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ค าน า 
 
        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
เล่มนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี   
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จ
จากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียน  การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
       ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 เล่มนี้  คณะ
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”   ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 

                       
 (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”  
                  ๒๔ พฤษภาคม  2562 
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เทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาศักยภาพนักเรียน เครือข่ายชุมชนร่วมสืบสาน 

ก้าวสู่มาตรฐานสากล พร้อมท้ังเป็นพลโลก 
 
 

 
ความรู้คู่คุณธรรม เลิศล้ าจิตอาสา 

๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป 

 

๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

อัตลักษณ์ 
(Identit

๑ 
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๑. ปลูกฝังให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ 
๒. สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถด้าน 
    เทคโนโลยีและส่ือสารได้ ๒ ประเภท 
๔. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน ร่วมจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 
๑. มีความศรัทธาและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
๒. ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
๔. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ  
    ภาษาต่างประเทศท่ีสองในการส่ือสาร  ใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ         
    การคิดขั้นสูง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้กับผู้เรียน 
๕. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้เข้มแข็งเป็นท่ียอมรับและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางบริการ 
    เป็นเลิศทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
๖. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสพฐ. 
    (OBECOA) 
๗. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
    คุณภาพการจัดการศึกษา 
๘. ระดมสรรพก าลังสร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์การศึกษาท่ีเข้มแข็ง ซึ่งเกิดจากพลังของการมีส่วนร่วม 
    ของชุมชน องค์กร ประชาคม ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ ผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติและร่วมพัฒนาโรงเรียน 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 

กลยุทธ์โรงเรียน 

๒ 
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 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ขับรถยนต์ 

ลูกจ้างชั่วคราว 

รวม ครูอัตรา
จ้าง/ธุรการ 

คนงาน รปภ. 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๑ ๙๕ - ๓ ๑ ๕ ๙ ๒ ๑๑๖ 
 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 

 ๓) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงาน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ 

๑.บริหารการศึกษา ๑           - 
๒. ภาษาไทย ๙         ๑๙ 

๓. คณิตศาสตร์ ๑๐         ๑๙ 

๔. วิทยาศาสตร์ ๑๖                   ๑๘ 
๕. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖         ๑๙ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๗         ๑๙ 
๗. ศิลปะ ๖         ๒๐ 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๖         ๑๗ 

๙. ภาษาต่างประเทศ ๑๔         ๑๙ 
๑๐. กิจกรรมแนะแนว ๓         ๑๙ 
๑๑. บรรณารักษ์ ๑         ๑๘ 

รวม ๙๙         ๑๙ 

ปริญญาตรี 
๗๕.๒๕% 
๗๖ คน 

ปริญญาโท 
๒๔.๗๕% 
๒๕ คน 

๑.๓ ข้อมูลบุคลากร 

๓ 
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 ๑) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑  รวม  ๒,๐๒๐ คน 

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม

ทั้งหมด 

จ านวนห้อง ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๗ ๗ ๗ ๕๑ 

เพศ 
ชาย ๑๘๓ ๒๐๗ ๒๐๔ ๑๐๘ ๑๑๐ ๙๑ ๙๐๓ 
หญิง ๒๐๗ ๒๐๓ ๒๑๗ ๑๖๑ ๑๔๕ ๑๘๔ ๑,๑๑๗ 

รวม ๓๙๐ ๔๑๐ ๔๒๑ ๒๖๙ ๒๕๕ ๒๗๕ ๒,๐๒๐ 

เฉลี่ยต่อห้อง ๓๙.๐๐ ๔๑.๐๐ ๔๒.๑๐ ๓๘.๔๒ ๓๖.๔๒ ๓๙.๒๘  

 
 

 
 
 

 

๔๑๖ 

๔๒๔ 

๔๑๘ 

๒๕๘ 

๒๗๖ 

๒๓๒ 

๓๙๐ 

๔๑๐ 

๔๒๑ 

๒๖๙ 

๒๕๕ 

๒๗๕ 

ม.๑ 

ม.๒ 

ม.๓ 

ม.๔ 

ม.๕ 

ม.๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 

๔ 
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 ๒) จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 
 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ - - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ - - - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒ - - 

รวม ๓ ๐ ๐ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - - - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ - - - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ - - 

รวม ๑ ๐ ๐ 
รวมทั้งหมด ๔ ๐ ๐ 

 
 

 ๓) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑   
 

 
 
 

 
 
 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพ
ฯ 

ภาษาต่างประเ
ทศ 

2559 53.68 39.28 48.18 50.74 60.52 72.37 69.52 50.93

2560 53.89 44.76 48.05 64.12 63.92 70.77 66.93 64.26

2561 55.28 39.27 60.48 93.73 72.8 76.98 73.74 60.94

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป                                                
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑   

๕ 
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 ๔) ข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑   
 

 

 
 

 ๕) ข้อมูลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของนักเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑   
 

 

 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
2559 45.4 51.66 63.49 66.62 65.82 61.34
2560 53.59 51.88 52.26 77.79 73.9 72.66
2561 54.52 59.45 54.48 93.29 95.48 81.26

