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ค ำน ำ 

 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความส าคัญของการน าผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ ไขเ พ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘ องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ งของการบริหารการศึกษา เน้นความต่อเนื่อง   
๒) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โดยต้นสังกัด  ๓) เผยแพร่ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานที่ดี
ของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  ๔) น าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ตลอดทั้ง
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ดังนั้น  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปี 
การศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยเขตพ้ืนที่เป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ตามล าดับต่อไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน 
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เลขที่ ๑๕๙  หมู่ที่ ๓  ถนน บางแพ-ด าเนินสะดวก  ต าบลบางแพ   อ าเภอ
บางแพ  จังหวัดราชบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันโรงเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 
๑ คน มีข้าราชการครู จ านวน ๕๕ คน และครูอัตราจ้าง จ านวน ๔ คน จากผลการด าเนินงาน  โครงการ  และ
กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับ ดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดี 
 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาให้ความส าคัญการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กับการจัดการเรียนการสอนที่ถือ
เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน โดยค านึงถึงเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนดคุณภาพที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน โดยก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนได้ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าโครงการสอน
(Course  Syllabus) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และแนวทางการวัดและประเมินผลที่หลาก 
หลาย และได้ก าหนดกิจกรรม/โครงการเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้าน วิชาการ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์, กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ, โครงการเพาะพันธ์ปัญญา, โครงการอบรมเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ, กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์, กิจกรรมทัศนศึกษา, โครงการอบรมเครื่องบินพลังยาง, โครงการอบรม 
KidBright, กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน, กิจกรรมค่าย
คอมพิวเตอร์, โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้, และโครงการ Open House Check in BP ๔.๐ 
เป็นต้น  การศึกษาเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่นการวิเคราะห์น้ าจากล าคลอง
ใกล้ๆโรงเรียน การเลี้ยงกุ้งก้ามกาม การเพาะเห็ดนางฟ้า การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การท าน้ า
สมุนไพร การท าทอดมันปลากราย โครงการเพาะพันธ์ปัญญา และยังมีการส่งเสริมทางด้านทักษะและ
ความสามารถด้านการคิด ความสามารถด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และเพ่ือประกันคุณภาพระดับชั้นเรียน จึงมีการก าหนดให้มีบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๓ ระดับ ระหว่างครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้กับหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และระหว่างหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการกับผู้อ านวยการโรงเรียน ใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้มอบนโยบายให้พัฒนาทุกระดับชั้นเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และมีการจัดกิจกรรมเสริมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ได้แก่ โครงการโรงเรียนคุณธรรม , 
โครงการห้องเรียนสีขาว, การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม, การเข้าประชุมรับฟังแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้รู้, การ
ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันส าคัญต่างๆ และเทศการต่างๆของท้องถิ่น เช่น เข้าร่วมกิจกรรมวัน
มาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันลอยกระทง เทศการการกินกุ้งและของ
ดีอ าเภอบางแพ เป็นต้น 
ในด้านการบริหารจัดการ เป็นการบริหารคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพในทุกระดับปฏิบัติทั้งในระดับการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งโดยทางตรงได้แก่ การประชุมรับฟังข้อคิดเห็น การใช้สื่อออนไลน์ และโดยทางอ้อมผ่าน
การน าเสนอความคิดเห็นตามประเด็นของแบบสอบถาม มีการน าผลสรุปจากข้อคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงอย่าง
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ต่อเนื่อง ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มุ่งหวังในการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) โดยการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรและแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย
ก าหนดรายวิชาการค้นคว้าด้วยตนเองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา มีแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น ดังนี้แผนปฏิบัติงานที่ ๑ การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดยจัดท าบันทึกข้อตกลง และก ากับ ติดตามผล
การพัฒนา แผนปฏิบัติงานที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนา บุคลากร
การพัฒนาบุคลากรตามแผน และการนิเทศกากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC  แผนปฏิบัติงานที่ ๓ การบูร
ณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะนักเรียนในศตวรรษที่  ๒๑ ผ่าน
กระบวนการสร้างนวัตกรรม และกระบวนการสะเต็มศึกษา 
 

( นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 

        ปฏิบัติราชการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
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สำรบัญ 
ส่วนที ่      หน้ำ 

    ค าน า                       ข 
    บทสรุปส าหรับผู้บริหาร            ค 
    สารบัญ                       จ 
    บทน า                       ๑ 
    โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                  ๒ 
    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                   ๓ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ                                                                      ๓ 
   ข้อมูลทั่วไป                                                                                                ๓ 
   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน                                                                          ๖ 

         ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม                                                                               ๖ 
     ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา                                                                          ๗ 
     ข้อมูลนักเรียน                                                                                             ๙ 
     ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา                                                     ๑๑ 
     ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑                     ๒๖ 

 ส่วนที่ ๒  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ         ๒๘ 
     มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน     ๒๘ 
     มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา              ๓๖ 
     มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                       ๔๘ 
     สรุปผลในภาพรวม                                                                                       ๕๓ 

ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทำงกำรพัฒนำ  และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ               ๕๖ 
     จุดเด่น                                                                                                     ๕๖ 
     จุดที่ควรพัฒนา                                                                                           ๕๗ 
     แนวทางการพัฒนาในอนาคต                                                                           ๕๘ 
     ความต้องการการช่วยเหลือ                                                                             ๕๙ 
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สำรบัญ (ต่อ) 
ส่วนที ่   หน้ำ 
ส่วนที่ ๔  ภำคผนวก 

                      - ประกาศโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานและก าหนด                        ๕๕ 
                        ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                        เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                                                                                                                                                                                       
                      - ค าสั่งโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  ที่ ๔๘/๒๕๖๒                                                  ๖๐ 
                        เรื่อง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน  
                        ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
                      - ค าสั่งโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  ที่ ๔๙/๒                  ๖๑ 
                        เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
                        ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒       
          - ค าสั่งโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  ที่  ๓๐/๒๕๖๓                 ๖๖ 
                        เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
                        เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒            
           - รางวัลความส าเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน                       ๗๐   
          - ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                ๗๗ 
                        โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
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บทน ำ 

 การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  เป็นรายงานที่น าเสนอการสะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้  ประโยชน์ในการจัดท า
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปีถัดไป 
 ๒. ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้
ที่เก่ียวข้องให้ความส าคัญ 
 ๓. ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรพัฒนา โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
 ๔. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีฐานข้อมูลในการ ก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 
 ๕. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
และรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) 
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โครงสร้ำงรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน โดยแต่ละส่วนอาจประกอบด้วย
เนื้อหา ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ข้อมูลนักเรียน 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
 จุดเด่น 
 จุดควรพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ความต้องการและการช่วยเหลือ 

  
 ส่วนที่ ๔ ภำคผนวก 

 หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ 
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ส่วนที่ ๑  ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 
 ๑) ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ ถนน บางแพ-ด าเนินสะดวก ต าบล
บางแพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๘๑๑๘๖ โทรสาร ๐๓๒-
๓๘๑๐๒๓  e–mail information@bangpaescool.ac.th , bpschool.letter@gmail.com website 
http://www.bangpacschool.ac.th 
 ๒) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๓) มีเขตพ้ืนที่บริการ ๒๐ โรงเรียน ได้แก่  
  ๑.  อนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้)          ๒. วัดท่าราบ (วันชัยประชานุกูล)  
  ๓. วัดเหนือ           ๔. วัดดอนเซ่ง 
  ๕. วัดบ้านกุ่ม           ๖. ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 
  ๗. วัดหนองม่วง           ๘. วัดหลวง  
  ๙. วัดหัวโพ            ๑๐. วัดบ้านใหม่  
  ๑๑. วัดแหลมทอง                           ๑๒. วัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร)  
  ๑๓. วัดหนองเอ่ียน          ๑๔. วัดท านบ  
    ๑๕. วัดดอนมะขามเทศ                              ๑๖. วัดดอนสาลี  
  ๑๗. วัดดอนพรม          ๑๘. วัดล าน้ า (กัลยาราษฎร์บ ารุง)  
                     ๑๙. วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)              ๒๐. วัดตาลเตี้ย 
 
ค ำขวัญของโรงเรียน 
 จรรยาดี มีวินัย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น 
 
อัตลักษณ์ 
 มีวินัย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น 
   
เอกลักษณ์ 
 นาฏมวยไทยเด่น เน้นดนตรี และกีฬาภูมิปัญญาไทย 
 
สีประจ ำโรงเรียน 
 สีเหลือง - แดง   
          - สีเหลือง  หมายถึง   การเป็นคนดีมีคุณธรรม  
          - สีแดง     หมายถึง   ชัยชนะ และความส าเร็จ  
  
ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน 
 ดอกหางนกยูง 
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ปรัชญำของโรงเรียน 
 ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
 
ค ำขวัญของโรงเรียน 
 จรรยาดี มีวินัย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น 
 
ตรำประจ ำโรงเรียน 

 มีลักษณะตรงกลางเป็นรูปคบเพลิง ฐานคบเพลิง ล้อมรอบด้วย ห่วง ๔ ห่วง มี ๔ สี    
คือ สี ฟ้า สี เขียว สีส้ม และสีชมพู มีปรัชญาและความหมายอยูในวงกลมล้อมรอบ                  

 คบเพลิง ด้านล่างวงกลม เป็นแถบชื่อ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ซึ่งคบเพลิง หมายถึง      
แสงสว่างแห่งปัญญา 
 

มำตรกำรส่งเสริม 
 ๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ๓. ส่งเสริมการฝึกอาชีพและสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์เฉพำะของโรงเรียน 
 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกทักษะชีวิต ให้มคีุณธรรม จริยธรรม มุ้งเน้นทั้งสภาวะทางร่างกาย และจิตใจ 
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ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนบำงแพปฐมพิทยำ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

หัวหน้ากลุม่บริหารวชิาการ 
รองหัวหน้ากลุม่บริหารวิชาการ 

หัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ 
รองหัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

-  งานส านักงาน แผนงาน ติดตาม
และประเมินผล 
-  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
-  งานทะเบียน 
-  งานวัดผล  ประเมินผล 
-  งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 
-  งานวิ จัย เพื่ อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
-  งานจัดตารางสอนตารางเรียน  
-  งานรับนักเรียน และนโยบาย
เรียนฟรี ๑๕ ปี  
-  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
-  งานพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน
แหล่งเรียนรู้ 
   และศูนย์วัฒนธรรม   
-  ง านพัฒนาก าร เ รี ยน รู้ แ ล ะ
นักเรียนตาม 
   ความสามารถพิเศษ 
-  งานสารสนเทศ 

-  งานส านักงาน  แผนงาน  ติดตาม
และ 
   ประเมินผล  
-  งานสารบรรณ  
-  งานนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณ 
-  งานบริหารการเงนิ  
-  งานการบัญช ี
-  งานตรวจสอบบัญช ี
-  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
-  งานระบบควบคุมภายใน 
-  งานประกนัอุบัตเิหตุ  
-  งานระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา 
-  งานสวัสดิการ 
 
   
 

-  งานส านักงาน  แผนงาน  
ติดตามและ 
   ประเมินผล 
-  งานพัฒนาความประพฤติ 
ระเบียบวินัย 
   และงานระดับชั้น 
-  งานเวรประจ าวันและรกัษา
สถานที่ราชการ 
-  งานระบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน 
-  งานส่งเสรมิประชาธิปไตย  
( Democracy ) 
-  งานส่งเสรมิและพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม 
   ( Decency ) 
-  งานศนูย์ควบคุมดูแลสิ่งเสพ
ติด ( Drug ) 
-  งานเครอืข่ายผู้ปกครอง  
-  งานบัตรประจ าตัวนกัเรียน
และทะเบียนรุน่ 
  

-  งานส านกังาน  แผนงาน  ติดตามและ 
    ประเมินผล  
-  งานอาคารสถานทีแ่ละสาธารณูปโภค 
-  งานบรกิารและกิจกรรมพิเศษ 
-  งานโสตทัศนูปกรณ์  
-  งานห้องสมุด  
-  งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 
-  งานเว็บไซต์โรงเรียน 
-  งานประชาสัมพันธ ์ 
-  งานสัมพันธ์ชุมชน  
-  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  งานลูกจ้างประจ าและลกูจ้างชั่วคราว 
-  งานธนาคารโรงเรียน 
-  งานโครงการอาหารกลางวัน 
-  งานร้านค้าสวัสดิการ 

