บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
โรงเรี ย นบางกระทุ ม พิ ท ยาคม ตั้ ง อยู ห มู ที่ ๕ ตํ า บลบางกระทุ ม อํ า เภอบางกระทุ ม
จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ มีการจัดการศึกษา ๑ ระดับ
คือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา เปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๑ คน ขาราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจาง จํานวน ๕๐ คน
ผูเรียน จํานวน 8๙๖ คน ( ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ไดนํานวัตกรรม 5G ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การเชิงกลยุทธสูการปฏิบัติ ภายใตวิสัยทัศน “โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานสากล เปน เลิศ ดานคุณ ธรรม บนพื้น ฐานความเป น ไทย รัก ษสิ่ง แวดลอม นอ มนํา หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินงานตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 256๒ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพผูเรียน
ดีเลิศ (ระดับ 4)
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเลิศ (ระดับ ๔)
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ ดีเลิศ (ระดับ 4)
๒. ผลการดําเนินงาน
ครูมีความรูและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะครูมีความมุงมั่นตั้งใจในการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยเขารับการอบรมตามโครงการคูปองครู การอบรมตามที่หนวยงานตน
สังกัดกําหนด และผานการอบรมจากหนวยงานอื่นๆ และตามความสนใจ สามารถ นําความรู ทักษะ
ที่ ไ ด จ ากการพั ฒ นาตนเองมาใช ใ นการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนในห อ งเรี ย น และใช
กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแกปญหาของนักเรียนในหองเรียน โรงเรียนมีความ
พรอมทั้งในสาธารณูปโภคและอุปกรณการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี มีความพรอมดานสัญญาณ
Internet สามารถใชจัดการเรียนการสอนไดทุกหองเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร หนังสือเรียน สื่อวัสดุ
อุปกรณเพียงพอกับนักเรียน จัดใหมีสภาพแวดลอมทั้งภายนอกหองเรียนที่สะอาด รมรื่น ภายใน
หองเรียนมีระเบียบ สะอาด ตามระบบของหองเรียนสีขาว เอื้อตอการจัดการเรียนรู ผูบริหารมีภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงใชหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม มีรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานสากล “5G MODEL” ขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ เขามาใชในการบริหาร
จัดการศึกษา โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ ผูเรียน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
อยูในระดับดีเลิศ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยูในระดับดีเลิศ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๒
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มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการเรียนรู เชน ทักษะการสืบคน การใชงาน
การออกแบบจากคอมพิ วเตอร นํามาจั ดทําเป นโครงงานและเปนเครื่องมือ ในการเรียนรู มีทักษะ
ดานการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูดวยตนเอง มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ม ารยาท และปฏิ บั ติ ต นตามวิ ถี ไ ทย วิ ถี ชุ ม ชนและท อ งถิ่ น ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจ พอเพี ยง โรงเรี ย นมี ระบบการดู แลชว ยเหลื อนั กเรี ยนโดยมี การเยี่ย มบ านนัก เรี ย น
ครบรอยละ 100 นั กเรียนมีสุ ขภาพร างกาย สมบูร ณแข็ ง แรง มีน้ํ าหนั ก สวนสูง และสมรรถนะ
ตามเกณฑ มีสุขภาพจิตดีมีทักษะในการเลนกีฬา ออกกําลังกาย และแสดงออกทางดนตรี
3. ระบุจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น

จุดเดน
จุดเดนมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน
นักเรียนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียน เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม มีความใฝรู และ
เรียนรูอยางตอเนื่อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน คนควาหาความรูจากการอาน
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
มีความรูสึ กที่ ดีต ออาชี พสุ จริ ตและหาความรู เกี่ ยวกับ อาชีพ ที่ต นเองสนใจ ทํา งานร วมกับ ผูอื่ น ได
อยางมีความสุข พัฒ นางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการทํางานและดําเนินการจน
สําเร็จ นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี น้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน รูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย ปองกันตนเองจากสิ่ง เสพติดใหโทษ และ หลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่ เ สี่ ย งต อ ความรุ น แรง โรคภั ย อุ บั ติ เ หตุ และป ญ หาทางเพศ มี สุ น ทรี ย ภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
จุดเดนมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของ
สถานศึกษา มีกิจ กรรมพิเ ศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา
และมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย มีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีความสามารถ มีการทํางาน
อย างเป น ระบบ ทุก ระบบการทํ างานจะขั บเคลื่ อ นการทํ างานโดยมีรู ปแบบการบริห ารโรงเรี ย น
คุณ ภาพ ตามเกณฑ ม าตรฐานสากล “5 G MODEL” ขั บเคลื่อ นแผนกลยุ ทธ สู การปฏิ บั ติ มี ระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนเปนหมวดหมู เปนปจจุบัน ทําใหการบริหารจัดการดานตางๆ มีประสิทธิภาพ
มีระบบการบริหารที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และอั ต ลั ก ษณ ที่
สถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กําหนด และดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม และจัดสงรายงาน
ผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
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หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น มีการนิเทศภายใน กํากับ
ติด ตาม ตรวจสอบ และนํา ผลไปปรับ ปรุ ง การเรีย นการสอนอย างสม่ํ า เสมอ จั ดรายวิ ชาเพิ่ มเติ ม
ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมพัฒ นาผูเรียนที่สง เสริมและตอบสนองความตองการตามความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
ครู ไ ด ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต รงกั บ ความรู ค วามสามารถหรื อ คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา ส ง ผลให ง าน
มีคุณภาพ ไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นํ าผลที่ไ ดจากการรับมอบหมาย มาปรับใช พัฒ นา
โรงเรียนจนสง ผลใหนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนเกิดความพึง พอใจในผลของการบริหารการจัด
การศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารให คํ า แนะนํ า คํ า ปรึ ก ษาทางด า นวิ ช าการและเอาใจใส ก ารจั ด การศึ ก ษา
อยางเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
หอ งเรีย น หอ งปฏิบั ติ ก าร อาคารเรี ย น สะอาดและปลอดภั ย มีสิ่ ง อํ านวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน จัดโครงการ
กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย และความปลอดภั ย ของผู เ รี ย น จั ด ห อ งสมุ ด ให ผู เ รี ย นเรี ย นรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและ
ใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษารวมทั้ ง ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งบุ ค ลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
โรงเรี ยนใหบ ริ การสื่ อ เทคโนโลยี สารสนเทศและสื่ อสารการเรีย นรูเ พื่อ สนับ สนุน การจั ด
ประสบการณ โดยบริการ Wireless network ที่ครอบคลุมพื้นที่สะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปน แหลง เรียนรูที่ทั น สมัย เขา ถึง ข อมูล ไดอ ยา งรวดเร็ ว ทํ าให นักเรีย นสามารถพัฒ นาตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพ
จุดเดนมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โรงเรี ย นบางกระทุ ม พิ ท ยาคม มี ห ลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทของชุ ม ชนและท อ งถิ่ น
มีกิจกรรมพัฒ นาผูเ รียน กิจ กรรมชุมนุ มที่ห ลากหลาย ตรงตามความต องการของผู เรีย น รวมทั้ ง
ครูผูสอนมีความตั้ง ใจ มุง มั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากการคิด
การปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหลง เรียนรูที่หลากหลาย ซึ่ง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยกําหนดเปาหมายทีต่ องการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน มีความตั้งใจ
มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู โดยการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใช
วิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีการใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกิจกรรมและนักเรียน มีการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
วิเคราะหผลการประเมินและนํามาใชในการซอมเสริมและพัฒ นาผูเรียน ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน อีกทั้งศึกษาคนควา มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
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ค

