียนไวอยางนอย ๑ คน

ดังนั้น โรงเรียนบุงคลานคร จึงประกาศแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนี้

๑. นายเดชา   แสงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. นายธีระพงค  ศรีนอก รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ
๓. นางชนานันท  สคัุนทา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. นางศิริพร  ตริยาวธัญู ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๕. นายฟาสวาง  ไชยเชฐ หัวหนางานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิรวมดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รวมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเดชา   แสงจันทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนบุงคลานคร



๓๙

บันทึกการใหความเห็นชอบ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหนาท่ี ท่ีจะตอง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีกําหนดไวอยางชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให
สถานศึกษามีการทํารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป

ดังนั้น โรงเรียนบุงคลานคร จึงไดดําเนินการประชุมปรึกษาหารือ คณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะครู ตลอดจนไดศึกษาแนวทางปฏิบัติ พรอมท้ังไดดําเนินการรวบรวมขอมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได
ดําเนินกิจกรรมตามสาระการเรียนรูและตามแผนปฏิบัติการประจําป  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกชั้น ในรอบปการศึกษา การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา
๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษาไดใหความเห็นชอบและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
เปนท่ีเรียบรอยแลว

ลงชื่อ…………………………………ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
( นายวีระพล   ริกําแง )

๒๖ เมษายน ๒๕๖๒