-  งานส านกังาน  แผนงาน  ติดตามและ 
    ประเมินผล  
-  งานอาคารสถานทีแ่ละสาธารณูปโภค 
-  งานบรกิารและกิจกรรมพิเศษ 
-  งานโสตทัศนูปกรณ์  
-  งานห้องสมุด  
-  งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 
-  งานเว็บไซต์โรงเรียน 
-  งานประชาสัมพันธ ์ 
-  งานสัมพันธ์ชุมชน  
-  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  งานลูกจ้างประจ าและลกูจ้างชั่วคราว 
-  งานธนาคารโรงเรียน 
-  งานโครงการอาหารกลางวัน 
-  งานร้านค้าสวัสดิการ 
-  งานยานพาหนะ  

-  งานส านกังาน  แผนงาน  ติดตามและ 
    ประเมินผล  
-  งานอาคารสถานทีแ่ละสาธารณูปโภค 
-  งานบรกิารและกิจกรรมพิเศษ 
-  งานโสตทัศนูปกรณ์  
-  งานห้องสมุด  
-  งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 
-  งานเว็บไซต์โรงเรียน 
-  งานประชาสัมพันธ ์ 
-  งานสัมพันธ์ชุมชน  
-  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  งานลูกจ้างประจ าและลกูจ้างชั่วคราว 
-  งานธนาคารโรงเรียน 
-  งานโครงการอาหารกลางวัน 
-  งานร้านค้าสวัสดิการ 
-  งานยานพาหนะ  

-  งานส านักงาน  แผนงาน  
ติดตามและ 
    ประเมนิผล  
-  งานอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภค 
-  งานบรกิารและกิจกรรม
พิเศษ 
-  งานโสตทัศนูปกรณ์  
-  งานหอ้งสมุด  
-  งานอนามัยโรงเรียนและ
โภชนาการ 
-  งานเว็บไซต์โรงเรียน 
-  งานประชาสัมพนัธ์  
-  งานสมัพันธช์ุมชน  
-  งานอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
-  งานลกูจ้างประจ าและ
ลูกจ้างชัว่คราว 
-  งานธนาคารโรงเรียน 
-  งานโครงการอาหารกลางวนั 
-  งานร้านค้าสวัสดิการ 
-  งานยานพาหนะ   



๖ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  
 ๑. อาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน ๖ หลัง ได้แก่ อาคารเรียน ๔ หลัง อาคารอเนกประสงค์ 
อาคาร ๒ ฯลฯ 
 ๒. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด ๓๒ ห้องเรียน แบ่งเป็น (คน) 
  ชั้น ม.๑ = ๓๘ : ๓๙ : ๓๑ : ๒๓ : ๓๘ : ๒๘ 
  ชั้น ม.๒ = ๔๑ : ๓๘ : ๓๔ : ๓๐ : ๒๖ : ๓๓ : ๒๖ 
  ชั้น ม.๓ = ๓๙ : ๔๐ : ๓๑ : ๓๓ : ๓๖ : ๒๒ : ๒๙ 
  ชั้น ม.๔ = ๔๓ : ๓๑ : ๒๙ : ๔๐ 
  ชั้น ม.๕ = ๒๐ : ๔๒ : ๒๙ : ๒๗ 
  ชั้น ม.๖ = ๓๗ : ๓๙ : ๓๑ : ๒๕ 
 ๓. มีห้องสมุด ขนาด ๓๕๒ ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด ๑๔,๖๐๙ เล่ม จ าแนกเป็น ๑๐ ประเภท 
 ๔. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จ านวน ๑๑๐ เครื่อง มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
ค้นคว้าของนักเรียน มีจ านวน ๑๘ เครื่อง 
 
ข้อมูลคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
    ๑) ชื่อ – สกุลผู้บริหาร  
  นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล                                                   
  วุฒิการศึกษาสูงสุด หลักสูตรปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันเวลา ๑ ป ี
    ๒) ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) ๔ คน 
  ชื่อ นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา   
  วุฒิการศึกษาสูงสุด หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ชื่อ นายบุญประเสริฐ  มิตรธรรมศิริ  
  วุฒิการศึกษาสูงสุด หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ชื่อ นางสิริพร  นิยมสุจริต   
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา สุขศึกษา 
  ชื่อ นางสาวเพ็ญศรี  พุทธไพบูรณ์    
  วุฒิการศึกษาสูงสุด หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวัดผล/ประเมินผลการศึกษา 
 
ข้อมูลบริบทสภำพแวดล้อมโดยรอบสถำนศึกษำ 
 ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะชุมชนชนบท มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ 
มีความสามัคคี และมีความเอ้ืออาทร อยู่กันอย่างสงบสุข มีประชากรประมาณ ๑๗,๘๓๑ คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ วัดบางแพใต้ วัดเหนือบางแพ โรงเรียนอนุบาลบางแพ โรงเรียนวัดเหนือบางแพ 
โรงพยาบาลบางแพ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติราชกุมารี ที่ว่าการอ าเภอบางแพ และส านักงานเทศบาลต าบล
บางแพ สถานีต ารวจภูธรบางแพ ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอบางแพ ธนาคารออมสินสาขาบางแพ     อาชีพหลัก
ของชุมชน คือ รับจ้างทั่วไป เกษตรกร ท างานตามโรงงานอุตสาหกรรม     



๗ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

2% 

72% 

6% 
5% 

15% 
20% 

จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน 

ครูอัตราจ้าง 

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างชั่วคราว 

     นอกจากนี้ ยังมีอาชีพ ท านา เลี้ยงกุ้ง  เลี้ยงปลา ปลูกผักและสวนผลไม้ และเป็นแหล่งขายไม้เก่าเป็นที่
รู้จักกันทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นเป็นที่กล่าวขานกันมานาน เช่น 
ประเพณีไทยทรงด า(ลาวโซ่ง), การแข่งขันเรือยาว, เทศการกินกุ้งและของดีอ าเภอบางแพ 
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุด  ระดับอนุปริญญา - ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง  
(คิดเป็นร้อยละ ๘๐) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ ๙๘) รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย ๑๐๐,๐๐๐  
บาทต่อปี จ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย ๕ - ๗ คน ต่อครอบครัว 
      ๓. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน ปัจจัยที่เป็นโอกาสเอ้ือให้โรงเรียนด าเนินงานตามพันธกิจได้ดี   
ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีการพัฒนาระบบ
บริหารงาน ตามโครงสร้างที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนางานในด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
      ปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัดและเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียนมีน้อยมาก เช่น ส่วนใหญ่
ชุมชน/ผู้ปกครองให้ความสนใจ เอาใจใส่ในการอบรมนักเรียนยังไม่มากพอ โดยจะมอบภาระหน้าที่ให้โรงเรียน
ด าเนินการทุกเรื่อง และการติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ผู้ปกครองไม่ค่อยเห็น
ความส าคัญ ให้ความสนใจน้อยและมีเวลาน้อยมาก เนื่องจากต้องท างานประกอบอาชีพ ในด้านการระดม
ทรัพยากรมาพัฒนาโรงเรียน ต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กร สถาบัน และชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือให้
เพียงพอกับการพัฒนาในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
       ๑.๒.๑  จ านวนผู้บิหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๒    

 
บุคลำกร  ผู้บริหำร ครูผู้สอน ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว รวมท้ังสิ้น 

เพศ ชำย - ๑๘ ๒ ๓ ๕ ๒๙ 
หญิง ๑ ๓๗ ๒ - ๔ ๔๓ 

รวม - ๑ ๕๕ ๔ ๓ ๙ ๗๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

๑.๒.๒  วุฒิการศึกษาสูงสุดของข้าราชการครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒    
 

บุคลำกร 
 ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

รวม
ทั้งหมด 

เพศ 
ชำย - ๑๖ ๒ - ๑๘ 
หญิง - ๒๗ ๑๐ ๑ ๓๘ 

รวม  - ๔๓ ๑๒ ๑ ๔๖ 
คิดเป็นร้อยละ  - ๗๖.๗๙ ๒๑.๔๓ ๑.๗๘ ๑๐๐ 

 

 

๑.๒.๓  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอนของผู้บริหารและครูผู้สอนปีการศึกษา  ๒๕๖๒    

สำขำวิชำ 

จ ำนวน(คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ 

(ชม./สัปดำห์) ชำย หญิง รวม 
๑. บริหำรกำรศึกษำ - ๑ ๑ - 
๒. คณิตศำสตร ์ ๓ ๔ ๗ ๒๕ 
๓. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๙ ๑๒ ๒๓ 
๔. ภำษำไทย - ๖ ๖ ๒๔ 
๕. ภำษำต่ำงประเทศ - ๘ ๘ ๒๗ 
๖. สังคมศึกษำฯ ๓ ๓ ๖ ๒๒ 
๗. กำรงำนอำชีพ ๒ ๔ ๖ ๑๗ 
๘. ศิลปะ ๓ - ๓ ๓๑ 
๙. สุขศึกษำ และพลศึกษำ ๔ ๑ ๕ ๑๗ 
๙. แนะแนว - ๒ ๒ ๒๐ 
๑๐. บรรณำรักษ์ - ๑ ๑ ๑๗ 

รวม ๑๘ ๓๗ ๕๖ ๒๒๓ 
 

0% 

77% 

21% 

2% 

กรำฟแสดงวุฒิกำรศึกษำสูงสุดของข้ำรำชกำรครู  โรงเรียนบำงแพปฐพิทยำ  
 ปีกำรศึกษำ๒๕๖๒  

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 



๙ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

ม.๖ ม.๕ ม.๔ ม.๓ ม.๒ ม.๑ 

๑๒๐ 

๑๓๖ ๑๖๐ 

๒๑๓ 

๒๑๐ 
๒๓๙ 

๑๓๑ ๑๓๒ 
๑๒๘ 

๑๙๘ 
๒๓๒ ๒๔๙ 

๑๓๒ ๑๑๗ 

๑๔๓ 
๒๒๕ ๒๒๕ ๒๐๐ 

กรำฟแสดงจ ำนวนข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ -๒๕๖๒  

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 ๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 

           ๑.๓.๑  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒   รวม ๑,๐๔๒ คน   
                     (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓) 
 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
จ ำนวนห้อง - ๖ ๗ ๗ ๔ ๔ ๔ ๓๒ 

เพศ ชาย ๑๐๔ ๑๑๑ ๑๐๒ ๗๒ ๔๙ ๕๙ ๔๙๗ 
หญิง ๙๖ ๑๑๔ ๑๒๓ ๗๑ ๖๘ ๗๓ ๕๔๕ 

รวม - ๒๐๐ ๒๒๕ ๒๒๕ ๑๔๓ ๑๑๗ ๑๓๒ ๑,๐๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

11% 
10% 

11% 

12% 
10% 7% 

14% 

8% 
9% 8% 

กรำฟแสดงภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน ในแต่ละสำขำวิชำ(ชม./สัปดำห)์ 

บริหารการศึกษา 

 คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 

สังคมศึกษาฯ 

การงานอาชีพ 

ศิลปะ 

สุขศึกษา และพลศึกษา 

แนะแนว 



๑๐ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

 ๑.๓.๒ จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๓ ปีการศึกษา 
 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ ๖๖๒ ๖๗๙ ๖๔๓ 
จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๑๖ ๓๙๑ ๓๘๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

๗๐๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖๖๒ ๖๗๙ 
๖๔๓ 

๔๑๖ ๓๙๑ ๓๘๙ 

แผนภูมิแสดงข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

ม.ต้น 

ม.ปลาย 



๑๑ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
      ๑.๔.๑ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
              ที่มีผลการเรียนระดับ ๒.๕  ขึ้นไป  

 
จ ำนวนนักเรียน 
สำระกำรเรียนรู้ 

จ ำนวนนักเรียนที่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  
รวม 

 
ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
ภำษำไทย ๑๕๒ ๑๒๓ ๑๓๒ ๑๘๖ ๑๖๗ ๑๔๔ ๙๐๒ ๕๙.๓๓ 