จุดควรพัฒนา
จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานทุกที่ทุกเวลา และสื่อรอบๆ ตัว ตองสงเสริมใหเปนนิสัย
และ สามารถนํา เสนอผลงานเป น ภาษาอั ง กฤษ และภาษาที่ 3 ได อ ยา งคลอ งแคล ว และถูก ต อ ง
เหมาะสม
โรงเรียนควรทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อคนหาสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนอยางแทจริงวาเปนเพราะเหตุใด และนําขอคนพบมาจัดทําเปนโครงการและบริหาร
จัดการเพื่อปรับปรุงแกไขโดยความรวมมือของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และ
ผูเกี่ยวของ รวมกันวางแผน รวมมือปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
กระบวนการจัดการเรียน แลวจัดใหมีการพัฒนาและสอนซอมเสริมผูเรียนแตละกลุม มีการประเมินผล
และนําผลมาปรับปรุง แกไ ขอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ
โรงเรียนยังตองจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถของนักเรียนในเรื่องของการกลาแสดงออก
มีความมั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคลรอบขางและเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับดนตรี
นาฏศิลป กีฬา นัน ทนาการ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี รูจักอนุรักษทรัพยากร
และใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา โดยใหนักเรียนปฏิบัติจนเปนมีนิสัยในเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคตามหลักสูตรของโรงเรียน
จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนควรกําหนดนโยบายและแนวทางการใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนและ
กระบวนการทํางานของนั กเรียนและผูเกี่ย วของกับ การศึกษา ศึกษาวิเคราะหการจัด และพัฒ นา
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามกรอบทิ ศ ทางของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สอดคล อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ความตองการของชุมชน นโยบายรัฐ แผนการศึกษาแหง ชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ
ทัน ตอการเปลี่ ยนแปลง เปด โอกาสใหผูป กครองไดมีสว นรวมในการเสนอความคิด เห็นในการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหมีความเขมแข็งและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
พั ฒ นาครู ใ ห มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป การเรี ย นรู พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด ว ย
กระบวนการวิจัย มีการจัดการอบรมใหครูทุกคนอยางเทาเทียมกัน ผลักดันใหครูเขารับการพัฒนาตาม
มาตรฐานตําแหนงและมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสูง ขึ้น มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ตองการของครูและสถานศึกษา และสรางความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ จัดใหมีชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน จัดใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกอบรม ดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ซอ มแซม บํ ารุ ง รัก ษาอาคารสถานที่ และสิ่ ง แวดลอ มให มี ความสะอาด ร มรื่ น ปรั บปรุ ง
หองสมุดโรงเรียนและเชิญชวนนักเรียนใหเขาใชหองสมุดใหมากขึ้น มีกิจกรรมเสริมสรางความรูกับ
นักเรียนเพื่อ สุข อนามัยที่ ดีของตั วนัก เรีย นเอง ดําเนินการพั ฒ นาสถานศึ กษาให เปน แหล ง เรี ยนรู
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ง

เศรษฐกิจ พอเพีย งของชุม ชนอยา งยั่ ง ยื น สามารถแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูรว มกั นไดต ลอดเวลา ทั้ ง ครู
ผูปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหนวยงานราชการอื่นๆ ที่ใกลเคียง
จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูควรออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย
ควรนํ า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เข า มามี ส ว นร ว มในการจั ด กิ จ กรรมให นั ก เรี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น
มีประสบการณต รง และสามารถให ขอมู ลย อนกลับแกนั กเรี ยนทั นทีเ พื่อ ใหนั กเรี ยนไดนํ าความรู
กลับไปใช พัฒนาตนเองและสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
การจั ด การเรี ย นการสอนอย า งมี คุ ณ ภาพ เข า สอนตรงเวลา และให ค วามรู กั บ นั ก เรี ย น
อยางเต็มที่ ประกอบกับการสงเสริมใหครูมีความมุงมั่น รวมแรงรวมใจ รวมมือกันในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ
แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โครงการ
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
3. สงเสริมความสามารถในการอาน เขียน คิด วิเคราะห คิดอยาง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชเหตุผล ประกอบการตัดสินใจในการสราง
นวัตกรรม
4. สงเสริมสุขภาวะทางรางกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรีและ
กีฬา
๒. มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพมาตรฐานสากล โครงการ
1. พัฒนาระบบบริหาร สูมาตรฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ
๑. พัฒนาบุคลากร
๒. เสริมสรางขวัญและกําลังใจ
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๓. มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ
๑. พัฒนาศักยภาพครูสูครูมืออาชีพแบบ PLC
๒. อบรมพัฒนาครูดานการใชสื่อและเทคโนโลยี
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ และมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม โครงการ
๑. วิทยาศาสตรนารู เคียงคูเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สงเสริมทักษะการดํารงชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
๕. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๖. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม มุงสูโรงเรียนปลอดขยะ
๗. สืบสานประเพณีไทย เทิดไทสถาบัน
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สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม ปการศึกษา 256๒

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) ความสามารถในการอาน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแต
ละระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา
๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ
งานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิต
สังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา

ระดับคะแนนที่ได
ระดับ แปลผล
กําลัง ปาน ดี ดีเลิศ ยอด คุณภาพ
พัฒนา กลาง
เยี่ยม ที่ได
(1)
(๒) (๓) (๔) (๕)
ดีเลิศ
๔๐
๔
ดีเลิศ
23
4
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ดีเลิศ



4

ดีเลิศ
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ดีเลิศ
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ดีเลิศ
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ยอดเยี่ยม
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ผลการ
ประเมิน
(คิดเปน
รอยละ)

ช

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบตั ิจริงและสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบ และนําผล มาพัฒนาผูเรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู

ระดับคะแนนที่ได
ระดับ แปลผล
กําลัง ปาน ดี ดีเลิศ ยอด คุณภาพ
พัฒนา กลาง
เยี่ยม ที่ได
(1)
(๒) (๓) (๔) (๕)



4

ดีเลิศ



5

ยอดเยี่ยม



5

ยอดเยี่ยม



5

ยอดเยี่ยม

4

ดีเลิศ



4

ดีเลิศ



4

ดีเลิศ



4

ดีเลิศ



4

ดีเลิศ

๓

ดี
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๒
(Self-Assessment Report : SAR )

ผลการ
ประเมิน
(คิดเปน
รอยละ)