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
2559 45.4 51.66 63.49 66.62 65.82 61.34
2560 53.59 51.88 52.26 77.79 73.9 72.66
2561 55.61 60.67 55.37 93.63 75.86 68.4

๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 

ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป                                 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป                                            
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

๖ 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๐๗ ๒๖.๘๒ ๓๓.๘๓ ๒๗.๕๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๒.๖๑ ๒๘.๘๗ ๓๔.๕๔ ๒๘.๔๔ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๕.๐๔ ๓๐.๒๘ ๓๖.๔๓ ๒๙.๑๐ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ ๒๙.๔๕ 

 

 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๓.๒๗ ๒๕.๕๙ ๒๗.๙๔ ๓๓.๐๔ ๒๗.๔๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๕.๙๑ ๒๙.๑๑ ๒๙.๕๗ ๓๔.๕๐ ๒๙.๔๑ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๔๘.๑๖ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๕ ๓๕.๔๘ ๓๑.๑๕ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๐.๗๒ ๓๐.๕๑ ๓๕.๑๖ ๓๑.๔๑ 

๐. 

๒๐. 

๔๐. 

๖๐. 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

๐. 

๒๐. 

๔๐. 

๖๐. 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๗ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรยีนบางปะอิน”ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๑๑  

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 45.27 22.97 29.13 28.9
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 50.07 26.82 33.83 27.54

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๐ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๔๓.๒๗ ๒๕.๕๙ ๒๗.๙๔ ๓๓.๐๔ ๒๗.๔๗ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔๗.๑๘ ๒๒.๘๕ ๒๗.๕๑ ๓๒.๙๙ ๒๖.๑ 

๓.  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๔.  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๘ 
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 รางวัลท่ีสถานศึกษาได้รับ 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ 

๑. โรงเรียนบางปะอิน             
“ราชานุเคราะห์๑” 

-  เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย  
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
-  ได้รับเหรียญรางวัลรวมสูงสุด ๑๐ อันดับแรก (TOP  TEN  AWARDS) เป็น
อันดับท่ี ๗ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ณ  ๓๐  มกราคม ๒๕๖๑ 

-  ได้รับเหรียญรางวัลเป็นอันดับท่ี ๒ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ  ๓๐  มกราคม 
๒๕๖๑ 

 

 รางวัลท่ีผู้บริหารได้รับ 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

๑. นายประจวบโชค  สร้อยสม - โล่กรรมการและ
เลขานุการกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานดีเด่น 

สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ 

- โล่เกียรติคุณผู้ท่ีมีความ
เสียสละเพื่อการ
มัธยมศึกษาไทย   

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ 

- โล่อุปนายกผู้อ านวยการ
โรงเรียนดีเด่น  ประจ าปี 
๒๕๖๒ 

ส ภ า ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ค รู แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย             
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

- ได้รับโล่ประกาศเกียรติ
คุณในฐานะ  “ผู้น าการ
เปล่ียนผ่านการศึกษาสู่ยุค
ปัญญาประดิษฐ์”  ในการ
ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า แ ล ะ
นิทร รศการ ดิ จิ ทัลทาง
การศึกษา  ๒๐๑๙ 

ส ภ า ค รู แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย               
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

๑.๖ รางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๙ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

 นายประจวบโชค  สร้อยสม - ได้รับเกียรติบัตรเป็น
ผู้บริหารดีเด่นและ
บุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น     

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

- ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
 รางวัลท่ีครูและบุคลากรได้รับ 

ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

๑. นางส าเนาว์  ศรีอรุณ ครูดีเด่น งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  กศจ. จ.พระนครศรีอยุธยา 
๒. นายสมรักษ์   แทนลาน ครูดีเด่น งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สพม. เขต ๓ 
๓. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครูดี งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สกสค. จ. พระนครศรีอยุธยา 
๔. นางเอมอร  สมสืบ ครูดี งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สกสค. จ. พระนครศรีอยุธยา 
๕. นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครูดี งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สกสค. จ. พระนครศรีอยุธยา 
๖. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี ครูดี งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สกสค. จ. พระนครศรีอยุธยา 

๗. นายธีระวฒัน ์  เพ็ชร์วารี ครูดี งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สกสค. จ. พระนครศรีอยุธยา 
๘. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข ครูดี งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สกสค. จ. พระนครศรีอยุธยา 
๙. นายประสบชัย   แน่ประโคน ครูดีเด่น งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 

๑๐. นายเกษม  เมาลิทอง ครูดีเด่น งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
๑๑. นางสยุมพร  นาคจรูญ ครูดีเด่น งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
๑๒. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครูดีเด่น งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
๑๓. นายภูวดล  ส าลี ครูดีเด่น งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
๑๔. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ ครูดีเด่น งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
๑๕. นางชญาภา   ค าแหงฤทธิ์ ครูดีเด่น งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
๑๖. นางสาวอริยา  กันทะวงค์ ครูดีเด่น งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒  
๑๗. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก ครูดีเด่น งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๑  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 

 
 
 

๑๐ 
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 รางวัลท่ีนักเรียนได้รับ 

ท่ี รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
๑ นายภูร่องกล้า ลาภตระการ ม.๔/๖ ระดับดีประเภทมัธยมศึกษา 

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาประจ าป ี๒๕๖๑  

กระทรวงวัฒนธรรม 

๒ นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ์ รางวัลเข็มฝีมือทอง ล าดับท่ี ๔ การประกวด
บรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. 