คณิตศำสตร ์ ๑๐๕ ๑๕๖ ๑๐๔ ๙๗ ๘๙ ๘๔ ๖๓๔ ๔๔.๑๒ 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๒๘๗ ๒๙๘ ๑๒๐ ๒๖๑ ๑๑๘ ๑๔๒ ๑,๒๒๕ ๕๓.๘๘ 

สังคมศึกษำ ๑๘๗ ๔๙๑ ๔๓๒ ๒๙๓ ๓๖๘ ๒๒๓ ๑,๙๙๒ ๖๓.๙๔ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ๒๑๙ ๒๔๑ ๓๓๐ ๑๔๐ ๑๒๗ ๑๒๓ ๑,๑๗๙ ๗๓.๐๕ 

ศิลปะ ๓๗๙ ๔๓๑ ๔๔๘ ๑๓๒ ๑๑๑ ๑๐๔ ๑,๖๐๔ ๘๗.๕๕ 

กำรงำนอำชีพ ๑๕๘ ๑๖๔ ๒๑๕ ๕๔ ๖๕ ๒๐๓ ๘๕๗ ๕๓.๔๑ 

ภำษำอังกฤษ ๓๙๖ ๓๕๕ ๒๔๓ ๒๙๔ ๒๒๒ ๒๓๒ ๑,๗๔๑ ๕๓.๗๓ 

รวม ๑,๘๘๒ ๒,๒๕๖ ๒,๐๒๒ ๑,๔๕๕ ๑,๒๖๖ ๑,๒๕๔  ๖๑.๑๔ 

 
แผนภูมแิสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระฯ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ในระดับ ๓  ขึ้นไป 

 
 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ไทย คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษา
ฯ 

ศิลปะ การงานฯ ภาษาฯ รวม 

ร้อยละ 59.33 44.12 53.88 63.94 73.05 87.55 53.41 53.73 61.14

59.33 

44.12 
53.88 

63.94 
73.05 

87.55 

53.41 53.73 
61.14 

ร้อยละ 



๑๒ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

๘๕.๐๐ 

๘๖.๐๐ 

๘๗.๐๐ 

๘๘.๐๐ 

๘๙.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๙๑.๐๐ 

๙๒.๐๐ 

๙๓.๐๐ 

๙๔.๐๐ 

๙๕.๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
ระดับ ดี  ๙๔.๐๐ ๙๔.๒ ๙๓.๓ ๘๘.๘ ๙๑.๕ ๘๘.๖ ๙๒.๒ 

๙๔.๐๐ ๙๔.๒ 
๙๓.๓ 

๘๘.๘ 

๙๑.๕ 

๘๘.๖ 

๙๒.๒ 

๑.๔.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับ ดี ขึ้นไป 
               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๒๐๐ ๑ ๑๒ ๗๔ ๑๑๔ ๑๘๘ ๙๔.๐ 
ม.๒ ๒๒๕ ๐ ๑๓ ๖๘ ๑๔๔ ๒๑๒ ๙๔.๒ 
ม.๓ ๒๒๕ ๐ ๑๕ ๘๑ ๑๒๙ ๒๑๐ ๙๓.๓ 
ม.๔ ๑๔๓ ๐ ๑๖ ๔๘ ๗๙ ๑๒๗ ๘๘.๘ 
ม.๕ ๑๑๗ ๐ ๑๐ ๕๐ ๕๗ ๑๐๗ ๙๑.๕ 
ม.๖ ๑๓๒ ๐ ๑๕ ๕๖ ๖๑ ๑๑๗ ๘๘.๖ 
รวม ๑๐๔๒ ๐ ๘๑ ๓๗๗ ๕๘๔ ๙๖๑ ๙๒.๒ 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

๑.๔.๓  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๒๐๐ ๐ ๙ ๕๔ ๑๓๗ ๒๐๐ ๙๕.๕๐ 
ม.๒ ๒๒๕ ๐ ๑๓ ๕๔ ๑๕๘ ๒๒๕ ๙๔.๒๐ 
ม.๓ ๒๒๕ ๐ ๑๓ ๖๔ ๑๔๘ ๒๒๕ ๙๔.๒๐ 
ม.๔ ๑๔๓ ๐ ๑๗ ๓๒ ๙๔ ๑๔๓ ๘๘.๑๐ 
ม.๕ ๑๑๗ ๐ ๘ ๓๓ ๗๖ ๑๑๗ ๙๓.๑๖ 
ม.๖ ๑๓๒ ๐ ๑๐ ๓๔ ๘๘ ๑๓๒ ๙๒.๔๒ 
รวม ๑๐๔๒ ๐ ๗๐ ๒๗๑ ๗๐๑ ๑๐๔๒ ๙๓.๒๘ 

  
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 

๘๔.๐๐ 

๘๖.๐๐ 

๘๘.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๙๒.๐๐ 

๙๔.๐๐ 

๙๖.๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
ระดับ ดี ๙๕.๕๐ ๙๔.๒๐ ๙๔.๒๐ ๘๘.๑๐ ๙๓.๑๖ ๙๒.๔๒ ๙๓.๒๘ 

๙๕.๕๐ 

๙๔.๒๐ ๙๔.๒๐ 

๘๘.๑๐ 

๙๓.๑๖ 
๙๒.๔๒ 

๙๓.๒๘ 



๑๔ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

๑.๔.๔  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
                   ขั้นพ้ืนฐานในระดับ ดี ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

สมรรถนะส ำคัญ 
ผลกำรประเมิน ระดับ ดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ๐ ๓๗ ๗๕ ๑๑๓ ๑๘๘ ๘๓.๕๖ 
๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด ๐ ๔๖ ๙๓ ๘๖ ๑๗๙ ๗๙.๕๖ 
๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ๐ ๔๗ ๑๐๒ ๗๕ ๑๗๗ ๗๘.๖๗ 
๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ๐ ๔๖ ๗๗ ๑๐๓ ๑๘๐ ๘๐.๐๐ 
๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ๐ ๕๘ ๗๑ ๙๗ ๑๖๘ ๗๔.๖๗ 
๖. ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ๐ ๕๗ ๙๗ ๗๑ ๑๖๘ ๗๔.๖๗ 

รวม ๐ ๒๙๑ ๕๑๕ ๕๔๕  ๗๘.๕๒ 

 
แผนภูมแิสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานในระดับ ดี ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

๗๐.๐๐ 

๗๒.๐๐ 

๗๔.๐๐ 

๗๖.๐๐ 

๗๘.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๘๒.๐๐ 

๘๔.๐๐ 

การส่ือสาร การคิด การ
แก้ปัญหา 

ทักษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยี 

การคิด
ค านวณ 

รวม 

ระดับ ผ่าน ๘๓.๕๖ ๗๙.๕๖ ๗๘.๖๗ ๘๐.๐๐ ๗๔.๖๗ ๗๔.๖๗ ๗๘.๕๒ 

๘๓.๕๖ 

๗๙.๕๖ 
๗๘.๖๗ 

๘๐.๐๐ 

๗๔.๖๗ ๗๔.๖๗ 

๗๘.๕๒ 



๑๕ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

 ๑.๔.๕  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
                     พ้ืนฐานในระดับ ดี ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

สมรรถนะส ำคัญ 
ผลกำรประเมิน ระดับ ดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ๐ ๑๗ ๕๔ ๖๐ ๑๑๔ ๘๖.๓๖ 
๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด ๐ ๓๐ ๖๑ ๔๑ ๑๐๒ ๗๗.๒๗ 
๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ๐ ๓๐ ๕๘ ๔๔ ๑๐๒ ๗๗.๒๗ 
๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ๐ ๑๗ ๕๗ ๕๘ ๑๑๕ ๘๗.๑๒ 
๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ๐ ๒๐ ๕๓ ๕๙ ๑๑๒ ๘๔.๘๔ 
๖. ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ๐ ๔๔ ๕๖ ๓๒ ๘๘ ๖๖.๖๗ 

รวม ๐ ๑๑๔ ๒๘๓ ๒๖๒  ๗๙.๙๒ 

  
แผนภูมแิสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานในระดับ ดี ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

การส่ือสาร การคิด การ
แก้ปัญหา 

ทักษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยี 

การคิด
ค านวณ 

รวม 

ระดับ ผ่าน ๘๖.๓๖ ๗๗.๒๗ ๗๗.๒๗ ๘๗.๑๒ ๘๔.๘๔ ๖๖.๖๗ ๗๙.๙๒ 

๘๖.๓๖ 
๗๗.๒๗ ๗๗.๒๗ 

๘๗.๑๒ ๘๔.๘๔ 

๖๖.๖๗ 

๗๙.๙๒ 



๑๖ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

๑.๔.๖. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายข้อตามหลักสูตร 
                    แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ ดี ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   
                    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

๑. รักชำติ ศำสตน์ กษัตริย์ ๑,๐๔๒ ๐ ๒๐ ๑๕๓ ๘๖๙ ๑,๐๒๒ ๙๘.๐๘ 
๒. ซื่อสัตย์ สุจริต ๑,๐๔๒ ๐ ๕๓ ๒๖๔ ๗๒๕ ๙๘๙ ๙๔.๙๑ 
๓. มีวินัย ๑,๐๔๒ ๐ ๗๔ ๓๒๔ ๖๔๔ ๙๖๘ ๙๒.๙๐ 
๔. ใฝ่เรียนรู้ ๑,๐๔๒ ๐ ๗๕ ๓๔๐ ๖๒๗ ๙๖๗ ๙๒.๘๐ 
๕. อยู่อย่ำงพอพียง ๑,๐๔๒ ๐ ๗๑ ๒๙๘ ๖๗๓ ๙๗๑ ๙๓.๑๙ 
๖. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน ๑,๐๔๒ ๐ ๗๘ ๓๕๑ ๖๑๓ ๙๖๔ ๙๒.๕๑ 
๗. รักควำมเป็นไทย ๑,๐๔๒ ๐ ๒๖ ๒๒๙ ๗๘๗ ๑,๐๑๖ ๙๗.๕๑ 
๘. มีจิตสำธำรณะ ๑,๐๔๒ ๐ ๔๖ ๒๕๙ ๗๓๗ ๙๙๖ ๙๕.๕๙ 

รวม ๘,๓๓๖ ๐ ๔๔๓ ๒,๒๑๘ ๕,๖๗๕  ๙๔.๖๙ 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายข้อตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับ ดี ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

๘๙.๐๐ 
๙๐.๐๐ 
๙๑.๐๐ 
๙๒.๐๐ 
๙๓.๐๐ 
๙๔.๐๐ 
๙๕.๐๐ 
๙๖.๐๐ 
๙๗.๐๐ 
๙๘.๐๐ 
๙๙.๐๐ 

รักชาติ 
ศาสตน์ 
กษัตริย์ 

ซ่ือสัตย์ 
สุจริต 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ อยู่อย่าง
พอเพียง 

มุ่งมั่นใน
การ

ท างาน 

รักความ
เป็นไทย 

มีจิตสา 
ธารณะ 

รวม 

ระดับ ดี ขึ้นไป ๙๘.๐๘ ๙๔.๙๑ ๙๒.๙๐ ๙๒.๘๐ ๙๓.๑๙ ๙๒.๕๑ ๙๗.๕๑ ๙๕.๕๙ ๙๔.๖๙ 

๙๘.๐๘ 

๙๔.๙๑ 

๙๒.๙๐ ๙๒.๘๐ ๙๓.๑๙ 
๙๒.๕๑ 

๙๗.๕๑ 

๙๕.๕๙ 
๙๔.๖๙ 



๑๗ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

๑.๔.๗. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในระดับ ๒ ขึ้นไป  
                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
ปี

กำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับ ๒ ขึ้นไป ร้อยละ 
ควรส่งเสริม 

ระดับ ๓ 
ควรได้รับกำรพัฒนำ 

ระดับ ๒ 
จ ำเป็นต้องพัฒนำ   

ระดับ ๑ 
ม.๑ ๒๐๐ ๒๗ ๑๖๔ ๙ ๑๙๑ ๙๕.๕ 
ม.๒ ๒๒๕ ๙ ๑๘๐ ๓๖ ๑๘๙ ๘๔.๐๐ 
ม.๓ ๒๒๕ ๗ ๑๙๓ ๒๕ ๒๐๐ ๘๘.๘๙ 
ม.๔ ๑๔๓ ๓ ๑๒๗ ๑๓ ๑๓๐ ๙๐.๙๐ 
ม.๕ ๑๑๗ ๑๐ ๙๖ ๑๑ ๑๐๖ ๙๐.๖๐ 
ม.๖ ๑๓๒ ๕ ๑๑๗ ๑๐ ๑๒๒ ๙๒.๔๒ 
รวม ๑,๐๔๒ ๖๑ ๘๗๗ ๑๐๔ ๙๓๘ ๙๐.๐๒ 