ซ

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ขอมูลทั่วไป
โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม ตั้งอยูหมูที่ ๕ ตําบลบางกระทุม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ มีการจัดการศึกษา ๑ ระดับ คือ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : มัธยมศึกษา เปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปที่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๑
คน ขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาที่อื่นๆ ๖๐ จํานวน ๖๑ คน ผูเรียน จํานวน 8๙๖ คน
ไดนํานวัตกรรม 5G ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธสูการปฏิบัติ ภายใตวิสัยทัศน “โรงเรียนบางกระทุม
พิทยาคม มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสากล เปนเลิศดานคุณธรรม บนพื้นฐานความเปนไทย รักษ
สิ่งแวดลอม นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๑.๒ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จํานวนบุคลาการ
บุคลากร

ผูบริหาร

ครูผูสอน

ปการศึกษา256๒

1

๔๒

พนักงาน
ราชการ
1

ครูอัตราจาง
9

เจาหนาที่
อื่นๆ
๖

รวม
61

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 256๒
ผูบริหาร

ครูผูสอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจาง

เจาหนาที่อื่นๆ

1%
10%
15%
2%
72%

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
(Self-Assessment Report : SAR )

1

๒.) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปการศึกษา
256๒

๑

2๑

๓๒

ต่ํากวา
ปริญญาตรี
๗

รวม
๖๑

จํานวนวุฒกิ ารศึกษาของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตากวาปริญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2%
12%
34%
52%

กราฟแสดงรอยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
1.3 ขอมูลนักเรียน
จํานวนนักเรียนปการศึกษา 256๒
ระดับชั้น

จํานวนหอง

มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
รวมทั้งหมด

5
5
5
15
4
4
3
11
26

จํานวนนักเรียนทั้งหมดแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
รวม
95
90
185
100
65
165
95
92
187
290
247
537
47
80
127
52
71
123
37
72
109
136
223
359
426
470
896
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
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2

สถิตินักเรียนปการศึกษา 256๒
จํานวนหอง
100

95 90

ชาย

95 92

หญิง
80

65

52

47
5

5
ม.1

5
ม.2

4
ม.3

72

71

4
ม.4

37
3

ม.5

ม.6

ชื่อแกน

สถิติจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 25๖๐-256๒
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนตน

303

322

359

529

538

537

ปการศึกษา 2560
303
529

ปการศึกษา 2561
322
538

ปการศึกษา 2562
359
537

*ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
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3

๑.๔ ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระฯ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ที่มีผลการเรียนระดับ ๒.๐ ขึ้นไป
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 2 ขึ้นไป
สาระการเรียนรู
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ภาษาไทย
79.22 76.97 45.22 92.81 76.97 86.74
คณิตศาสตร
79.84 71.67 81.33 56.21 87.66 83.89
วิทยาศาสตร
84.52 57.30 55.76 91.99 77.64 74.83
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40.22 67.27 59.02 86.61 82.11 89.09
สุขศึกษาและพลศึกษา
100 99.38 95.72 100 89.61 100
ศิลปะ
93.20 77.83 65.24 88.19 91.71 97.24
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
89.64 57.87 85.05 65.79 79.10 100
ภาษาตางประเทศ
69.35 63.39 60.00 83.83 86.26 80.58
คิดเปนรอยละ
79.25
ระดับชั้นกลุม

คาเฉลี่ย
76.32
76.77
73.67
70.72
97.45
85.57
79.58
73.90

รอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดระดับ 2.0 ขึ้นไป
100
80
60
40
20
0

รอยละ
ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
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4

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระฯ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ที่มีผลการเรียนระดับ ๒.๐ ขึ้นไป
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้น
กลุมสาระการเรียนรู
ม.1
ภาษาไทย
60.00
คณิตศาสตร
69.42
วิทยาศาสตร
89.57
สังคมศึกษา ศาสนาและ
74.04
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
98.05
ศิลปะ
96.72
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 72.68
ภาษาตางประเทศ
94.74
คิดเปนรอยละ

รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 2 ขึ้นไป
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
78.13 67.26 77.78 74.85 90.61
66.35 76.15 70.19 88.00 75.84
84.37 80.21 90.36 86.50 91.19

คาเฉลี่ย
74.77
74.32
87.03

57.19 58.23 78.86 81.25 82.73

72.05

98.48
95.43
72.31
87.12

93.68
92.66
85.49
84.07

98.33 97.84 99.17 70.21
91.67 81.09 92.72 98.34
93.42 100 80.30 94.24
82.67 84.78 72.79 82.31
83.01

รอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดระดับ 2.0 ขึ้นไป
100
80
60
40
20
0

รอยละ
ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
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5

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรอยละของจํานวนนักเรียนทีไ่ ดระดับ ๒
ขึ้นไป ปการศึกษา 256๒
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

๓. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม ม.ตน
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด
เฉลี่ยรอยละ

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
184
166
189
539
127
124
110
361
900
900

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
141
146
167
454
73
91
84
248

43
20
22
85
54
33
26
113

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

702
78.00

198
22.00

0
0

0
0

รอยละของนักเรียน
ระดับดีเยี่ยม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
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76.63
87.95
88.36
84.23
57.48
73.39
76.36
68.70
78.00

8.67

6

๔. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม ม.ตน
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด
เฉลี่ยรอยละ

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
183
160
180
523
123
120
110
353
876
876

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
121
150
169
440
114
109
80
303

62
10
11
83
9
11
30
50

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

743
84.82

133
15.18

0
0.00

0
0

รอยละของนักเรียน
ระดับดีเยี่ยม
66.12
93.75
93.89
84.13
92.68
90.83
72.73
85.84
84.82
9.68

๕. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม ม.ตน
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด
เฉลี่ยรอยละ

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
184
166
189
539
127
124
110
361
900
900

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
120
134
161
415
87
75
73
235

64
28
25
117
40
46
36
122

0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
3
7
0
3
1
4

650
72.22

239
26.56

0
0.00

11
4.60

รอยละของนักเรียน
ระดับดีเยี่ยม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
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65.22
80.72
85.19
76.99
68.50
60.48
66.36
65.10
72.22
8.02

7

๖. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด

ระดับชั้น

183
160
180
523
123
120
110
353

มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม ม.ตน
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด
เฉลี่ยรอยละ

876
876

90
80

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
113
104
141
358
90
117
62
269

70
56
39
165
33
3
48
84

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

627
71.58

249
28.42

0
0

0
0

รอยละของนักเรียน
ระดับดีเยี่ยม
61.75
65.00
78.33
68.45
73.17
97.50
56.36
76.20
71.58
8.17

82.63 83.16
74.71 74.4

70
60

61.29 61.29

59.84 60.32

62.04 62.62

60.98 60.98

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

50
40
30
20
10
0
ม.๑

ม.๒

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับดีเยี่ยม
ปการศึกษา 256๒
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๗. ขอมูลงบประมาณ
** หมายเหตุ ขอมูลจากรายงานสรุปผลการบริหารงบประมาณ ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๒
รายได
รายไดยกมา
รับ
ปงบประมาณ 6 (ปงบประมาณ (ปงบประมาณ
๒
60)
๖1)
(ต.ค.6๑–มี.ค.6) ณ 1 ต.ค. 60 (ต.ค.60–มี.ค.
61)