๓ รางวัลเครื่องดนตรีดีเด่น การประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม ระดับมัธยมศึกษา
ประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๓๙   

มหาวิทยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรี 

๔ รางวัลชมเชย การประกวดเด่ียวจะเข้ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรี
ไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๓๙   

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

๕ รางวัลชมเชย การประกวดปี่พาทย์ไม้นวม ระดับมัธยมศึกษา การประกวด
ดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๓๙   

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

๖ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ  ระดับจังหวัด ครั้งท่ี ๒๘ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science 
show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภูมิภาค  วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 
๒๕๖๑ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา    

๘ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science 
show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภูมิภาค เนื่องในสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์   ประจ าปี ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา    

๙ รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีการเพิ่ ม คุณค่าผลผลิตทาการเกษตร                  
ระดับ ม. ปลาย เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา    

๑๐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science 
show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันครุวิชาการครั้งท่ี ๑๗ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา    

๑๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science 
show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันครุวิชาการครั้งท่ี ๑๗  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา    

๑๑ 
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ท่ี รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

๑๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวสกาวใจ  เทียนสว่าง  ช้ัน ม.๕/๒      
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจ าปี 
๒๕๖๑  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวกาญจนา  แก้วเกษ  ช้ัน ม.๔/๖       
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจ าปี 
๒๕๖๑  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๔ เด็กชายบุญฤทธิ์  จารุจินดา รางวัลชนะเลิศ แชมป์ชิงแชมป์เทเบิลเทนนิส 
๑๕ ปีชาย ประจ าปี ๒๕๖๑ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๕ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รวมกรีฑาชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาค จ.พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๖ นายทศพล บัวเปร่งศรี เป็นตัวเแทนเข้าแข่งขันกีฬาคาราเต้โด กีฬาแห่งชาติ  
ครั้งท่ี ๔๖  เชียงฮายเกมส์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

๑๗ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รวมกรีฑา ๑๘ ปีชาย กีฬา อบจ.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

อบจ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๘ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ รวมกรีฑา ๑๕ ปีหญิง กีฬา อบจ.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

อบจ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๙ รางวัลชนะเลิศ ๑๐๐ เมตร ๑๘ ปีชาย นายวิลทวัส พงษ์พืช                          
กีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งท่ี ๗ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๐ รางวัลชนะเลิศ ๒๐๐ เมตร ๑๘ ปีชาย นายวิลทวัส พงษ์พืช                          
กีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งท่ี ๗ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๑ รางวัลชนะเลิศ ๔ x ๑๐๐ เมตร ๑๘ ปีชาย กีฬาปาริชาติเกมส์              
ครั้งท่ี ๗ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๒ รางวัลชนะเลิศ ๓,๐๐๐ เมตร ๑๘ ปีหญิง นางสาวณัฐชา  เกตุแก้ว              
กีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งท่ี ๗ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 

๑๒ 
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 รางวัลท่ีนักเรียนได้รับงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ   
     เทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี  ๖๘  ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ท่ี รายการ 

๑ โรงเรียนได้เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับชาติ จ านวน ๔๙ รายการ ในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนคร้ังที่  ๖๘   ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๒ ได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ จ านวน ๒๓ เหรียญทอง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนคร้ังที่  ๖๘  ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๑) รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
๒) รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖   
๓) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
๔) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 
๕) รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทยไ์ม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเด่ียว  ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖   

๖) รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเด่ียวขิม ๗ หย่อง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓   
๗) รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 
๘) รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเด่ียวซอด้วง ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖   
๙) รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทชาย  ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖   
๑๐)  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง  ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖   

๑๑)  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 
๑๒)  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขนัการ์ตูนแอนิเมชัน ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
๑๓)  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริกผักสด ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖   

๑๔)  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 

๑๕)  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓   
๑๖)  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ  ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖   
๑๗)  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓   
๑๘)  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖   
๑๙)  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย  ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓   

๒๐)  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)  ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 

๒๑)  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
๒๒)  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันละครส้ันภาษาญี่ปุ่น  ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖   
๒๓)  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 

๑๓ 
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ท่ี รายการ จ านวน 
๑ อาคารเรียน               ๕        หลัง 
๒ อาคารประกอบ               ๖        หลัง 
๓ ห้องน้ า               ๖        หลัง 
๔ หอประชุม               ๒        หลัง 
๕ ห้องปฏิบัติการ               ๒๐      ห้อง 
๖ ห้องสมุด                ๑       ห้อง 
๗ ห้องพยาบาล                ๑       ห้อง 
๘ ห้องดนตรี                ๑       ห้อง 
๙ ห้องนาฏศิลป์                ๑       ห้อง 