 
แผนภูมแิสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในระดับ ๒ ขึ้นไป  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๗๘.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๘๒.๐๐ 

๘๔.๐๐ 

๘๖.๐๐ 

๘๘.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๙๒.๐๐ 

๙๔.๐๐ 

๙๖.๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
ระดับ ๒ ขึ้นไป ๙๕.๕๐ ๘๔.๐๐ ๘๘.๘๙ ๙๐.๙๐ ๙๐.๖๐ ๙๒.๔๒ ๙๐.๐๒ 

๙๕.๕๐ 

๘๔.๐๐ 

๘๘.๘๙ 

๙๐.๙๐ ๙๐.๖๐ 

๙๒.๔๒ 

๙๐.๐๒ 



๑๘ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

 ๑.๔.๘. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินน้ ำหนัก-ส่วนสูง ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
                    ในระดับ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑-๖  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

 
ปี

กำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับ ๒ ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 

ระดับ ๑ 
อยู่ในเกณฑ์ 

ระดับ ๒ 
สูงกว่ำเกณฑ์ 
   ระดับ ๓ 

ม.๑ ๑๙๗ ๑๖ ๑๖๓ ๑๘ ๑๖๓  ๘๒.๗๔ 
ม.๒ ๒๒๑ ๒๖ ๑๗๐ ๒๕ ๑๗๐ ๗๖.๙๒ 
ม.๓ ๒๒๕ ๑๒ ๑๙๕ ๑๘ ๑๙๕ ๘๖.๖๗ 
ม.๔ ๑๔๑ ๑๕ ๑๐๕ ๒๑ ๑๐๕ ๗๔.๔๗ 
ม.๕ ๑๑๖ ๖ ๙๒ ๑๘ ๙๒ ๗๙.๓๑ 
ม.๖ ๑๓๒ ๔ ๑๐๗ ๒๑ ๑๐๗ ๘๑.๐๖ 
รวม ๑,๐๓๒ ๗๙ ๘๓๒ ๑๒๑ ๘๓๒ ๘๐.๒๐ 

 
แผนภูมแิสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินน้ าหนัก-ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ๒ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๖๘.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๗๒.๐๐ 

๗๔.๐๐ 

๗๖.๐๐ 

๗๘.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๘๒.๐๐ 

๘๔.๐๐ 

๘๖.๐๐ 

๘๘.๐๐ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
ระดับ ๒  ๘๒.๗๔ ๗๖.๙๒ ๘๖.๖๗ ๗๔.๔๗ ๗๙.๓๑ ๘๑.๐๖ ๘๐.๒๐ 

๘๒.๗๔ 

๗๖.๙๒ 

๘๖.๖๗ 

๗๔.๔๗ 

๗๙.๓๑ 

๘๑.๐๖ 
๘๐.๒๐ 



๑๙ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

 ๑.๔.๙  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินผลกำรประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)   
                     ตำมเกณฑ์ ปกต ิ ๕ ด้ำน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑-๖   
                     ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น จ ำนวน 

พฤติกรรมด้ำนอำรมณ์ ด้ำนพฤติกรรมเกเร ด้ำนพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง 
พฤติกรรมด้ำน

ควำมสัมพันธ์กับเพื่อน 
พฤติกรรมด้ำน

สัมพันธภำพทำง
สังคม 

ปกติ 
(คน) 

เสี่ยง 
(คน) 

มี
ปัญหำ 
(คน) 

ปกติ 
(คน) 

เสี่ยง 
(คน) 

มี
ปัญหำ 
(คน) 

ปกติ 
(คน) 

เสี่ยง 
(คน) 

มี
ปัญหำ 
(คน) 

ปกติ 
(คน) 

เสี่ยง 
(คน) 

มี
ปัญหำ 
(คน) 

มีจุด
แข็ง 
(คน) 

ไม่มี
จุด
แข็ง 
(คน) 

ม. ๑ ๒๐๒ ๒๐๐ ๑ ๑ ๑๙๔ ๕ ๓ ๑๙๑ ๘ ๓ ๒๐๐ ๑ ๑ ๒๐๒ - 
ม.๒ ๒๒๘ ๒๒๗ - ๑ ๒๒๕ ๓ - ๒๒๐ ๖ ๒ ๒๒๘ - - ๒๒๖ ๒ 
ม. ๓ ๒๓๑ ๒๑๘ ๕ ๘ ๒๒๑ ๖ ๔ ๒๒๑ ๘ ๒ ๒๒๖ ๔ ๑ ๒๒๗ ๔ 
ม. ๔ ๑๔๖ ๑๔๑ ๒ ๓ ๑๔๒ ๒ ๒ ๑๓๙ ๖ ๑ ๑๔๒ ๑ ๓ ๑๔๔ ๒ 
ม. ๕ ๑๒๐ ๑๑๘ ๒ - ๑๑๑ ๔ ๕ ๑๑๗ ๓ - ๑๒๐ - - ๑๒๐ - 
ม. ๖ ๑๓๒ ๑๒๙ ๑ ๒ ๑๒๙ ๓ - ๑๓๐ ๒ - ๑๓๐ ๒ - ๑๓๒ - 
รวม  ๑,๐๕๙ ๑,๐๓๓ ๑๑ ๑๕ ๑,๐๒๒ ๒๓ ๑๔ ๑,๐๑๘ ๓๓ ๘ ๑,๐๔๖ ๘ ๕ ๑,๐๕๑ ๘ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๗.๕๔ ๑.๐๔ ๑.๔๒ ๙๖.๕๑ ๒.๑๗ ๑.๓๒ ๙๖.๑๓ ๓.๑๒ ๐.๗๖ ๙๘.๗๗ ๐.๗๖ ๐.๔๗ ๙๙.๒๔ ๐.๗๖ 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 

ตามเกณฑ์ปกต ิ ๕ ด้าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

๙๔.๕๐ 
๙๕.๐๐ 
๙๕.๕๐ 
๙๖.๐๐ 
๙๖.๕๐ 
๙๗.๐๐ 
๙๗.๕๐ 
๙๘.๐๐ 
๙๘.๕๐ 
๙๙.๐๐ 
๙๙.๕๐ 

พฤติกรรมด้าน
อารมณ์ 

ด้านพฤติกรรม
เกเร 

ด้านพฤติกรรม
ไม่อยู่นิ่ง 

ด้านพฤติกรรม
ความสัมพันธ์

กับเพื่อน 

พฤติกรรมด้าน
สัมพันธภาพ
ทางสังคม 

ระดับ ปกติ  ๙๗.๕๔ ๙๖.๕๑ ๙๖.๑๓ ๙๘.๗๗ ๙๙.๒๔ 

๙๗.๕๔ 

๙๖.๕๑ 
๙๖.๑๓ 

๙๘.๗๗ 
๙๙.๒๔ 



๒๐ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

 ๑.๔.๑๐  ผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑-๖   
                     ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น จ ำนวน 
เพศ ผลกำรทดสอบ 

ระดับ ๑  
ไม่ผ่ำน 

ระดับ ๒ 
ผ่ำน 

ระดับ ๓ 
ปำนกลำง 

ระดับ ๔ 
ดี 

ระดับ ๕ 
ดีมำก 

ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ม. ๑ ๒๐๒ 
ชาย ๔ ๑๗ ๓๔ ๒๘ ๒๓ ๕๑ 
หญิง ๓ ๑๑ ๓๐ ๒๘ ๒๔ ๕๒ 

รวม ๗ ๒๘ ๖๔ ๕๖ ๔๗ ๑๐๓ 
ร้อยละ ๓.๔๗ ๑๓.๘๖ ๓๑.๖๘ ๒๗.๗๒ ๒๓.๒๗ ๕๐.๙๙ 

ม.๒ ๒๒๘ 
ชาย ๑ ๑๗ ๓๕ ๓๔ ๒๓ ๕๗ 
หญิง ๔ ๑๑ ๓๒ ๓๘ ๓๒ ๗๐ 

รวม ๖ ๒๘ ๖๗ ๗๒ ๕๕ ๑๒๗ 
ร้อยละ ๒.๖๓ ๑๒.๒๘ ๒๙.๓๙ ๓๑.๕๘ ๒๔.๑๒ ๕๕.๗๐ 

ม. ๓ ๒๓๑ 
ชาย ๒ ๙ ๒๙ ๓๑ ๔๐ ๗๑ 
หญิง ๔ ๑๑ ๓๕ ๓๖ ๓๔ ๗๐ 

รวม ๖ ๒๐ ๖๔ ๖๗ ๗๔ ๑๔๑ 
ร้อยละ ๒.๖๐ ๘.๖๖ ๒๗.๗๐ ๒๙.๐๐ ๓๒.๐๔ ๖๑.๐๔ 

ม. ๔ ๑๔๑ 
ชาย ๑ ๕ ๒๑ ๑๙ ๒๔ ๔๓ 
หญิง ๑ ๘ ๒๐ ๒๗ ๑๕ ๔๒ 

รวม ๒ ๑๓ ๔๑ ๔๖ ๓๙ ๘๕ 
ร้อยละ ๑.๔๒ ๙.๒๒ ๒๙.๐๘ ๓๒.๖๒ ๒๗.๖๖ ๖๐.๒๘ 

ม. ๕ ๑๒๐ 
ชาย ๐ ๔ ๑๓ ๒๑ ๑๔ ๓๕ 
หญิง ๐ ๖ ๒๑ ๒๕ ๑๗ ๔๒ 

รวม ๐ ๑๐ ๓๔ ๔๖ ๓๑ ๗๗ 
ร้อยละ ๐ ๘.๒๖ ๒๘.๑๐ ๓๘.๐๒ ๓๕.๖๒ ๖๓.๖๔ 

ม. ๖ ๑๓๒ 
ชาย ๐ ๙ ๑๔ ๒๒ ๑๔ ๓๖ 
หญิง ๐ ๗ ๑๙ ๓๒ ๑๕ ๔๗ 

รวม ๐ ๑๖ ๓๓ ๕๔ ๒๙ ๘๓ 
ร้อยละ ๐ ๑๒.๑๒ ๒๕.๐๐ ๔๐.๙๑ ๒๑.๙๗ ๖๒.๘๘ 

รวม  ๑,๐๕๙  ๒๑ ๑๑๕ ๓๐๓ ๓๔๑ ๒๗๕ ๖๑๖ 
ร้อยละ ๑๐๐  ๑.๙๙ ๑๐.๙๐ ๒๘.๗๒ ๓๒.๓๒ ๒๖.๐๗ ๕๘.๓๘ 

 
 
 
 



๒๑ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   
                     ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ระดับ ๑ ไม่
ผ่าน 

ระดับ ๒ 
ผ่าน 

ระดับ ๓ 
ปานกลาง 

ระดับ ๔ ดี ระดับ ๕ ดี
มาก 

ระดับ ดี ขึ้น
ไป 

ค่าร้อยละ ๑.๙๙ ๑๐.๙๐ ๒๘.๗๒ ๓๒.๓๒ ๒๖.๖๐ ๕๘.๓๘ 

๑.๙๙ 

๑๐.๙๐ 

๒๘.๗๒ 
๓๒.๓๒ 

๒๖.๖๐ 

๕๘.๓๘ 



๒๒ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

๑.๕  ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (O-NET) 
       ๑.๕.๑ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O - NET)  
                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๙.๔๓ ๕๕.๙๑ ๕๕.๑๔ 

คณิตศาสตร์ ๒๑.๘๕ ๒๖.๙๘ ๒๖.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๘๐ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๓๘ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ 
 
 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O - NET)  
                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

๔๙.๔๓ 

๒๑.๘๕ 

๒๘.๘๐ ๒๘.๓๘ 

๕๕.๙๑ 

๒๖.๙๘ 
๓๐.๒๒ 

๓๒.๙๘ 

๕๕.๑๔ 

๒๖.๗๓ 

๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 



๒๓ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

 ๑.๕.๒ การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O - NET) 
                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

รำยวิชำ 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑ 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