เงินงบประมาณ
(รายหัว) อ/ป
เงินงบประมาณ
(ปจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน)
เงินงบประมาณ
(เรียนฟรี 15 ป)
เงินนอกงบประมาณ
เงินบริจาค
(รายไดสถานศึกษา)
รวม

รวมรายรับ
รายไดยกมา+
รายรับ

รายจาย
ณ 31 มี.ค. 61

เงินคงเหลือ
ณ 31 มี.ค. 61

๑๖,๐๗๔.๒๗

๕๖๗,๘๐๐

๕๘๓,๘๗๔.๒๗

๔๓๔,๓๘๐.๔๓

๑๔๙,๔๙๓.๘๔

-

๘๘,๕๐๐

๘๘,๕๐๐

๘๘,๕๐๐

-

๒๖๖,๗๔๐.๗๐

๒๔๗,๐๘๐

๕๑๓,๘๒๐.๗๐

๓๕๑,๘๐๕.๒๒

๑๖๒,๐๑๕.๔๘

๑,๑๘๗,๖๓๑

๑,๒๓๒,๐๐๐

๒,๔๑๙,๖๓๑

๑,๒๕๔,๘๓๔

๑,๑๖๔,๗๙๗

๔๕,๒๘๐.๙๖

๘,๐๐๐

๕๓,๒๘๐.๙๖

๑,๕๑๕,๗๒๖.๙๓

๒,๑๔๓,๓๘๐

๓,๖๕๙,๑๐๖.๙๓

๕๓,๒๘๐.๙๖
๒,๑๒๙,๕๑๙.๖๕

๑,๓๘๐,๐๙๓.๔๔

๘. รางวัลที่ไดรับในปการศึกษา

ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
1

6 มิถุนายน 2562

2

1 กรกฎาคม 2562

รางวัล

ผานเกณฑระดับดีเยี่ยม กลุม B โรงเรียนมัธยมศึกษา
มีคะแนนเปนอันดับที่ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste
School) ประจําป 2562
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปลอดขยะระดับภาค
โลเกียรติคุณ ผานเขารอบที่ 1 โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ป 2562

หนวยงานที่มอบ

กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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3

1 กรกฎาคม 2562

4

16 กันยายน 2562

5

19 กันยายน 2562

6

19 กันยายน 2562

7

รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2562 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง
มัธยมศึกษา เขต 39
ผานเกณฑการประเมินเปนสถานศึกษาสีขาวปลอด
กระทรวงศึกษาธิการ
ยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเดน ระดับเพชร
ปการศึกษา 2560
ไดผานการประเมินแหงสํานักงานคณะกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ
OBECQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการดวยระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจําป
พุทธศักราช 2561
นําเสนอนิทรรศการ ระดับดีเดน เวทีศักยภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Standard School Symposium) ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ
ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
สถานศึกษาปลอดภัย ป 2562 ระดับ ดีเดน

1) รางวัล "เปนผูทําคุณประโยชนดานการศึกษา" ประจําปพุทธศักราช 2562
จาก มูลนิธิชัยพรพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รวมกับ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
กลุมสาระการเรียนรู
1
2

6 กันยายน 2562
6 กันยายน 2562

นางปภานันท พัสกุล
นายอิสรานุวัธน เมธาธีรชนกุล

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

เกียรติบัตร
ประกาศ
โลรางวัล
พรอม
เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

หมายเหตุ
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

2) ศิษยเกาดีเดน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดานความสําเร็จในอาชีพ / หนาที่การงาน
จาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
กลุมสาระการเรียนรู
หมายเหตุ
1 2 พฤศจิกายน 2562 นายมาโนช พรามพิทักษ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3) รางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข” ปการศึกษา 2562 (ปที่9) โลประกาศเกียรติคุณประเภทครูผูสอน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
1

6 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล

นายปรีชา ยืนยาว

กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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4) รางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข” ปการศึกษา 2562 (ปที่9) เกียรติบัตร ประเภทครูผูสอน
จาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
1
2
3
4
5

6 ธันวาคม 2562
6 ธันวาคม 2562
6 ธันวาคม 2562
6 ธันวาคม 2562
6 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล

นางนพรัตน พวงบุใหญ
นางสาวบุษบา เพ็งผอง
นางสาวพรพรรณ จันทรวงค
นายอิสรานุวัธน เมธาธีรชนกุล
นายมาโนช พรามพิทักษ

กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเหตุ
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

1) รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้น ม.ปลาย การแขงขันซูโดกุ งานคณิตศาสตรวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่4
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
หมายเหตุ
1

2 สิงหาคม 2562

นางสาวมินตรา เกิดบานใหม

มัธยมศึกษาปที่ 6/1

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันตอบปญหาธรรมะ
จาก วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น

หมายเหตุ

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแขงขันรองเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น

หมายเหตุ

4) เยาวชนดีเดนจังหวัดพิษณุโลก ประจําป 2562 เนื่องในวันเยาวชนแหงชขาติ จังหวัดพิษณุโลก
จาก ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น

หมายเหตุ

5) รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันประกวดการกลาวสุนทรพจน
จาก วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น

หมายเหตุ

1

1

1

1

15 สิงหาคม 2562

6 กันยายน 2562

20 กันยายน 2562

20 กันยายน 2562

นางสาวอรัญตา พิณทอง

เด็กหญิงปวันรัตน สุดประเสริฐ

นางสาวนันทิยา พรมวงษ

นางสาวอรัญตา พิณทอง

มัธยมศึกษาปที่ 5/4

มัธยมศึกษาปที่ 2/4

มัธยมศึกษาปที่ 6/1

มัธยมศึกษาปที่ 5/4
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6) นักเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ระดับจังหวัด
ผานเกณฑ ลําดับที่ 1 จาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
หมายเหตุ
1

21 พฤศจิกายน 2562 นายชนินทร ศรีสอาด

มัธยมศึกษาปที่ 5/1

7) รางวัลชนะเลิศ การแขงขันการวาดภาพ งานของดีเมืองกลวยตาก
จาก อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
1

30 พฤศจิกายน 2562 เด็กหญิงสุนิสา อุปนันท

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3/1

หมายเหตุ

8) รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ภาคเหนือ
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น

หมายเหตุ

9) นักเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง
ระดับกลุมจังหวัด ผานเกณฑ ลําดับที่ 1
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น

หมายเหตุ

10) รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันประกวดบรรยายธรรม ชวงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น

หมายเหตุ

1
2

1

1

22 ธันวาคม 2562
22 ธันวาคม 2562

9 มกราคม 2563

21 กุมภาพันธ 2563

นายชาคริส วิภาสพงศ
นางสาวรักษณาลี เงินมณี

นายชนินทร ศรีสอาด

มัธยมศึกษาปที่ 6/2
มัธยมศึกษาปที่ 6/2

มัธยมศึกษาปที่ 5/1

นายชนินทร ศรีสอาด

มัธยมศึกษาปที่ 5/1

11) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันประกวดบรรยายธรรม ชวงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หัวขอ ธรรมีพึงรักษา จิตอาสาพึงกระทํา จากสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
หมายเหตุ
1