๑๐ ห้องแนะแนว                ๒       ห้อง 
๑๑ สนามฟุตบอล                ๑       สนาม 
๑๒ สนามบาสเก็ตบอล                ๑       สนาม 
๑๓ สนามตะกร้อ                ๑       สนาม 
๑๔ สนามวอลเลย์บอล                ๑       สนาม 

        

 
 

 ๑) รายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  –  ๒๕๖๑ 

 
ปีการศึกษา เงินอุดหนุน เงินรายได้ 

๒๕๕๙ ๑๒,๓๐๑,๔๕๐ ๑๕,๖๗๖,๕๘๕ 
๒๕๖๐ ๑๓,๒๐๓,๔๐๕ ๑๕,๑๐๙,๖๕๒ 
๒๕๖๑ ๑๑,๙๔๔,๐๔๙ ๑๕,๘๐๗,๙๘๓ 

๑๒,๓๐๑,๔๕๐ 

๑๕,๖๗๖,๕๘๕ 
๑๓,๒๐๓,๔๐๕ ๑๕,๑๐๙,๖๕๒ 

๑๑,๙๔๔,๐๔๙ 

๑๕,๘๐๗,๙๘๓ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑.๗ ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

๑.๘  ข้อมูลงบประมาณ 

๑๔ 
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 ๒) การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปี ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
  สภาพชุมชน  ลักษณะชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน เป็นชุมชนเมืองอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอิน ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ อาชีพส าคัญในชุมชน ได้แก่ พนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม อาชีพค้าขาย  อาชีพเกษตรกรรม รับราชการ รับจ้างท่ัวไปและอื่นๆ  ฐานะทางเศรษฐกิ จของ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ระดับปานกลาง รายได้เฉล่ียของผู้ปกครองประมาณ  9 ,000 บาท และประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักท่ัวไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีหล่อเทียนจ าพรรษา เป็นต้น และให้
ความร่วมมือในการบริหาร  จัดการด้านการศึกษาในระดับดี 
 
 
 
 

๖,๑๖๙,๑๕๐ 

๒,๖๕๗,๕๙๐ 

๔,๑๔๗,๒๒๐ 

๒,๖๙๗,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 

๓๖๘,๐๐๐ 

๔๗๐,๐๐๐ 

๒๕๕,๐๐๐ 

๓๙๑,๐๐๐ 

๒,๖๑๐,๑๐๐ 

๕,๒๑๕,๐๐๐ 

๓,๗๑๘,๒๖๐ 

๒,๔๔๒,๔๗๕ 

๑,๘๙๒,๑๙๓ 

๑,๙๖๕,๓๐๒ 

๗๐,๐๐๐ 

๔๗,๐๓๔ 

๓๔๘,๕๖๘ 

๔๑๔,๓๕๑ 

๒๑๑,๐๕๓ 

๓๐๔,๑๕๙ 

๒,๐๔๘,๒๒๗ 

๓,๑๙๑,๔๔๙ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารบุคคล 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร ์

ศิลปะ 

สุขศึกษาและพละศึกษา 

สังคมศึกษา 

ภาษาต่างประเทศ 

การงานอาชีพฯ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณ 
ท่ีจัดสรร 

๑.๙  สภาพชุมชนโดยรวม 

๑๕ 
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๑๐ อันดับแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนเข้าใช้มากที่สุด  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

 
 

๐. 

๒๐. 

๔๐. 

๖๐. 

๘๐. 

๑๐๐. ๘๔.๕๖ 

๗๑.๓๔ 
๖๐ ๕๘.๗๙ 

๕๐ ๔๖.๕๕ ๔๕.๕ ๔๓ ๔๐.๖๗ ๓๖.๙๒ 

๘๕.๒๓ 

๕๐.๙๘ ๔๙. 
๔๒. ๓๘.๕๖ ๓๕. ๓๒. ๓๐.๒๒ ๒๘. ๒๕.๑๕ 

๑๐ อันดับแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนเข้าใช้มากท่ีสุด  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

๑.๑๐  แหล่งเรียนรู ้

๑๖ 
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๓) จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 

 
 
 
 

 

๑๐๐ 

๙๖.๖๑ 

๘๓.๗๓ 

๗๔.๐๗ 

๗๕.๐๙ 

๖๓.๖๓ 

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๒๐ 

ชั้น ม.๖ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๑ 

ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

มาตรฐานท่ี ๑ 

 คุณภาพผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  : ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔      
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมี

ประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๗ 
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 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ

ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณของ
ผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ มีความรู้ทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การส่ือสาร และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เช่น โครงงานส่ิงประดิษฐ์เครื่องเพิ่มแรงดันน้ า (Airware) 
เครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ  เป็นต้น  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน า
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องศูนย์พัฒนาการสอนคณิตศาสตร์  ห้องจริยธรรม 
สวนวรรณคดี สวนวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการด้วยวิธีหลากหลายตามสภาพจริง ครูเน้น
การใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตาม เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน       
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ การอ่าน เขียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง กิจกรรมวันส าคัญ  
ต่าง ๆ ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย ทักษะด้านการอ่านและการเขียน โดยจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขันทักษะภาษาไทยตาม
ความสามารถ และตามศักยภาพของนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถเข้า  ร่วมการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยกับหน่วยงานภายนอก  น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เช่น การแข่งขันท่อง
บทอาขยาน   ท านองเสนาะ การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความการแข่งขันการ   
ตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน การประกวดการคัดลายมือ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้าน  
การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ท้ังรูปแบบการ
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหา เน้นการ
ส่ือสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมค่าย English Camp  
 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑๘ 
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ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมให้นักเรียนท าแบบทดสอบเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน  
ฝึกทักษะในการคิดค านวณ  การท่องสูตรคูณ  ฝึกให้นักเรียนคิดในใจ ฝึกคิดเลขเร็วโดยใช้  แบบฝึกส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
        ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 
จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษา จัดท าโครงการส่งเสริมความ    
เป็นเลิศ เช่น กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์   
จัดท าโครงการติวเข้มวิชาการ ม.3 และ ม.6  เตรียมความพร้อมสู่ O–NET  
 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สามารถก าหนด ออกแบบ สร้างนวัตกรรมโดยอาศัยองค์ความรู้ใน
การแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการคิด ตามท่ีตนเองสนใจ เช่น ส่ือ Animation  บอร์ด KidBright 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ใช้ส่ือการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการอัพเดทข้อมูล
เว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมของโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลเอกสารส าคัญต่าง ๆ ส่ือการเรียน     
การสอน 

ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อช่วยให้นักเรียนมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อ สายสามัญและสายอาชีพ การสอบตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา (Admissions) ซึ่งจะส่งผลให้ นักเรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ตามความสนใจความสามารถ
และความถนัดของตนเอง  

 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรผ่านโครงการพัฒนาการเรียน 

การสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมวันส า คัญทางศาสนา กิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติ 
กิจกรรมพัฒนางานดนตรี นาฏศิลป์สู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมนักเรียนแกนน า  
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1  ม.4 กิจกรรมค่ายคุณธรรม โครงการพัฒนางานโภชนาการ กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยโรงเรียน   

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง  การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล      
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมพิธีไหว้ครู การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
การจัดกิจกรรมย้อนรอยออเจ้า กิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย 

การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย การจัดโครงการอบรม PLC ให้กับครู เพื่อครู
จะได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือต่อยอด นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การจัดโครงการ
พัฒนาผู้เรียน ผ่านกิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน ร่วมกันให้ประสบความส าเร็จ 

๑๙ 
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การมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี          
การบริจาคโลหิต  การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  การจัดกิจกรรม
สาระน่ารู้ สุขภาพ เพศ เอดส์ งดสูบบุหรี่โลก และต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก กิจกรรมออก
ก าลังกายทุกวันอังคาร การจัดกิจกรรม Open House  
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ปรากฏผลการด าเนินงาน ในด้าน ต่าง ๆ ดังนี ้

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สามารถ
อ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี ใช้เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมได้ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ 
เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์มีทัศนคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย มีการพัฒนาตนเอง ศึกษา  
ค้นคว้าทดลองจากแหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก รู้จักฝึกคิด  ฝึกท า ฝึกแก้ปัญหา เช่น โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน   กิจกรรมนิทรรศการผลงาน
การเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุด โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศธรรม
ประวัติ  กิจกรรม ติว O-NET  กิจกรรมค่ายวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถด้าน
ดนตรีกีฬา นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษา
ของสังคม ท้ังนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
กา รสื่ อ ส ารและ
การคิดค านวณ 
(ม.๑ – ๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ความในการ 
คิดวิเคราะห์อย่าง
มีวิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
(ม.๑ – ๖) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

๘๑.๖๕ 
๘๒.๖๗ 

๘๕.๑๙ 

๘๑.๐๘ 

๘๒.๔๗ 
๘๑.๔๘ 

๗๘ 

๘๐ 

๘๒ 

๘๔ 

๘๖ 

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖ 

ระดับชั้น 

๘๕.๗๘ 

๘๓.๖๖ 

๘๗.๓๗ 

๘๐.๓ 

๘๒.๔๗ ๘๒.๒๒ 

๗๖ 

๗๘ 

๘๐ 

๘๒ 

๘๔ 

๘๖ 

๘๘ 

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖ 

ระดับชั้น 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสารและการคิดค านวณ ที่ได้ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาที่ได้

ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
 

๒๑ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถใน
การสร้าง
นวัตกรรม 
(ม.๑ – ม.๖) 
 

 
 
 

 
 

มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
(ม.๑ – ม.๖) 
 

 
 
 

 
 

 
 

๘๑.๑๓ 

๘๒.๖๗ 

๘๗.๓๗ 

๘๒.๒๓ 

๘๖.๐๕ 

๘๑.๔๘ 

๗๘ 

๘๐ 

๘๒ 

๘๔ 

๘๖ 

๘๘ 

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖ 

ระดับชั้น 

๙๐ 

๙๒ 

๙๔ 

๙๖ 

๙๘ 

๑๐๐ 

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖ 

๙๓.๗๙ 

๙๗.๒๗ 

๙๓.๖๘ 

๙๙.๖๑ 
๙๘.๘๐ 

๑๐๐. 