ผลต่ำงระหว่ำง  
ปีกำรศึกษำ๖๐ 

กับปีกำรศึกษำ๖๑ 

ผลต่ำงระหว่ำง  
ปีกำรศึกษำ๖๑ 

กับปีกำรศึกษำ๖๒ 
ภำษำไทย ๔๕.๕๗ ๔๗.๓๗ ๔๙.๔๓ + ๑.๘๐ + ๒.๐๖ 
คณิตศำสตร ์ ๒๔.๐๗ ๒๖.๔๖ ๒๑.๘๕ + ๒.๓๙ - ๔.๖๑ 
วิทยำศำสตร์ ๓๐.๘๖ ๓๒.๒๑ ๒๘.๘๐ + ๑.๓๕ - ๓.๔๑ 
ภำษำอังกฤษ ๒๗.๕๑ ๒๕.๙๘ ๒๘.๓๘ - ๑.๕๓ + ๒.๔๐ 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบัชาติ(O - NET)  
                   ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 
 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ปี ๒๕๖๐ ๔๕.๔๗ ๒๔.๐๗ ๓๐.๘๖ ๒๗.๕๑ 
ปี ๒๕๖๑ ๔๗.๓๗ ๒๖.๔๖ ๓๒.๒๑ ๒๕.๙๘ 
ปี ๒๕๖๒ ๔๙.๔๓ ๒๑.๘๕ ๒๘.๘๐ ๒๘.๓๘ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ชื่อ
แก
น 



๒๔ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

๓๖.๔๘ 

๑๘.๘๕ 

๒๕.๗๕ 

๒๓.๗๒ 

๓๒.๗๗ 

๔๓.๐๒ 

๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ 

๒๘.๙๗ 

๓๖.๑๐ 

๔๒.๒๑ 

๒๕.๔๑ 

๒๙.๒๐ 

๒๙.๒๐ 

๓๕.๗๐ 

๐.๐๐ 

๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๕.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๓๕.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๔๕.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

 ๑.๕.๓ ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O - NET)  
                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๓๖.๔๘ ๔๓.๐๒ ๔๒.๒๑ 

คณิตศาสตร์ ๑๘.๘๕ ๒๕.๖๒ ๒๕.๔๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๗๕ ๒๙.๔๐ ๒๙.๒๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๓.๗๒ ๒๘.๙๗ ๒๙.๒๐ 
สังคมศึกษา  ๓๒.๗๗ ๓๖.๑๐ ๓๕.๗๐ 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O - NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



๒๕ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

๑.๕.๔ การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O - NET)  
                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ ๔๖.๕๐ ๒๑.๓๗ ๒๖.๒๙ ๒๓.๗๓ ๓๓.๙๖ 
ปีการศึกษา๒๕๖๑ ๔๐.๑๒ ๒๔.๐๓ ๒๗.๔๐ ๒๔.๘๖ ๓๓.๓๔ 
ปีการศึกษา๒๕๖๒ ๓๖.๔๘ ๑๘.๘๕ ๒๕.๗๕ ๒๓.๗๒ ๓๒.๗๗ 

๐.๐๐ 

๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๕.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๓๕.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๔๕.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

ค่ำ
คะ

แน
นเ

ฉล
ี่ย 

รำยวิชำ 

 คะแนนเฉลี่ย  

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑ 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

ผลต่ำง ระหว่ำงปี
กำรศึกษำ ๖๐ 

กับปีกำรศึกษำ ๖๑ 

ผลต่ำง ระหว่ำงปี
กำรศึกษำ ๖๑  

กับปีกำรศึกษำ ๖๒ 
ภำษำไทย ๔๖.๕๐ ๔๐.๑๒ ๓๖.๔๘ - ๖.๓๘ - ๓.๖๔ 

คณิตศำสตร ์ ๒๑.๓๗ ๒๔.๐๓ ๑๘.๘๕ + ๒.๖๖ - ๕.๑๘ 
วิทยำศำสตร์ ๒๖.๒๙ ๒๗.๔๐ ๒๕.๗๕ + ๑.๑๑ - ๑.๖๕ 
ภำษำอังกฤษ ๒๓.๗๓ ๒๔.๘๖ ๒๓.๗๒ + ๑.๑๓ - ๑.๑๔ 
สังคมศึกษำฯ ๓๓.๙๖ ๓๓.๓๔ ๓๒.๗๗ - ๐.๖๒ - ๐.๕๗ 
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  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 
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๑.๖  ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
       ๑.๖.๑  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน จ ำนวนนักเรียนที่ใช้ต่อสัปดำห์ 

๑. ห้องสมุด 
๒. ห้องปฏิบัติการเคมี 
๓. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
๔. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
๕. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ 
๖. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ 
๗. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ 
๘. ห้องปฏิบัติการทางภาษาจีน 
๙. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
๑๐. ห้องฝึกงานช่างไฟฟ้า 
๑๑. ห้องฝึกงานช่างโลหะ 
๑๒. ห้องฝึกงานช่างไม้ 
๑๓. ห้องเรียนเขียนแบบ 
๑๔. ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ 
๑๕. ห้องปฏิบัติการผ้าและการตัดเย็บ 

๑,๕๐๐ 
๑,๒๑๖ 
๑,๒๑๖ 
๑,๒๙๒ 
๑,๒๑๖ 
๑,๕๒๐ 
๑,๒๑๖ 
๑,๒๙๒ 
๙๑๒ 
๙๘๘ 
๕๖๐ 
๔๖๐ 

๑,๒๙๒ 
๕๘๐ 
๘๐ 

๑๖. ห้องเรียนงานเกษตรกรรม 
๑๗. ห้องเรียนงานประดิษฐ์ 
๑๘. ห้องเรียนนาฏศิลป์ 
๑๙. ห้องเรียนดนตรีไทย 
๒๐. ห้องเรียนดนตรีสากล 
๒๑. ห้องเรียนศิลปะ 
๒๒. ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนรู้ ๑ 
๒๓. ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนรู้ ๒ 
๒๔. ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
๒๕. แปลงเกษตร 
๒๖. ธนาคารโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

๒๘๐ 
๘๐ 

๔๘๐ 
๘๐ 

๒๒๘ 
๙๙๒ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 

 
  



๒๗ 
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๑.๖.๒  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก จ ำนวนนักเรียนที่ใช้ 

๑.   วัดบางแพใต้ 
๒.   วัดเหนือบางแพ 
๓.   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่ม อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
๔.   การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามบ้านกุ่ม  อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
๕.   ภูมิปัญญา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร น้ าสมุนไพร และ  
      ทอดมันปลากรายบ้านเลขที่ ๑๓๕. หมู่. ๑๐. ต.วัดแก้ว. อ.บางแพ จฺ.
ราชบุรี 
๖.   ภูมิปัญญาดา้นการเพาะเห็ด หมู่ ๑๐  ต.วัดแก้ว   อ.บางแพ   จ.ราชบุรี 
๗.   ค่ายลูกเสือปิยมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
๘.   ค่ายลูกเสือวาสนาดี  ต าบลเกาะพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, 
๙.   ถ้ ากระแซ ต.วังโพธิ์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี
๑๐. อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ ต.ช่องสะเดา อ. เมืองกาญจนบุรี 
      จ.กาญจนบุร ี
๑๑. โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก 
      พระราชด าริฯ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
๑๒. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ประจ าปี ๒๕๖๒ 
      ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
๑๓. วัดถ้ าเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
๑๔. ต้นจามจุรียักษ์ (ก้ามปู)  ต าบล เกาะส าโรง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
      จังหวัดกาญจนบุร ี
๑๕. ตลาดโรงเกลือวังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
๑๖. ดอนหอยหลอด ต าบล บางจะเกร็ง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   
      จังหวัดสมุทรสงคราม  
๑๗. อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
      ต าบล อัมพวา อ าเภออัมพวา สมุทรสงคราม 
๑๘. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์  จ.กาญจนบุรี 

๔๘๑ 
๕๘๙ 
๔๓ 
๔๓ 
๔๓ 

 
๔๓ 

๒๒๕ 
๒๒๕ 
๒๕๙ 
๑๐๐ 

 
๒๓๒ 

 
๓๒๐ 

 
๑๐๐ 
๑๔๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๑๔๐ 
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ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำ : ดีเลิศ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

  
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภำพ : ดี 
 ๑. กระบวนกำรพัฒนำ 
     ๑.๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีโครงการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และ
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียนและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสถานศึกษายังมุ่งพัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน โดย
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การ
เขียน  การสื่อสาร การคิดค านวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณธรรม
จริยธรรม มีระบบการแนะแนวและดูแลสุขภาวะจิต เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี ใช้
สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
     ๑.๒ ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการระดม
สมอง รูปแบบการปฏิบัติจริง (Active learning) รูปแบบทักษะกระบวนการคิด รูปแบบกระบวนการใช้ปัญหา 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการสืบเสาะแสวงหาความรู้ มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
STEM มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน และเน้นเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ 
โดยครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน เป็นต้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการคิด 
การค านวณ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่ง
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สืบค้นข้อมูล ได้แก่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์ และแหล่งเรียนรู้ภายนอกรอบๆโรงเรียน ได้แก่ การวิเคราะห์น้ าจาก
ล าคลองใกล้ๆโรงเรียน การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเห็ดนางฟ้า การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่นการ
ท าน้ าสมุนไพร การท าทอดมันปลากราย เป็นต้น 
     นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการเพาะพันธ์ปัญญา โครงการอบรม
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
และการเรียนรู้  และโครงการ Open House Check in BP ๔.๐ เป็นต้น  
     ๑.๓ ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทั้งก่อนเรียน หลังเรียน ให้ครอบคลุมความรู้ ทักษะ
กระบวนการและลักษณะที่พึงประสงค์ โดยครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
     ๑.๔ ครูน าข้อบกพร่องจากการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มต่อไป 
     นอกจากนั้นผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ได้น าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
กิจกรรมของโครงการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
 

 
     แผนภำพ แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านคุณภำพของผู้เรียน  

 
 

P 
• ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรยีนและมาตรฐานตวัช้ีวัดใน

หลักสูตร 
• ก าหนดเกณฑ์การประเมนิ/ระดับคุณภาพ และตั้งค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
• ก าหนดแนวทาง/วิธีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

D 
• ด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

C 
• การตรวจสอบและประเมินโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

A 
• น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 
• รายงานผลการพัฒนา 

ปรับปรุง/พัฒนา 



๓๐ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

๑๐๐๐ 
๑๒๐๐ 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ รวม 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด ๒๐๐ ๒๒๕ ๒๒๕ ๑๔๓ ๑๑๗ ๑๓๒ ๑,๐๔๒ 
จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ

ดีขึ้นไป ๑๖๒ ๑๗๑ ๑๖๗ ๑๑๐ ๙๑ ๙๙ ๘๐๐ 

 
๒. ผลกำรด ำเนินงำน 
 
ประเด็นตัวช้ีวัด ผลกำรประเมิน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๑) ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
ค านวณ อยู่ในระดับ
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

      
แผนภูมิแสดงจ านวนของนักเรียนที่มีการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระดับ ดี ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
     นักเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๒ คน มีนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป จ านวน ๘๐๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๖.๗๘ อยู่ในระดับ
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

๒) ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา อยู่ใน
ระดับคุณภาพ   
ยอดเยี่ยม 

 

 
     แผนภูมิแสดงระดับคุณภาพความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ในระดับ ดี ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ 

ความสามารถ
ในการคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ 

ความสามารถ
ในการ

อภิปราย 
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ความสามารถ
ในการ

แก้ปัญหา 
ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ ๘๓.๖๙ ๘๐.๒๓ ๘๘.๔๘ ๘๓.๗๘ ๘๔.๗๕ 

๗๖.๐๐ 
๗๘.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๘๒.๐๐ 
๘๔.๐๐ 
๘๖.๐๐ 
๘๘.๐๐ 
๙๐.๐๐ 