21 กุมภาพันธ 2563

เด็กหญิงดวงกมล สุขสมบัติ

มัธยมศึกษาปที่ 2/2

12) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันประกวดบรรยายธรรมชวงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวขอ พลังจิตอาสาพัฒนาชาติไทย จากสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
หมายเหตุ
1

21 กุมภาพันธ 2563

นายชนินทร ศรีสอาด

มัธยมศึกษาปที่ 5/1

13) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซปกตะกรอ ประเภททีม ชาย รุนอายุไมเกิน 18 ป
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1

19 กรกฎาคม 2562

เด็กหญิงรุงนภา นวมดี

มัธยมศึกษาปที่ 2/2
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14) รางวัลชนะเลิศ เปตอง ประเภททีมหญิง รุนอายุไมเกิน 18 ป เปนตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก แขงขันใน
ระดับภาคที่จังหวัดพิจิตร ปการศึกษา 2562
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
หมายเหตุ
1

19 กรกฎาคม 2562

เด็กหญิงณัฐดาวรรณ ยอดสงค

15) รางวัลชนะเลิศ เปตอง ประเภททีมหญิง รุนอายุไมเกิน 15 ป
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
1

19 กรกฎาคม 2562

เด็กหญิงไปรยา จันทรสนอง

มัธยมศึกษาปที่ 2/2

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2/1

หมายเหตุ

16) รางวัลชนะเลิศ เปตอง ประเภททีมหญิง รุนอายุไมเกิน 15 ป ไดเปนตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
ไปแขงขันระดับภาคที่จังหวัดตาก
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
หมายเหตุ
1

19 กรกฎาคม 2562

17) รางวัลดานกีฬา
ที่ ว / ด / ป ที่ไดรับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

19 ก.ค. 2562
19 ก.ค. 2562
19 ก.ค. 2562
19 ก.ค. 2562
30 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562

เด็กหญิงสุวรรนิสา สายสุวรรณ

มัธยมศึกษาปที่ 1/5

รางวัล/เกียรติคุณ

หนวยงานที่มอบ

ผูฝกสอน เปตองหญิง รางวัลชนะเลิศ
ผูฝกสอน ฟุตบอลชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผูฝกสอน เซปกตะกรอชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ผูฝกสอน เซปกตะกรอหญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชนะเลิศเซปกตะกรอชาย อายุ 15 ป
รางวัลชนะเลิศเซปกตะกรอหญิง อายุ 15 ป
รางวัลชนะเลิศเปตองหญิง อายุ 15 ป
รางวัลชนะเลิศเปตองหญิง อายุ 18 ป
รางวัลชนะเลิศเปตองชาย อายุ 18 ป
รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลหญิง อายุ 15 ป
รางวัลชนะเลิศฟุตซอลชาย อายุ 18 ป
รางวัลชนะเลิศฟุตบอลหญิง อายุ 15 ป

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอบางกระทุม
อําเภอบางกระทุม
อําเภอบางกระทุม
อําเภอบางกระทุม
อําเภอบางกระทุม
อําเภอบางกระทุม
อําเภอบางกระทุม
อําเภอบางกระทุม
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เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
ถวยรางวัล
ถวยรางวัล
ถวยรางวัล
ถวยรางวัล
ถวยรางวัล
ถวยรางวัล
ถวยรางวัล
ถวยรางวัล
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สวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศนของโรงเรียน
มีโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสูมาตรฐานสากล สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนเพื่อให
ผูเรียนมีศักยภาพ และคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล โดยจะตองพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการคนควา แสวงหาความรูและมีความรูพื้นฐานที่จําเปน โดยครูผูสอนจะตองจัดการเรียนรูใหผูเรียน
สามารถเรียนรูและเขาถึงองคความรูดวยตนเองได (Constructivism) โดยการใชบันได ๕ ขั้นของการพัฒนา
ผูเรียนสูมาตรฐานสากล ใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เปนไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลั กสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกั บผูเรียน โดยมีการจัด การเรียนรูทั้ ง
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ การลงมือปฏิบัติจริง การใชทักษะกระบวนการคิดและการแกปญหาเปน
หลัก การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ STEM มาบูรณาการ และเนนเรื่องการอานคิด วิเคราะหของผูเรียนเปน
เรื่องสําคัญ และพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน มีกิจกรรมสงเสริมการอานของผูเรียน และสถานศึกษายังมุง
พัฒ นาครูทุกคนใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกตใชใหตรงตามความสามารถและ
ศัก ยภาพของผูเ รี ย น จั ด โครงการพัฒ นาผูเ รี ย นและบุ ค ลากรทางด า นเทคโนโลยี ใช สื่ อ และเทคโนโลยี ที่
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนไดคนควาเพิ่มเติม และแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูภายใน
และภายนอกหองเรียน
นอกจากนี้ สถานศึกษาไดมีการดําเนินการโดยครูเนนการใชคําถาม RCA เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ที่
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน จัดกิจกรรมและโครงการพัฒ นาคุณภาพผูเรียนใหเหมาะสมกับชวงชั้น พัฒ นา
คุณธรรมผูเรียนตามหลักสูตร เนนใหผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ทั้งยังมีระบบการแนะ
แนว ใหคําปรึกษาและดูแลสุขภาวะจิตแกผูเรียน สงเสริมการออกกําลังกาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียน
๒. ผลการพัฒนา
ประเด็นตัวชี้วัด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน
๑). ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
อาน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คํานวณสูงกวา
เปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด

ผลการประเมิน

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยู
ในระดับดีเยี่ยมปการศึกษา 256๒
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ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ประเด็นตัวชี้วัด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน
๒). ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิด
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ
และแกปญหา
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
๓) ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
สรางนวัตกรรม

ภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนทั้งหมด ๘๓๒ คน มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับ
เยี่ยม ๕๗๒ คน คิดเปนรอยละเฉลี่ย ๖๘.๗๕
ภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนทั้งหมด ๘๒๘คน มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับ
เยี่ยม ๕๗๑ คน คิดเปนรอยละเฉลี่ย ๖๘.๙๖
เฉลี่ยสองภาคเรียน คิดเปนรอยละ ๖๘.๘๖

ผลการประเมิน

ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไว ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหา อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ
คิดเปนรอยละ 99.82

ผลการสงเสริมและพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหสามารถสรางนวัตกรรมอยางนอย 1 เรื่องเปนไปตาม
เปาหมายที่โรงเรียนตั้งไว มีนักเรียนจํานวน 244 คน อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ คิด
เปนรอยละ 97.21

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
๔) ผูเรียนมี
รอยละ 99.4 ของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถในการใช และการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางาน
และการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และ
สังคมในดานการเรียนรู
การสื่อสาร การทํางาน
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
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ประเด็นตัวชี้วัด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน
๕) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
เปนไปตามเปาหมายที่
สถานศึกษากําหนด
ระดับคุณภาพ
ดี

ผลการประเมิน

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป ปการศึกษา 256๒ คิดเปน
รอยละ 76.99 มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.69