ระดับชั้น 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ที่ได้ต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่ได้ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

 

๒๒ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรยีนบางปะอิน”ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๒๖  

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 
(ม.๑ – ๖) 
 

 
 
 

 
 

มีความรู้ทักษะ
พื้นฐาน และเจต
คติที่ดีต่องาน
อาชีพ 
(ม.๑ – ๖) 
 

 
 
 

 
 

 

๕๕.๒๘ 

๓๙.๒๗ 

๖๐.๔๘ 

๙๓.๗๓ 

๗๒.๘๐ ๗๖.๙๘ ๗๓.๗๔ 
๖๐.๙๔ 

๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ 

๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ 

ชั้น ม. ๑ 

ชั้น ม.๒ 

ชั้น ม. ๓ 

ชั้น ม.๔ 

ชั้น ม.๕ 

ชั้น ม.๖ 

๘๖.๘๒ 

๙๑.๐๘ 

๘๙.๓๒ 

๙๑.๕๐ 

๘๘.๘๔ 

๙๖.๒๙ 

ระดับชั้น 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แต่ละรายวิชาใน
ระดับ ๓ ข้ึนไปในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                
ที่ได้ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

 

๒๓ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
งามตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด 
(ม.๑ – ๖) 
 
 

 
 
 

 
ความภาคภูมิใจใน
ท้องถ่ินและความ
เป็นไทย 
(ม.๑ – ๖) 
 

 
 
 

 
 

๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

ชั้น ม. ๑ 

ชั้น ม.๒ 

ชั้น ม. ๓ 

ชั้น ม.๔ 

ชั้น ม.๕ 

ชั้น ม.๖ 

๙๒.๒๘ 

๘๖.๖๓ 

๘๖.๔ 

๙๑.๕๐ 

๙๒.๐๓ 

๙๑.๑๑ 

ระดับชั้น 

๙๙.๒๒ 

๙๒.๓๒ 

๙๑.๒๖ 

๙๑.๕๐ 

๑๐๐. 

๑๐๐. 

๘๖ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ ๑๐๒ 

ชั้น ม. ๑ 

ชั้น ม.๒ 

ชั้น ม. ๓ 

ชั้น ม.๔ 

ชั้น ม.๕ 

ชั้น ม.๖ 

ระดับชั้น 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตาม       
ที่สถานศึกษาก าหนด ที่ได้ต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   
ที่ได้ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

 

๒๔ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
(ม.๑ – ๖) 
 
 

 
 
 

 

สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต
สังคม 
(ม.๑ – ๖) 
 

 
 
 

 

 
 

๙๖.๘๙ 

๙๒.๓๒ 
๘๙.๘ 

๙๗.๖๘ 
๙๖.๐๑ 

๘๘.๘๘ 

๘๐ 

๘๕ 

๙๐ 

๙๕ 

๑๐๐ 

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖ 

ระดับชั้น 

๙๖.๑๔ 
๙๓.๘๑ 

๙๑.๐๑ 

๑๐๐. 
๙๘.๐๐ 

๙๖.๖๖ 

๘๕ 

๙๐ 

๙๕ 

๑๐๐ 

๑๐๕ 

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖ 

ระดับชั้น 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ที่ได้ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม               
ที่ได้ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

 

๒๕ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
(ม.๑ – ๖) 
 

 
 
 

 

 
 ๓. จุดเด่น 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

โดย ค้นหาปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยวิธีท่ีหลากหลายและหาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดแล้ว    
ด าเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ครูและบุคลากร     
ทางการศึกษามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน จึงส่งผลให้เป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
เป็นไปตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงเป้าหมายได้มาก ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีจิต
สาธารณะ ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  มีทักษะการท างาน มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร อ่านหนังสือออกและ
อ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ  

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคและระดับชาติ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” ได้เป็นตัวแทนระดับชาติเหรียญทอง จ านวน ๒๓ รายการ  

 
 
 

๙๙.๔๘ 

๙๔.๓ ๙๔.๔๑ 

๙๘.๘๔ 
๙๘.๐๐ ๑๐๐. 