๓๑ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลกำรประเมิน 

 
      นักเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๒ คน มีนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป จ านวน ๘๗๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๖๙ นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
      นักเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๒ คน มีนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในระดับ ดี ขึ้นไป จ านวน ๘๓๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๒๓ นักเรียน
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
      นักเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๒ คน มีนักเรียนที่มีความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในระดับ ดี ขึ้นไป จ านวน ๙๒๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  
๘๘.๔๘ นักเรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยู่ในระดับ
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
      นักเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๒ คน มีนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป จ านวน ๘๗๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๗๘ นักเรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  สรุปรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๕ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ แปลคณุภำพ 
๖๖ ขึ้นไป ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๖๑ – ๖๕ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔ ดีเลิศ 
๕๖ – ๖๐ ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓ ดี 
๕๐ – ๕๕ ๑.๐๑ – ๒.๐๐ ๒ ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐ ๐.๐๐ – ๑.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

๓) ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
อยู่ในระดับคุณภาพ  
ปำนกลำง   

นักเรียนทั้งหมด ๑,๑๙๕ คน มีนักเรียนทีม่ีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใน
ระดับ 2.5 ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๖๘๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๙๐ 
อยู่ในระดับคุณภาพ  ปำนกลำง   

๔) ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

นักเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๒ คน นักเรียนที่มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในระดับ ดี ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๘๕๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๘๒.๐๕  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกชั้น
เรียน นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และมีการเรียนปฏิบัติงาน
การใช้โปรแกรมที่หลากหลาย เช่น โปรแกรมฐานข้อมูล microsoft office การเขียน
โปรแกรมวิชาภาษาซี กับวิชาภาษาโลโก ภาษาไพทอน และโปรแกรมการตัดต่อ
กราฟิก โฟโต้ช็อป อิลลาส Sketch up โซนี่เวกัส  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๕ ของผู้เรียนทั้งหมด 



๓๒ 
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๘๘.๐๐ 
๙๐.๐๐ 
๙๒.๐๐ 
๙๔.๐๐ 
๙๖.๐๐ 
๙๘.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

รักชาติ 
ศาสตน์ 
กษัตริย ์

ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ 

อยู่อย่าง
พอเพียง 

มุ่งมั่นใน
การ

ท างาน 

รักความ
เป็นไทย 

มีจิตสา 
ธารณะ 

รวม 

ระดับ ดี ข้ึนไป ๙๘.๐๘ ๙๔.๙๑ ๙๒.๙๐ ๙๒.๘๐ ๙๓.๑๙ ๙๒.๕๑ ๙๗.๕๑ ๙๕.๕๙ ๙๔.๖๙ 

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลกำรประเมิน 
๕ )  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่มีผลการเรียนระดับ ๒.๕ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของผู้เรียนที่ได้ผลการ
เรียนระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   ๑) ภาษาไทย  ร้อยละ  ๕๙.๓๓   
๒) คณิตศาสตร์  ร้อยละ  ๔๔.๑๒  ๓) สังคมศึกษา  ร้อยละ ๖๓.๙๔   ๔) สุขศึกษา
และพลศึกษา  ร้อยละ ๗๓.๐๕    ๕) ศิลปะ  ร้อยละ ๘๗.๕๕   ๖) การงานอาชีพ 
ร้อยละ ๕๓.๔๑   ๗) ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๕๓.๗๓   ๘) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  รอ้ยละ ๕๓.๘๘ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๑.๑๔ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๖) ความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ อยู่
ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๘ และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ ๘๔.๗๘ ของผู้เรียนทั้งหมด อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

  
 
 
 
 
 
 
 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๘.๐๘  มีการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความ 
สามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๙๐.๐๐ 

ไทย คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุข
ศึกษาฯ 

ศิลปะ การงาน
ฯ 

ภาษาฯ ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ ๕๙.๓๓ ๔๔.๑๒ ๕๓.๘๘ ๖๓.๙๔ ๗๓.๐๕ ๘๗.๕๕ ๕๓.๔๑ ๕๓.๗๓ ๖๑.๑๔ 

๕๙.๓๓ 

๔๔.๑๒ 
๕๓.๘๘ 

๖๓.๙๔ 
๗๓.๐๕ 

๘๗.๕๕ 

๕๓.๔๑ ๕๓.๗๓ 
๖๑.๑๔ 



๓๓ 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลกำรประเมิน 
 ๒. นักเรียนร้อยละ ๙๔.๙๑ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๒.๙๐ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๒.๘๐ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๕. นักเรียนร้อยละ ๙๓.๑๙ ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มี
คุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ือยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๖. นักเรียนร้อยละ ๙๒.๕๑ มุ่งมั่นในการท างาน ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การ
ท างาน ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย อยู่
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๗. นักเรียนร้อยละ ๙๗.๕๑  รักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรม และมีความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๘. นักเรียนร้อยละ ๙๕.๕๙ ที่มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้ อ่ืน ท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม อาสาช่วยเหลือสังคม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๖๙ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

นักเรียนร้อยละ ๙๗.๕๑ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย รวมทั้งความเป็นไทย อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ
หลากหลาย อยู่ใน
ระดับคุณภาพ   
ยอดเยี่ยม 

นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ด้วย
ความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับและ
เห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนา ความคิด ความเชื่อ เพศ 
เชื้อชาติ เป็นต้น สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการ

๗๐.๐๐ 
๗๒.๐๐ 
๗๔.๐๐ 
๗๖.๐๐ 
๗๘.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๘๒.๐๐ 
๘๔.๐๐ 
๘๖.๐๐ 
๘๘.๐๐ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๐๒ ๗๗.๑๒ ๗๗.๕๙ ๘๖.๗๘ ๘๓.๔๘ ๗๖.๘๑ ๘๑.๔๖ 

๘๗.๐๒ 

๗๗.๑๒ ๗๗.๕๙ 

๘๖.๗๘ 

๘๓.๔๘ 

๗๖.๘๑ 

๘๑.๔๖ 



๓๔ 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลกำรประเมิน 
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย เช่น โรงเรียนมีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจใน
ด้านต่างๆผ่านกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมยุวกาชาด ลูกเสือ -
เนตรนารี  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  โครงการห้องเรียนสีขาวของทุกระดับชั้น  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  ม.๑ ร้อยละ ๘๗.๐๒,  ม.๒ ร้อยละ ๗๗.๑๒,  ม.๓ ร้อยละ 
๗๗.๕๙,  ม.๔ ร้อยละ ๘๖.๗๘, ม.๕ ร้อยละ ๘๓.๔๘,  ม.๖ ร้อยละ ๗๖.๘๑  มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๔๖  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

๔ )  สุ ข ภ า ว ะท า ง
ร่างกายและลักษณะ
จิ ต สั ง ค ม  อ ยู่ ใ น
ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ม.๑  
ร้อยละ ๗๗.๑๕, ม.๒ ร้อยละ ๗๗.๑๓, ม.๓ รอ้ยละ ๘๑.๓๖, ม.๔ ร้อยละ ๗๗.๒๕,  
ม.๕ ร้อยละ ๘๓.๕๔, ม.๖ ร้อยละ ๘๐.๘๑,  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๙.๕๔  อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 
๓. จุดเด่น 

๓.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์     
มีความร่าเริงแจ่มใส ปราศจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา มีทักษะทางด้านกีฬาโดยเฉพาะมวยไทย ซึ่ง ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ ๒ จากการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.๑-ม.๓ และรางวัล
เหรียญทองจากการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น 
ประชาชนทั่วไป การแข่งขันฟุตบอลมวลชน อ าเภอบางแพคัพ ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ก.พ. 
๒๕๖๓ ณ สนามหญ้าเทียมองค์การบริหารส่วนต าบลวัดแก้ว 

๓.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความเอ้ืออาทร กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีจิตอาสาต่อการบ าเพ็ญประโยชน์ มีวินัยอยู่ในระเบียบ 
เคารพกฎกติกา มารยาทต่อสังคม ได้แก่ การเข้าแถวซื้ออาหาร การเดินแถวเปลี่ยนชั่วโมงเรียน เป็นต้น 

๓.๓ ผู้เรียนมีทักษะด้านดนตรีไทย ดนตรีลูกทุ่งและนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบจนได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๔-ม.๖ และยัง

๗๒.๐๐ 

๗๔.๐๐ 

๗๖.๐๐ 

๗๘.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๘๒.๐๐ 

๘๔.๐๐ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
ระดับ ดี ขึ้นไป  ๗๗.๑๕ ๗๗.๑๓ ๘๑.๓๖ ๗๗.๒๕ ๘๓.๕๔ ๘๐.๘๑ ๗๙.๕๔ 

๗๗.๑๕ ๗๗.๑๓ 

๘๑.๓๖ 

๗๗.๒๕ 

๘๓.๕๔ 

๘๐.๘๑ 
๗๙.๕๔ 



๓๕ 
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ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ข ม.๑-ม.๖ และการแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ จากการ
แข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัด
สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๓.๔ ผู้เรียนมีทักษะด้านการงานอาชีพ  ซึ่งเกิดจากการจัดการเรียนรู้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการโดยให้ผู้เรียนจัดท าเป็นโครงงานอาชีพจนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ม.๔-ม.๖ จากการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๓.๕ ผู้เรียนมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง และได้ลงมือทดลองและปฏิบัติจริงตามบริบทในท้องถิ่นของผู้เรียนแล้วน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ปัญหา
และจัดท าเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์จนได้รับรางวัลระดับทองแดงจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ และรางวัลเหรียญทองแดงจาก
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D)ปล่อยอิสระ ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๔. จุดควรพัฒนำ 
๓.๑ ควรพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการค านวณการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในกลุ่มเด็กปานกลางและอ่อน โดยส่งเสริมให้ครูใช้งานวิจัยเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป  

๓.๒ ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของคนในศตวรรษ ที่ ๒๑ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่านรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ร่วมกัน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพ่ือสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานโดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยให้ครูทุกคนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม สร้างจิตส านึกใน
การรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะเพ่ือสังคม ระดมทรัพยากรทุนการศึกษา 
เพ่ือให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการ พัฒนาร่างกายให้
เจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัย 



๓๖ 
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มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
        ระดับคุณภำพ  :  ดีเลิศ 

 
๑. กระบวนกำรพัฒนำ 
    โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ 

DILIGENCE  เน้นระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ยึดหลักธรรมาภิบาลและการบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  มีการ
ปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency) สร้างเครือข่ายการท างาน (Networking) โดย
มีการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) มาช่วยปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษา มีการสร้างผู้น าและพัฒนาการท างานเป็นทีม มีการคิดค้นวิธีการรูปแบบใหม่ ๆ หรือ
การสร้างนวัตกรรมในการท างานเพ่ือสามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการของนักเรี ยน ผู้ปกครอง 
และชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ  ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหาร
และการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ แสดงรูปแบบการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 



๓๗ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามีการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์ มีกระบวนการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีการวิเคราะห์ ศึกษานโยบาย 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ ไทยแลนด์ ๔.๐ และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ 
กระทรวง เขตพ้ืนที่การศึกษา มีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
การระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ามาร่วมคิด ร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน ก าหนดภาพความส าเร็จที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา จัดท า
ร่างวิสัยทัศน์  ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข และร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ส่งผลให้
โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ สามารถปฏิบัติได้จริง 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา
มีความเป็นผู้น า มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) โดย     
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  สู่     
ความเป็นเลิศ (Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการก าหนดเป้าหมายและการด าเนินงานที่ชัดเจน และมี
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยมี
กระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

P – Planning  การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
    - ศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล มาตรฐานการศึกษา/ประเด็นการพิจารณา 
   - ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (ตามมาตรฐานสถานศึกษา)  
   - วางแผนอัตราก าลัง  มอบหมายงาน/แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   - ร่วมกันก าหนดระยะเวลาและทรัพยากร (แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี, แผนการจัดการเรียนรู้) 
   - ร่วมกันก าหนดวิธีการประเมินความส าเร็จ เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
   - ร่วมกันวางแผนเก็บข้อมูล วางแผนวิเคราะห์ข้อมูล/สรุปและรายงานผล 
  D – Doing  การด าเนินการตามแผน 
   - ร่วมกันจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา 
   - จัดสิ่งอ านวยความสะดวก/สนับสนุนทรัพยากร และใช้อย่างคุ้มค่า 
   - จัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
   - ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   - ด าเนินการตามระบบการนิเทศภายใน 
   - ก ากับติดตามและนิเทศเพ่ือให้การท างานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  C – Checking การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
   - วางกรอบการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
   - สร้างเครื่องมือการประเมิน 
   - ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานและสรุปผล 