๖) มีความรู ทักษะ
-ผูเรียนรอยละ 88.52 มีผลสัมฤทธิ์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูง
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี กวาคาเปาหมายที่ทางโรงเรียนกําหนดไว (รอยละ 60)
พรอมที่จะศึกษาตองาน
-ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรูและทักษะเจตคติที่ดีตอ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การศึกษา ตอในระดับที่สูงขึ้น รอยละ 95.20
และการทํางานหรืองาน
-ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความรูและทักษะเจตคติที่ดีตอ
อาชีพ
การศึกษา ตอในระดับที่สูงขึ้น รอยละ 75.30
ระดับคุณภาพ
คิดเปนคารอยลละเฉลี่ย ๘๖.๒๓
ดีเลิศ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
จํานวนนักเรียน 830 คน นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
ประสงคของผูเรียน
คิดเปนรอยละ 95.7๐
๑) ผูเรียนมีคุณลักษณะ
และคานิยมที่ดีสูงกวา
เปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
๒) ผูเรียนมีความภูมิใจ
ผูเรียนทุกคนรับการปลูกฝงใหยึดมั่นและจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
ในทองถิ่น เห็นคุณคา พระมหากษัตริยผานกิจกรรมที่โรงเรียนปลูกฝงใหอยูในวิถีชีวิตและในกิจกรรมหนา
ของความเปนไทย มี
เสาธง คิดเปนรอยละ 100
สวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาไทย
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
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ประเด็นตัวชี้วัด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียน
๓) ผูเรียนสามารถอยู
รวมกันบนความ
แตกตางและ
หลากหลาย

ผลการประเมิน
จํานวนนักเรียน..836 คน ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลายคิดเปนรอยละ 100

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
๔) ผูเรียนมีสุขภาวะ
-กลุมสาระฯ สุขศึกษาพละศึกษารวมกับงานอนามัยดําเนินการชั่งน้ําหนักและ
ทางรางกาย และจิต
วัดสวนสูงของนักเรียนทุกคน
สังคมสูงกวาเปาหมายที่ ผลการดําเนินการ
สถานศึกษากําหนด
นักเรียนเขารวมกิจกรรม และมีผลการตรวจสุขภาพ คิดเปนรอยละ 99.99
-งานอนามัยและงานพยาบาลรวมกับหนวยงานโรงพยาบาลบางกระทุม ฝาย
ระดับคุณภาพ
งานทันตกรรม จัดกิจกรรมเหงือกสะอาด ฟนแข็งแรง ใหกับนักเรียนระดับม. 1-3
โดยใหความรูและวิธีการแปรงฟนที่ถูกวิธี ใหกับนักเรียนทุกคน
ดีเลิศ
ผลการดําเนินการ
นักเรียนเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 95.69
คิดเปนคารอยละเฉลี่ย 97.84
3. จุดเดน
ผูเรียนอานหนัง สือ ออกและอา นคลอง รวมทั้ง สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได ทุกคน สามารถใช
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม
ผูเ รีย นมีสุ ข ภาพร า งกายแข็ ง แรง มีส มรรถภาพทางกายและน้ํ าหนั กส ว นสู ง ตามเกณฑ มีร ะเบี ยบวิ นัย มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความกลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง จนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับ
ของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย มีมารยาทเรียบรอย เคารพกฎกติกาของสังคม และมีน้ําใจเอื้อเฟอเพื่อ
แผในการชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส
4. จุดควรพัฒนา
ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ยังตองเรงพัฒนาดานการกระบวนการคิด การนําเสนอ
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล และตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณได
อยางเหมาะสม ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ยังตองไดรับการพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห พัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณไ ดอยางเหมาะสม สง เสริมในดานทัศนคติที่ดีตอ
ความเปนไทย ไมหลงใหลกับคานิยมตางชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทําใหลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
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1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคมไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมาโดย
การศึก ษาข อมู ล สารสนเทศจากผลการนิ เทศ ติ ดตาม ประเมิ นการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรู ป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกัน กําหนดเปาหมาย
ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณ ภาพจั ดการศึก ษา แผนปฏิ บัติ ก ารประจํ าป ใหส อดคล องกับ สภาพป ญ หา ความตอ งการพัฒ นา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพรอมทั้ง จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ
ดําเนิน การพั ฒ นาตามแผนงานเพื่อ ให บรรลุเป าหมายที่ กําหนดให มี การดํา เนิน การนิเทศ กํ ากับ ติด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน
2. ผลการดําเนินงาน
ประเด็นตัวชี้วัด
๒.๑ มีเปาหมาย
วิสัยทัศนและพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน สอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา
ความตองการชุมชน
นโยบายรัฐ แผนการ
ศึกษาแหงชาติ เปนไป
ไดในการปฏิบัติ ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงระดับ

ผลการประเมิน
โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม ไดมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ ให
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา ของสถานศึกษา บริบทของผูเรียน
และสถานศึกษา รวมถึงความตองการของชุมชนและ ทองถิ่น โดยมีการกําหนดให
สอดคลองและเปนไปตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียนรวมกัน
กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ ของโรงเรียน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ประเด็นตัวชี้วัด
๒.๒ มีระบบบริหาร

ผลการประเมิน
๑. ผูบริหารมีความเปนผูนําบริหารจัดการดานการศึกษาบรรลุเปาหมาย
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จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความ
รวมมือของผูเกี่ยวของ
ทุกฝายมีการนําขอมูล
มาใชในการปรับปรุง
พัฒนางานอยาง
ตอเนื่องและเปน
แบบอยางได
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความตองการ
ของครูและสถานศึกษา
และจัดใหมีชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนางาน
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ประเด็นตัวชี้วัด
๒.๕ จัดสภาพแวดลอม

ตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมและใหบริการแกชุมชนจนเปนที่ยอมรับจากผูปกครอง ชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป
สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียน ทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศ
มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปนระบบ
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่กระตุนใหผูเรียนใหใฝ
เรียนรู

การพัฒนาหลักสูตรที่สมบูรณทําใหไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและยังมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการเรียนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและ
ผูปกครอง อีกทั้งเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม
โรงเรียนไดวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล ทําใหทราบรายละเอียดของ
นักเรียนแตละคน โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ เกง กลาง และออน มีการจัดการเรียน
การสอนที่แตกตางกัน คือ กลุมเกงใชการจัดการเรียนการสอนแบบเนนเนื้อหาวิชา
กลุมกลางสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะดานการอานออกเขียนไดและภาษา
และกลุมออนสงเสริมใหนักเรียนไดทักษะการปฏิบัติ เนนสงเสริมอาชีพ กีฬา ดนตรี
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สงเสริมใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ไดเรียนรูผานทักษะการปฏิบัติในทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจและถนัด
๑. ครูและบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนาทุกคน เฉลี่ย 2-5 ครั้ง/คน
๒. ครูและบุคลากรมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
๓. ครูและบุคลากรทุกกลุมสาระฯ เขารวม ในการทํา PLC รวมตัว รวมมือรวมใจ
และรวมเรียนรูรวมกัน บนพื้นฐานความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา
เปาหมาย และภารกิจรวมกัน