๙๐ 

๙๒ 

๙๔ 

๙๖ 

๙๘ 

๑๐๐ 

๑๐๒ 

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖ 

ระดับชั้น 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม             
ที่ได้ต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

 

๒๖ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรยีนบางปะอิน”ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๓๐  

 

 ๔. จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนควรมีการส่งเสริมและจัดเวทีให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น  

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาให้มากขึ้น สามารถสร้างองค์ความรู้สู่การน าไปใช้ในชีวิตจริงได้
อย่างเป็นรูปธรรม  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
 
 
 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพฒันา 
โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลจากการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ    
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน  
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
 ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๒๗ 
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 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้าน เทคโนโลยี  
สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 ๒.8 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 

การพัฒนาครูบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาท้ังในรูป
ของงบประมาณ และบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียน 
การสอน 

 

๑ คน ,  
๑.๐๔ % 

๒๒ คน ,  
๒๒.๙๔% ๒๓ คน , 

 ๒๓.๙๖% 

๕๐ คน ,  
๕๒.๐๘% 

จ านวนคร้ังที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา ๑คร้ัง/ภาคเรียน 
๒ คร้ัง/ภาคเรียน มากกว่า ๒ คร้ัง/ภาคเรียน 

๐๐.๐๐% 

๔ แห่ง , 
 ๒๒.๒๒% 

๓ แห่ง ,  
๑๖.๖๗ % 

๖ แห่ง ,  
๓๓.๓๓% 

จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา  
คุณภาพการศึกษา 

ไม่ได้มีส่วนร่วม ๑ คร้ัง/ต่อภาคเรียน 
๒ คร้ัง/ ภาคเรียน มากกว่า ๒ คร้ัง/ภาคเรียน 

๒๘ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 

การนิเทศ ก ากับ  
ติดตามและประเมินผล 

 
 

๓. จุดเด่น 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโรงเรียนจัด 

ประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุม  ระดมสมองการประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี         
( 2560 - 2562 ) โดยจัดท า SWOT โรงเรียนปรับเปล่ียนและก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน ครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการนิเทศก ากับ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน พัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๔.๑ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๔.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี

ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 

๒ คน , 
๒.๐๘% 

๔๗ คน ,
๔๘.๙๖% ๒๓ คน ,

๒๓.๙๖% 

๒๔ คน , ๒๕% 

ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ ๑ คร้ัง/ภาคเรียน 

๒ คร้ัง/ภาคเรียน มากกว่า ๒ คร้ัง/ภาคเรียน 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
และประเมินผลจากผู้บริหาร 

๒๙ 
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๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน และมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงานช้ินงาน โดยทุกระดับช้ันจัดท าหน่วยบูรณาท้องถิ่น 
เศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ัง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มี
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ ๑ 
เรื่อง เพื่อแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ ครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาในเครือข่าย ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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๒. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ 1”  ได้สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับ มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

๑. ครูและนักเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนมีผลการเรียน 
ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๕ 
ได้รับการแก้ไข 

๑. ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ท่ีมี 
ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
ได้รับการแก้ไข 

๒. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
และคุณภาพผู้เรียน 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ 
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
๒. ครูร้อยละ ๘๕ ออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ ส่ือ   
การเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
และเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล 
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
ได้รับการพัฒนาความถนัด 
ความสามารถพิเศษและเต็ม
ตามศักยภาพ 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถิ่น ในการ 
จัดการเรียนรู้ 
๒. ครูร้อยละ ๘๕ ออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญและพัฒนานวัตกรรมการ 
เรียนรู้ ส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู้ และเครื่องมือการวัดและ 
ประเมินผล 
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการ 
พัฒนาความถนัด ความสามารถ 
พิเศษและเต็มตามศักยภาพ 

๓. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีนิสัย  
รักการอ่าน รู้จักแสวงหา
ความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีนิสัยรักการ 
อ่าน รู้จักแสวงหาความรู้จากส่ือและ 
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

4. โครงการพัฒนาครูและ 
บุคลากรสู่ครูมืออาชีพ 

ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๕ ได้ 
พัฒนาความรู้ความสามารถใน 
การปฏิบัติงาน 

ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๕ ได้ 
พัฒนาความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงาน 

5. โครางการนิเทศการสอนของครู  ครูร้อยละ 100ได้รับการ
นิเทศและน าผลการนิเทศมา
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

1. จ านวนครู ร้อยละ100 ได้รับน า
ผลการนิเทศผลการนิเทศมาพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 

6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือด้านต่างๆ 

7. โครงการพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ควบคุมคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนตามมาตรฐาน 
ท่ีสถานศึกษาก าหนดและให้
ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ในการจัดการศึกษา ร้อยละ
100 

จ านวนครูร้อยละ 100ได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนมีระบบควบคุมคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

8.โครงการบริการสุขภาพและอนามัย นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการ
บริการสุขภาพและอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง 

1.นักเรียนร้อยละ85ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือดูแล จ าแนกตามกลุ่มปกติ 
กลุ่มเส่ียง 
2. ร้อยละ 85 ของจ านวนนักเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษา 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ วิธี
ปฏิบัติท่ีดี ในการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาตนตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

นักเรียนร้อยละ80 ท่ีได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
ความรู้และทักษะสู่ความเป็นเลิศ 