๓๘ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

   A – Action การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
   - วิเคราะห์ผลการประเมิน และวางแผนการแก้ไขปรับปรุง 
   - ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง และตรวจสอบผลการด าเนินงาน/บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ แสดงระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
 
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดระบบพัฒนาวิชาการ มีการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล 
(Digitalization) โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการเรียนรู้  มีการสร้างนวัตกรรม (Innovation) 
คิดค้นวิธีการและรูปแบบใหม่ ๆ ในการท างาน หรือสื่อการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(Integration) รวมทั้งส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการสร้างเครือข่ายการท างาน (Networking) มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ได้แก่ จัดหลักสูตร Special Classroom  โดยจัดเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ มีรูปแบบและกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  โดยจัดให้มีการนิเทศ   
การจัดการเรียนรู้เพ่ือช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม ท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยู่เสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มุ่งให้ก าลั งใจแก่ครู และ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

P – Planning   การวางแผนพัฒนาวิชาการ   
-  ศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 - ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง 
๒๕๖๐) 

 - ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา จุดเน้น ความต้องการของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และชุมชน 

D – Doing   ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน    



๓๙ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

 - ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย  
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

       - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

 - จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการลงมือปฏิบัติ (Active Learning)                
                 

     - จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการแนะแนว เพ่ือให้ทุกคนได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึง 

C – Checking ติดตามตรวจสอบการใช้หลักสูตร   
- นิเทศ ติดตามก ากับดูแลการจัดการเรียนรู้ การใช้หลักสูตร และผลการวิจัยชั้นเรียน 

A – Action พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
 - น าผลการนิเทศและการจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุง  การ

จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพ แสดงระบบพัฒนาวิชาการ 
 

 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  จัด
บุคลากรในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาบุคลากรสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เน้นการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนไ ด้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) โดยได้จัดระบบพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร 



๔๐ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) มีความสามารถในการเป็น
ผู้น า (Leadership) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการท างาน (Goal) โดยโรงเรียนมีระบบส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญ
ก าลังใจ (Encourage) เพ่ือให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการพัฒนา 
ดังนี้ 

P – Planning   การวางแผนพัฒนาครูและบุคลากร   
          - ศึกษา วิเคราะห์ฐานข้อมูลบุคลากร  

  - ส ารวจความต้องการของครูและสถานศึกษา 
  - ร่วมกันวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถและทักษะมาตรฐานต าแหน่ง และปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ  

D – Doing   ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร    
- จัดโอกาสให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน เหมาะสม ทั่วถึง 

ทันเวลาหรือเหตุการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ  
     (๑) การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)  
          - การสอนงาน (แบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ) : การเรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบัติงานจริง ภายใต้การก ากับดูแลช่วยเหลือจากผู้อ านวยการ/หัวหน้างาน/พ่ีเลี้ยง  
                   - ใช้ระบบพ่ีเลี้ยง : จัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานคอยให้ค าปรึกษาแนะน า 
ช่วยเหลือบุคลากรที่เข้ามาใหม่ 
                   - การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน : การประชุมร่วมกันในกลุ่มงาน/ทีมงาน ร่วมกันคิด
วิเคราะห์   
                  - การหมุนเวียนเรียนรู้งานภายในสถานศึกษาจากการเป็นหัวหน้างานพร้อมทั้งมอบ
อ านาจการตัดสินใจ   
     (๒) การพัฒนานอกจากการปฏิบัติงาน (Off the Job Development) : การฝึกอบรม/
ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 
    (๓) การพัฒนาตนเอง (Self Development) : จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากต ารา เอกสาร สื่อ
ต่าง ๆ     
   - สร้างขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

C – Checking ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน   
- นิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

A – Action พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   
- น าผลการนิเทศและผลการปฏิบัติงานมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง  

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 



๔๑ 
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แผนภาพ แสดงระบบพัฒนาครูและบุคลากร 
 

 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ได้แก่ การพัฒนาห้องเรียน ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา รวมทั้งบริเวณทั่วไป ให้มีความสะดวก สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย มีการจัดซื้อ ซ่อมบ ารุงวัสดุ/อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน มีการสร้าง
เครือข่ายการท างาน (Networking) มีการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และอ่ืน ๆ ในสังคม 
(Collaboration) มาช่วยปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โดยมีกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

P – Planning   การวางแผนจัดสภาพแวดล้อม   
- ศึกษาสภาพสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม  
- ส ารวจความต้องการจ าเป็นของครูผู้สอนและผู้เรียน 

  - วางแผนร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

D – Doing   ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม    
- จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน จัดที่นั่ง จัดมุมเสริมความรู้ต่างๆ ให้สะดวกต่อการเรียน 

การสอน 
  - จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพกาย  อารมณ์และจิตใจอย่าง
เหมาะสม 
  - จัดสภาพแวดล้อมทางสังคมและบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นมิตร  มีความร่วมมือร่วมใจกัน 
  - จัดอาคารสถานที่ในสถานศึกษาทุกแห่งอยู่ในสภาพที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
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  - พัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  - จัดอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกทางด้าน ICT 
  - จัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ 
  - จัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้และปลอดภัย 

C – Checking ติดตามตรวจสอบการจัดสภาพแวดล้อม  
- นิเทศ ติดตามก ากับดูแลการจัดสภาพแวดล้อม 

A – Action พัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
- น าผลการจัดสภาพแวดล้อมมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และปรับปรุง 

อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพ แสดงระบบการจัดสภาพแวดล้อม 
 

 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการโดยมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือส่งข่าวสารข้อมูลภายในโรงเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนระบบ
ออนไลน์ มีการใช้โปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน (EMS) เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ ใช้โปรแกรมระบบงาน
สารสนเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (School Information) ในการจัดเก็บข้อมูลงานวิชาการ ใช้โปรแกรม 
E-Office ในระบบงานสารบรรณ ใช้โปรแกรม P-OBEC ในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร ใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง สพฐ. (Building) ในการเก็บข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้างในโรงเรียน ใช้ โปรแกรม EGP ในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องสมุดโรงเรียนใช้ Software ประยุกต์ UPC Library ในการด าเนินงานในรูปแบบ
ของห้องสมุดอัตโนมัติ โดย Software ดังกล่าวท างานร่วมกับระบบฐานข้อมูลของ โปรแกรม Microsoft 
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Access ซึ่งสามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ภายในห้องสมุดและเก็บรวบรวมสถิติได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
นอกจากนี้ ยังได้ท าการเผยแพร่กิจกรรม และผลการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่าง
ต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (https://sites.google.com/sesao๘.go.th/bangpaeschool๑) และ 
เว็บไซต์ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (http://www.sesao๘.go.th/sesao/)  มีการ
จัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ถูกต้อง  ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายมาช่วยในการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศโดยแบ่งเป็น ๕ ด้าน ดังนี้ 
  ๑) ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน ได้แก่ ที่ตั้ง แผนผัง ประวัติของโรงเรียน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ปรัชญาของโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน ครูและบุคลกรทาง
การศึกษา  
      ๒) ข้อมูลด้านวิชาการ ได้แก่ หลักสูตรและการเรียนการสอน  ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล  
 ๓) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ ได้แก่ ข้อมูลด้านงบประมาณ  ข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร ข้อมูลด้าน
อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และแหล่งเรียน ข้อมูลการบริหารจัดการและโครงสร้าง         การบริหารงานของ
โรงเรียน  
 ๔) ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ผลงานของบุคลากรในโรงเรียน ผลงานของ
โรงเรียน  
 ๕) ข้อมูลด้านสัมพันธ์ชุมชน ได้แก่ ข้อมูลการมีส่วนร่วมกับชุมชน ข้อมูลด้านการบริการชุมชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 ด้านการจัดการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ส าหรับการเรียนการสอน เป็นการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัย มีอุปกรณ์วิดีโอโปรเจคเตอร์ (Video Projector) 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบการอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ มีสื่อที่น ามาใช้ในด้านการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย  เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสืบค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต  มีการใช้ 
Google Classroom  โปรแกรม SGS  และ Google form  มาช่วยในการจัดการเรียนรู้  การค้นหาข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ใน World Wide Web เป็นต้น 
          การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มี
กระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
 P – Planning   การวางแผนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  - ส ารวจ วิเคราะห์ และจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 - ส ารวจความต้องการจ าเป็น  และความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู
และบุคลากร 
 D – Doing   ด าเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  - จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
ถูกต้อง  ทันสมัย 
 - พัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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 - ให้บริการ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า 
 - เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ รวดเร็ว 
 C – Checking ติดตามตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  - นิเทศ ติดตามก ากับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และผลการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 A – Action พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
  - น าผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

แผนภาพ แสดงระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๒. ผลกำรด ำเนินกำร 

วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนด
ชัดเจนอยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

     ผู้บริหารโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของชุมชนและอ่ืนๆ ส่งผลให้มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน 
การปฏิบัติ มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

       ผู้บริหารโรงเรียนบางแพปฐมพิทยามีความเป็นผู้น า มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี
ให้กับสถานศึกษาอ่ืนได้ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
และจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงานอื่นต่างๆ   

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 

   โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้ เ รียนรอบด้าน เชื่ อมโยงวิถีชีวิตจริ ง แ ละครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  
 ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม มีความ

กระตือรือร้นและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๖๙ มีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
 ผู้เรียนร้อยละ ๘๗.๑๔ มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู เขียน และการ

สืบค้นข้อมูล ในระดับ ยอดเยี่ยม ส่งผลให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ตนเอง
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมความรู้

ความสามารถของนักเรียน มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระฯ 
 งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เพื่อใช้ ใน

การศึกษาต่อ ทั้งการแนะแนวด้วยครู เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพ ต่างๆ 
และการเชิญวิทยากรมาแนะแนวอาชีพ 
 โรงเรียนมีการสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายใน

และภายนอกโรงเรียน 
 ครูร้อยละ ๙๐ มีการประเมินนักเรียนด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู และบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ มาใช้ในการพัฒนางาน และการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
 ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แล้วน าเสนอผลของการอบรม

นั้นมาพัฒนา ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ครูร้อยละ ๑๐๐ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ 
 ครูร้อยละ ๘๐ มีการพัฒนานวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ    

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ 
๑. โรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ และปลอดภัย เพ่ิมบรรยากาศใน
การเรียนการสอน 
๒. มีวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ในการเรียนรู้ 
๓. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนร่มรื่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นอย่างดี   

๒ . ๖  จั ด ร ะบ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดเีลิศ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามีข้อมูล และสารสนเทศพ้ืนฐานที่เป็นหมวดหมู่
ครอบคลุม ถูกตอ้ง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ชัดเจน ทันสมัย สะดวกต่อการสืบค้น 
สามารถเรียกใช้ได้ทันที และมีข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์สรุป แปลผล เอ้ือ
ต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งทางด้านสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน สารสนเทศด้าน
วิชาการ สารสนเทศ ด้านบริหารจัดการ สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ ผลงาน 
และสารสนเทศด้านสัมพันธ์ชุมชน ตลอดจนมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย  

 

๓. จุดเด่น 
๓.๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามีผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า จัดการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม ครอบคลุมภารกิจด้านวิชาการ ด้านงานบุคคล ด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปที่
สามารถตรวจสอบได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
สวยงาม เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นอย่างดี 

๓.๒ โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย 
ได้แก่ การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อยเป็นต้น เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการประเมินการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
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และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๔. จุดควรพัฒนำ 
๔.๑ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น 
๔.๒ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
๔.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรให้กว้างขวาง มีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๔.๔ การประเมินและติดตามงานยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนในบางงาน 
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มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดี 
 

๑. กระบวนกำรพัฒนำ 
๑.๑ สถานศึกษาโดยกลุ่มบริหารวิชาการได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา  โดยด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียน และการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการ
ประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน 
เศรษฐกิจพอเพียง  และโรงเรียนคุณธรรม ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดโดยการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงรู้จักแก้ปัญหาสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดด้วยโครงงาน มุ่งพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนสู่ศตวรรตที่ ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐ 