ผลการประเมิน
โรงเรียนมีโครงการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม จัดกิจกรรม พัฒนาอาคาร
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ทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย

สถานที่ กิจกรรมพัฒนางานรักษา ความปลอดภัย กิจกรรมปรับภูมิทัศน
จัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ผานกิจกรรมหองเรียนสีขาว
และหองเรียนนาอยูการเรียนรูก าวไกลและสภาพแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูและมีความปลอดภัย

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและการ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน จัดการเรียนรูที่เหมาะกับสภาพของสถานศึกษา
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
3. จุดเดน
โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคมมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ เนนการดําเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยโรงเรียนไดเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน อาทิเชน การ
ประชุมแบบมีสวนรวม การประชุม ระดมสมอง เพื่อ ใหทุกฝา ยมีสวนร วมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิ จ
เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาให
ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมี
คุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และการจัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปนหลักฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
4. จุดควรพัฒนา
1. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มี
สวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
2. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
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1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคมดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ
ดําเนิน งาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
สัดสวนคะแนนแตละหนวย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครู
จัดการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง
จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมี
การมอบหมายหนาที่ใหนักเรียนรวมจัดบรรยากาศตามสถานที่ตางๆ ทั้งภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ครู
ใชสื่อการเรียนการอสน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของาสื่อการสอนี่ใช ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียนปการศึกษาละ 1 เรื่อง และไดรับการตรวจใหคําแนะนํา
โดยคณะกรรมการนิเทศภายใน
2. ผลการดําเนินงาน
ประเด็นตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
๓.๑ จัดการเรียนรูผาน
โรงเรียนไดจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
กระบวนการคิดและ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฏิบัติจริง ตาม
2. ออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานการเรียนรู
3. จัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติ ประจําวันได
สถานศึกษา มีแผนการ
4. สรางและพัฒนาสื่อการสอนหรือนวัตกรรมนําไปใชจัดการเรียนการ
จัดการเรียนรูที่สามารถ สอน
นําไปจัดกิจกรรมไดจริง
5. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
และสามารถนําไป
6. นิเทศการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ประยุกตใชในการ
7. จัดโครงการที่สงเสริมพัฒนาใหไดใชกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ดําเนินชีวิตได
8. สรุปผลการจัดทําโครงการและนําไปปรับปรุงพัฒนา
ผลการดําเนินการ
ระดับคุณภาพ
ครูจํานวนรอยละ 83.67 มีจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
ดีเลิศ
จริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยี
1. ครูรอยละ 100 มีการใชสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
สารสนเทศ และแหลง
๒. มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ
เรียนรู รวมทั้งภูมิ
3. งานพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี จัดทําระบบโครงขายติดตั้ง
ปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอ อุปกรณทั้งระบบสาย และไรสาย เพื่อใหผูเรียนและครูผูสอนสามารถเขาใชระบบ
การเรียนรู
เครือขายในการจัดการเรียนรู และใชสื่ออิเล็กทรอนิกสไดทุกหองเรียนมีการบริหาร
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ประเด็นตัวชี้วัด

ผลการประเมิน
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๓.๓ มีการบริหาร
ครูผูสอนเนนการจัดกิจกรรที่มีการปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถเรียนรู
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก รวมกันอยางมี ความสุข มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกิจกรรม
เด็กรักที่จะเรียนรูและ มีการนิเทศติดตาม การเรียนการสอนจากกลุมสาระการเรียนรูและจากฝายบริหาร
เรียนรูรวมกันอยางมี
อยางตอเนื่อง
ความสุข
ครูจํานวนรอยละ 90.69 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่
จะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
๓.๔ ตรวจสอบและ
๑. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ
ประเมินผูเรียนอยาง
และ มีประสิทธิภาพ ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมที่เนนทักษะกระบวนการคิด
เปนระบบ มีขั้นตอน
การปฏิบัติจริง ใหนักเรียน แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง
โดยใชเครื่องมือและ
ตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัด บรรยากาศ สภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู
วิธีการวัดและ
และผลการวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ไดรับการตรวจ ประเมิน พรอมให
ประเมินผลที่เหมาะสม คําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา
กับเปาหมายในการ
๒. ครูจํานวนรอยละ 81.63 มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
จัดการเรียนรู ใหขอมูล ระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
ยอนกลับแกผูเรียน
เปาหมายในการจัดการเรียนรูใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและนําผลมาพัฒนา
และนําผลมาพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
ผูเรียน
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู
ระดับคุณภาพ
ดี

๑. มีการนิเทศภายในเพื่อติดตามการเรียนการสอนอยูเสมอ
๒. การมีประชุมภายในกลุมสาระการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนและ
แกปญหาในชั้นเรียน
๓. มีการอบรมคูปองครูตามความสนใจ เพื่อเนนการแกปญหาที่เกิดขึ้นตาม
สภาพจริง
๔. ครูคิดเปนรอยละ 95.24 มีชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพระหวางครู
และผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูครูและผูเกี่ยวของมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู
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3. จุดเดน
1. ครูตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอ
2. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง
3. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
4. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
5. คณะกรรมการนิเทศภายในตรวจประเมินผลงานในชั้น เรียนของครูทุกคน พรอมทั้ง ใหคําแนะนําที่
สามารถพัฒนาตอยอดไดเปนอยางดี
4. จุดควรพัฒนา
1. ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู
2. ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใชในการพัฒนาตนเอง
สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ : 4 ดีเลิศ
จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สง ผลใหโรงเรียนบางกระทุมพิทยาคมจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากการสรุปผลการประเมิน
อยูใน ระดับดีเลิศ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน อยูในระดับ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับ ดีเลิศ
ทั้งนี้ โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคมมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปนไป
ตามสภาพปญหาและความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียนและสภาพ
ของชุมชน ทองถิ่น จนมีการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดีเลิศ ผูเรียนมีความสามารถในการอานและ
เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสสื่อสารไดดี และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษา
กําหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1
ดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลการประเมินรายมาตรฐานอยูในระดับดีเลิศ
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและการดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการ
ประเมิ น และการดํ าเนิ น งานที่ผ า นมาเป น ฐานในการพั ฒ นา และสอดคล องกั บเป าหมายของการพั ฒ นา
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนน ผูเรียนเปนสําคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ วิเคราะห
ออกแบบและจัดการเรียนรูเปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู ใชสื่อการเรียนรู ติดตาม ตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหารายบุคคล และ
การประเมินผลจากสภาพจริงทุกขั้นตอน สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยาง
เปนขั้นตอน เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลกรประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษา
ใหความสําคัญ กับผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบ และดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี
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สวนที่ ๓
สรุปผลแนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษา จะตองนําไป
วิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนา ของแตละ
มาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือไดดังนี้
จุดเดน
จุดเดนมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน
นักเรียนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียน เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม มีความใฝรู และเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน คนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา มีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
สุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ทํางานรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุข พัฒ นางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดี น้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน รูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย ปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และ หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปญหาทางเพศ มีสุนทรียภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เปนลูกที่ดีของพอแม
ผูปกครอง เป น นัก เรี ยนที่ ดีข องโรงเรี ยน มี คุณลั กษณะที่ พึง ประสงคต ามหลัก สูตร ยอมรั บความคิด และ
วัฒนธรรมทีแ่ ตกตาง
จุดเดนมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของ สถานศึกษา
มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมาย มีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีความสามารถ มีการทํางานอยางเปนระบบ ทุกระบบการ
ทํางานจะขับเคลื่อนการทํางานโดยมีรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานสากล “5G
MODEL” ขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ มีระบบสารสนเทศของโรงเรียนเปนหมวดหมู เปนปจจุบัน ทําให
การบริหารจัดการดานตางๆ มีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมใน
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอั ตลักษณที่สถานศึก ษากํ าหนด จัดทํ าแผนพัฒ นาการศึกษาของสถานศึ กษาที่สอดรับกับ มาตรฐานที่
สถานศึกษากําหนด และดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒ นาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผู เกี่ยวของทุ กฝายมีสวนรวม และจั ดสง รายงาน ผลการ
ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
(Self-Assessment Report : SAR )