 
๓. จุดเด่น 

๑ . ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท า 
     แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
๓. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๕. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๖. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน พร้อมท้ัง 
    ให้ค าแนะน าท่ีครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 
๗. ผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกฝ่าย มีการนิเทศก ากับติดตาม เพื่อน าผลไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผู้เรียน 
   อย่างต่อเนื่อง 
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๔. จุดควรพัฒนา 
1. ควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ส่งเสริมให้ครู 
    พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน  
2. ควรมีการวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเพิ่มคะแนน 
    O–NET ให้สูงขึ้นมากกว่าคะแนนค่าเฉล่ียของระดับประเทศทุกรายวิชา 

 
 

 
 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า  ได้ระดับดีเลิศ โดยผลการ
ประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ  
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  
   จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปตามเป้าหมายท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ ผลท่ีสนับสนุนการ
ประเมินตนเอง นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (PISA และO-NET)  ต่ ากว่า
ค่าเฉล่ียระดับชาติในบางวิชา นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา จัดท าโครงงาน  
เป็นผลงานประดิษฐ์ใหม่ๆ มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเอง  นักเรียน 
ทุกคน ไม่มีอัตราความเส่ียงการติดส่ิงเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาท
ในโรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูง  เพื่อใช้ใน     
การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกช้ันเรียน 
ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และเครื่องมือ
วัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร
จากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  

 ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ  พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑     

   สรุปผลการประเมินภายในภาพรวม 
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 ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ  
ดีเลิศ  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมี ส่วนร่วม  
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุง  แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม  
การเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  

โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์โรงเรียนคือ เทิดไท้องค์ราชัน พัฒนา
ศักยภาพนักเรียน เครือข่ายชุมชนร่วมสืบสาน ก้าวสู่มาตรฐานสากล  พร้อมท้ังเป็นพลโลก 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 

สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการ 

ประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส
สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมท้ัง 
สามารถเขียนเพื่อการ ส่ือสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉล่ีย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มี
ค่าเฉล่ียสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ๓ ตามท่ี สพม.๓ 
ก าหนดไว้ ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่อง 

๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ 
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย
และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ สอดคล้องกับค าขวัญของ
โรงเรียน คือ ต้ังใจเรียน  เพียรท าดี  มีวินัย  น้ าใจงาม  

● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ๑) จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โครงการ
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทุกลุ่มสาระการเรียนรู้  

๒) จัดกิจกรรมแนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรม 
พัฒนาทักษะการอ่าน / การเขียน โครงการรักการอ่าน
โครงการสอนซ่อมเสริมนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
สร้างส่ือ / นวัตกรรมพัฒนานักเรียนท่ีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนต่ าจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพ 
    ๓)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ  น าหนักส่วนสูงให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เฝ้าระวังภาวะทุกโภชนาการ 
ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาอย่าง
สม่ าเสมอ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๑) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามบทบาท 
      ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิ สัย ทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายท่ี ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน  
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น 
     ๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

      ● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
     ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจมุ่งมั่น ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
     ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     ๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
    ๑ )  ค รู ค ว ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ น้ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
     ๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับช้ัน  
ให้สามารถน าเสนอ อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม

๓๖ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

     ๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     ๕) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได้รับการ
ตรวจประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 
 

สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
     ๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
 ให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหล
กับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
     ๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียน
ไ ด้ คิดวิ เคราะห์หาความรู้ จากแหล่ง เรียนรู้  ส่ื อ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนา ส่ือแหล่งเรียนรู้ 
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้
งานเสมอ 
     ๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
     ๖) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม 
     ๖) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
     ๗) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยคุณภาพ ตามแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ  
OBECQA  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและได้ มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให ้
สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการจัดการความรู้โดยการขับเคล่ือน  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อ  
ร่วมกันพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

 
 
 

๓๗ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรยีนบางปะอิน”ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๔๑  

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
        ๑. ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
        ๒. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
        ๓. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
        4. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อส่ือ-อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ 
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ภาคผนวก 

    - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
- ค าส่ังแต่งตั้งคระกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงาน 

การประเมินตนเอง (SAR) 
- ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 
โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  จาก สมศ.รอบสาม โดยคณะผู้ประเมินภายนอก สังกัดหน่วย

ประเมิน บริษัท แอลเอส การประเมิน จ ากัด   เมื่อวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน , ๑  และ  ๔   กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๔  
ดังตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ  สมศ. จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๔ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๙๔ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๓๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๔๓ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๘  พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๔ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
                 วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
                  เปน็เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ 
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๗๗ ดี 
 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป      ใช่          ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้      ใช่        ไม่ใช ่

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่       ไม่ใช่ 
            สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
    

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรยีนบางปะอิน”ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๔๔  

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงฯ   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๔ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๙๔ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๓๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๔๓ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
                 วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
                  เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
                  ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ 
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓    การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔   ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน     
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๘  พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                 และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๔ ดีมาก 

 
ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

 
๑๐๐.๐๐ 

 
๘๖.๗๗ 

 
ดี 
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