24

หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนํ า ผลไปปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนอย า งสม่ํ า เสมอ จั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่ ห ลากหลาย
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผูเรียน
ครูไดปฏิบัติหนาที่ตรงกับความรูความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา สงผลใหงานมีคุณภาพ ไดรับ
การยอมรับจากผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ นําผลที่ไดจากการรับมอบหมาย มาปรับใช พัฒนาโรงเรียนจนสงผลใหนักเรียน ผูปกครอง
และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางดาน
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาอยางเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูใน
สภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน จัดหองสมุดใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม มี
การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง ผูที่เกี่ยวของ แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
โรงเรียนใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด ประสบการณ
โดยบริการ Wireless network ที่ครอบคลุมพื้นที่สะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย
เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
จุดเดนมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม มีหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและทอ งถิ่น มีกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย ตรงตามความตองการของผูเรียน รวมทั้งครูผูสอนมีความตั้งใจ
มุงมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากการคิดการปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยกําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน มีความตั้งใจ มุงมั่น
ในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู โดยการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใชวิธีการและแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีการใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับกิจกรรมและนัก เรียน มี การนําชุ มชนเขา มามีสวนรวมในกิ จกรรมต างๆ วิเ คราะหผ ลการประเมินและ
นํามาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน อีกทั้งศึกษาคนควา มีชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
จุดควรพัฒนา
จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ปลูกฝง ใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานทุกที่ทุกเวลา และสื่อรอบๆ ตัว ตองสง เสริมใหเปนนิสัย และ
สามารถนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ไดอยางคลองแคลวและถูกตองเหมาะสม
โรงเรียนควรทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อคนหาสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนอยางแทจริงวาเปนเพราะเหตุใด และนําขอคนพบมาจัดทําเปนโครงการและบริหารจัดการเพื่อปรับปรุง
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แกไขโดยความรวมมือของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ รวมกันวางแผน
รวมมือปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขกระบวนการจัดการเรียน แลวจัดใหมี
การพัฒนาและสอนซอมเสริมผูเรียนแตละกลุม มีการประเมินผล และนําผลมาปรับปรุง แกไ ขอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ
โรงเรียนยังตองจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถของนักเรียนในเรื่องของการกลาแสดงออก มีความ
มั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคลรอบขางและเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับดนตรี นาฏศิลป กีฬา
นัน ทนาการ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี รูจักอนุรักษทรัพยากรและใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยใหนักเรียนปฏิบัติจนเปนมีนิสัยในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
ตามหลักสูตรของโรงเรียน
จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรี ย นควรกํ า หนดนโยบายและแนวทางการใช วิ จั ย เป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการเรี ย นและ
กระบวนการทํางานของนักเรียนและผูเกี่ยวของกับการศึกษา ศึกษาวิเคราะหการจัดและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของ
ชุมชน นโยบายรัฐ แผนการศึกษาแหง ชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง เปดโอกาสให
ผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผูเรียน สรางเครือขายความ
รวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งและการขับเคลื่อนคุณภาพการ
จัดการศึกษา
พัฒนาครูใหมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย มี
การจัดการอบรมใหครูทุกคนอยางเทาเทียมกัน ผลักดันใหครูเขารับการพัฒนาตามมาตรฐานตําแหนงและมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา และ
สรางความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน จัดใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกอบรม ดูง าน เพื่อเพิ่มพูน ความรูและประสบการณทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ซอมแซม บํ ารุง รักษาอาคารสถานที่ และสิ่ ง แวดล อมใหมี ความสะอาด ร มรื่ น ปรับปรุง หองสมุ ด
โรงเรี ยนและเชิ ญ ชวนนั กเรี ยนให เ ขา ใช ห องสมุ ด ให มากขึ้น มี กิ จกรรมเสริม สรา งความรูกั บ นัก เรี ย นเพื่ อ
สุขอนามัยที่ดีของตัวนักเรียนเอง ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
อยางยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดตลอดเวลา ทั้งครู ผูปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหนวยงาน
ราชการอื่นๆ ที่ใกลเคียง
จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูควรออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย
ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนเพิ่มมากขึ้น มีประสบการณ
ตรง และสามารถใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อใหนักเรียนไดนําความรู กลับไปใชพัฒนาตนเองและ
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
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การจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เขาสอนตรงเวลา และใหความรูกับนักเรียน อยางเต็มที่
ประกอบกับการสงเสริมใหครูมีความมุงมั่น รวมแรงรวมใจ รวมมือกันในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณภาพ
แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โครงการ
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
3. สงเสริมความสามารถในการอาน เขียน คิด วิเคราะห คิดอยาง มีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชเหตุผล ประกอบการตัดสินใจในการสรางนวัตกรรม
4. สงเสริมสุขภาวะทางรางกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา
๒. มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ พัฒ นาระบบบริหารและการจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพตามเกณฑรางวัล
คุณภาพมาตรฐานสากล โครงการ
1. พัฒนาระบบบริหาร สูมาตรฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ
๑. พัฒนาบุคลากร
๒. เสริมสรางขวัญและกําลังใจ
๓. มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ
๑. พัฒนาศักยภาพครูสูครูมืออาชีพแบบ PLC
๒. อบรมพัฒนาครูดานการใชสื่อและเทคโนโลยี
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ และมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม โครงการ
๑. วิทยาศาสตรนารู เคียงคูเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สงเสริมทักษะการดํารงชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
๕. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๖. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม มุงสูโรงเรียนปลอดขยะ
๗. สืบสานประเพณีไทย เทิดไทสถาบัน
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ความตองการและการชวยเหลือ
1. บุคลากรที่ทําหนาที่รองผูอํานวยการโดยต่ําแหนง

วิทยากรที่มีความรู ความสามารถ เฉพาะสาขามาใหความรูแกครูและนักเรียน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหพัฒนาสูงขึ้น
2.
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ภาคผนวก
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