๑.๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ผ่าน
กระบวนการคิด เน้นการปฏิบัติจริง  เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้ออกแบบการ
เรียนรู้  จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น การวิเคราะห์น้ าจากล าคลอง การ
เพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนด้วย มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

๑.๓ ครูมีการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาตาม
สภาพจริง เน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูจัดท าแบบประเมินและวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และ
ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ครอบคลุมความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ นวัตกรรม นอกจากนั้นยังมี
คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย 
 ๑.๔ ครูมีพัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ ท าให้ครูมีความสามารถ
ในการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบริหารจัดการ การเรียนการ
สอนร่วมกัน ด าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนในเรื่องการเรียนและคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามความสามารถและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ก ากับติดตาม และครูผู้สอน น าผลการประเมิน
ผลการวิจัยในชั้นเรียน มาร่วมคิดวิเคราะห์เพ่ือสร้างนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีและประสบการณ์ เพ่ือน ามาใช้ใน
การแก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
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              แผนภำพ แสดงมำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 
 
 
 

 
 
 

P 

• แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

• ส ารวจสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
• จัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 

D 
• ด าเนินการตาม โครงการ/กิจกรรม 
• ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง 

C 
• ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

A 
• พัฒนา ขยายผลการนาไปใช้/สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กัน 
• สรุปผลการพัฒนา 

ไม่ผ่าน 

ผ่ำน 
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๒. ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ ในระดับ
คุณภาพ ด ี

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริ ง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะกล้า
แสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เช่น กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน 
กิจกรรม การทัศนศึกษานอกสถานที่ ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  เช่น กิจกรรม
ค่ายเครื่องบินพลังยาง โครงการอบรม kidbright  การวิเคราะห์น้ าจาก
ล าคลองใกล้ๆโรงเรียน การเลี้ยงกุ้งก้ามกาม การเพาะเห็ดนางฟ้า การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การท าน้ าสมุนไพร การท าทอดมัน
ปลากราย โครงการเพาะพันธ์ปัญญา โครงการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมี
การเผยแพร่ เช่น การที่นักเรียนได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ในงานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 
๖๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ด ี

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี 

 ครูร้อยละ ๙๐ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน 
 ฝ่ายงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม มีการจัดอบรมในทุกปีการศึกษา 

เพ่ือให้ครูมคีวามรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่าง
เต็มศักยภาพ 
 งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี จัดท าระบบโครงข่าย

ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งระบบสายและไร้สาย เพ่ือให้ผู้เรียนและครูผู้สอน
สามารถเข้า ใช้ ระบบเครือข่ าย ในการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกห้องเรียน 
 ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
 ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
๓.๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

ครูผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน เช่น 
ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน 
ท าให้ผู้เรียนรักครู ครูรักผู้เรียน และผู้เรียนรักกันเอง ผู้เรียนรักที่จะ
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอน
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้และจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง ครูมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

๓.๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี

 ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ
ท้องถิ่น มีวิชาเลือกเสรีและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาเรียนรู้ที่
หลากหลาย กิจกรรมชุมนุม ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ครูมีการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ

ท้องถิ่น  มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ และมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง เช่น การพานักเรียนไปวิเคราะห์น้ าจากล าคลองใกล้ๆ
โรงเรียน การให้วิทยากรภายนอกจากท้องถิ่นมาช่วยให้ความรู้แก่
นักเรียนเรียน ในเรื่องต่างๆเช่น การเลี้ยงกุ้งก้ามกาม การเพราะเห็ด
นางฟ้า การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 
 ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  เช่น ครูผู้สอนมีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ทั้งก่อนเรียน หลังเรียน มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือ และวิธีการวัด และประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือน าผลไป
พัฒนาการเรียนรู้ เช่น ครูผู้สอนน าข้อบกพร่องจากการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้มาวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหา 
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งรายบุคลและรายกลุ่มต่อไปในอนาคต
ข้างหน้า 
 ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการคิด การ

ปฏิบัติจริง โดยครูผู้สอนเน้นการใช้ค าถาม เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน ถามคือสอน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลการวิจัยในชั้นเรียน
ของครูทุกคนได้รับการตรวจ ประเมิน พร้อมให้ค าแนะน าจาก
คณะกรรมการการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ

น าผลมาพัฒนาผู้เรยีน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี



๕๒ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
๓.๕) มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้อยู่ใน
ระดับคุณภาพ  ด ี

 ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 ครมูีการนิเทศภายในเพ่ือติดตามการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
 ครูมีการประชุมทั้งโรงเรียนและประชุมภายในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ของตนเองเพ่ือพัฒนาการสอนและแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
 ครูมีพัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และ

การศึกษาต่อตามความสนใจ เพ่ือเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพ
จริง   
 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 
 ๓. จุดเด่น 
  ๓.๑ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการ
คิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะกระบวนการ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น น าเสนอ ผลงานด้วยเทคโนโลยีได้ 
ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองได้ เป็นอย่างด ี
  ๓.๒ ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันพัฒนาการสอน มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และสามารถน าเสนอ
ผลงานได้ 
  ๓.๓ ครูสามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
  ๓.๔ โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดอบรม ศึกษา
ดูงาน เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 
๔. จุดควรพัฒนำ 
 ๔.๑ ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

 ๔.๒ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกล้าแสดงออก สามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ดียิ่งขึ้น 

 ๔.๓ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับทุก
กลุ่มเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 

 ๔.๔ เน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ PCL เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายในการพฒันาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกัน 
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สรุปผลในภำพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับ ๓  ดี 
จากผลการด าเนินงาน  โครงการ  และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาบริหารจัดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ
ดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดี   ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษา สภาพของชุมชนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ศตวรรตที่ ๒๑  
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การ
สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ดังที่ ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็น
ฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ วิเคราะห์ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน   
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สรุปเปรียบเทียบผลกำรประเมินตนเองกับค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผลกำรประเมินตนเอง

ของสถำนศึกษำ 
ค่ำเป้ำหมำย

มำตรฐำน/ประเด็น
กำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ระดับ ดี ระดับ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   

      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ  

ร้อยละ ๗๖.๗๘ 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๖๐ ดี 

      ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๔.๐๕  
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๖๐ ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๕๖.๙๐ 
ปานกลาง 

ร้อยละ ๕๕  
ปานกลาง 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ ๘๒.๐๕  
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๖๐ ดี 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๖๑.๑๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ ๖๐ ดี 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๔.๗๘ 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๖๐ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
ร้อยละ ๙๔.๖๙  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๖๕ ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๗.๕๑  
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๖๕ ดีเลิศ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๑.๔๖  
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๖๕ ดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๗๙.๕๔  
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๖๕ ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดี 
๒.๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดี 

๒.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดี 
๒.๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดี 

   ๒.๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดี 
   ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดี 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผลกำรประเมินตนเอง

ของสถำนศึกษำ 
ค่ำเป้ำหมำย

มำตรฐำน/ประเด็น
กำรพิจำรณำ 

   ๒.๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดี 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

ระดับ ดี ระดับ ดี 

   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับ ดี ระดับ ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ระดับ ดี ระดับ ดี 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ ดี ระดับ ดี 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
ระดับ ดี ระดับ ดี 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ ดี ระดับ ดี 

 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย ก ำหนดเป็นระดับคุณภำพ ๕ ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ แปลคณุภำพ 
๖๖ ขึ้นไป ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๖๑ – ๖๕ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔ ดีเลิศ 
๕๖ – ๖๐ ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓ ดี 
๕๐ – ๕๕ ๑.๐๑ – ๒.๐๐ ๒ ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐ ๐.๐๐ – ๑.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 

 

 



๕๖ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

ส่วนท่ี ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 
 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๔ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน   
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้  ดังนี้ 
 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ใน ระดับ ๓  ดี 
จุดเด่น 
 ๑.  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
  ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์     
มีความร่าเริงแจ่มใส ปราศจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา มีทักษะทางด้านกีฬาโดยเฉพาะมวยไทย ซึ่งได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ ๒ จากการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.๑-ม.๓ และ
รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น 
ประชาชนทั่วไป การแข่งขันฟุตบอลมวลชน อ าเภอบางแพ..คัพ ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ก.พ. 
๒๕๖๓ ณ สนามหญ้าเทียมองค์การบริหารส่วนต าบลวัดแก้ว 
  ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความเอ้ืออาทร กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีจิตอาสาต่อการบ าเพ็ญประโยชน์ มีวินัยอยู่ในระเบียบ 
เคารพกฎกติกา มารยาทต่อสังคม ได้แก่ การเข้าแถวซื้ออาหาร การเดินแถวเปลี่ยนชั่วโมงเรียน เป็นต้น 
  ๑.๓ ผู้ เรียนมีทักษะด้านดนตรีไทย ดนตรีลูกทุ่งและนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ และได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่    
ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ข ม.๑-ม.๖ การ
แข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และยังได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันร าวง
มาตรฐาน ม.๔-ม.๖ จากการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ๑.๔ ผู้เรียนมีทักษะด้านการงานอาชีพ  ซึ่งเกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการโดยให้ผู้เรียนจัดท าเป็นโครงงานอาชีพ  ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖  จากการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ๑.๕ ผู้เรียนมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง และได้ลงมือทดลองและปฏิบัติจริงตามบริบทในท้องถิ่นของผู้เรียนแล้วน าปัญหาที่เกิดขึ้นมา
แก้ปัญหาและจัดท าเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์จนได้รับรางวัลระดับทองแดงจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ และรางวัลเหรียญ
ทองแดงจากการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรม



๕๗ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 
 
 ๒. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  ๒.๑ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามีผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า จัดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ครอบคลุมภารกิจด้านวิชาการ ด้านงานบุคคล ด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปที่
สามารถตรวจสอบได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
สวยงาม เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นอย่างดี 
  ๒.๒ โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลาย ได้แก่ การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อยเป็นต้น เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการประเมินการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓. ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ๓.๑ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการ
คิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะกระบวนการ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น น าเสนอ ผลงานด้วยเทคโนโลยีได้ 
ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองได้ เป็นอย่างดี 
  ๓.๒ ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันพัฒนาการสอน มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และสามารถน าเสนอ
ผลงานได้ 
  ๓.๓ ครูสามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
  ๓.๔ โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดอบรม ศึกษา
ดูงาน เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
จุดควรพัฒนำ 
 ๑. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
  ๑.๑ ควรพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการค านวณการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในกลุ่มเด็กปานกลางและอ่อน โดยส่งเสริมให้ครูใช้งานวิจัยเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป  
  ๑.๒ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานให้สูงขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของคนในศตวรรษ ที่ ๒๑ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่านรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ร่วมกัน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพ่ือสู่



๕๘ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานโดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยให้ครูทุกคนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม สร้างจิตส านึก
ในการรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะเพ่ือสังคม ระดมทรัพยากร
ทุนการศึกษา เพ่ือให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการ พัฒนา
ร่างกายให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัย 
 ๒. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  ๒.๑ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น 
  ๒.๒ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๒.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรให้กว้างขวาง มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๔ การประเมินและติดตามงานยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนในบางงาน 
 ๓. ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ๓.๑ ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 
  ๓.๒ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกล้าแสดงออก สามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ดียิ่งขึ้น 
  ๓.๓ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับทุก
กลุ่มเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 
 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อม
ทั้งมีสมรรถนะส าคัญสู่ศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ มีวินัยใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการเรียน นักเรียนต้องมีทักษะและความรู้พ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เตรียมนักเรียนก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ รวมทั้งเจตคติที่
จ าเป็นต่อการศึกษา เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะที่มุ่งท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรในการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ย  พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติทุกรายวิชาให้สูงขึ้นตามเกณฑ์
เป้าหมาย การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)  และต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม 

แผนพัฒนาครู ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
การท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ก าหนดให้ครูและบุคลากรได้
ฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยหลักของ ๓R ๘C และการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งเสริมครูในด้านการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยการน าผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
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พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดท าสื่อที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและโอกาส
การเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

 
พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียนรู้ พัฒนาห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการ

เรียนรู้ยิ่งขึ้น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ติดตั้งห้องเรียน ICT และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างบรรยาการที่เอ่ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม ให้นักเรียนรัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูซึ่งท าหน้าที่งานการเงิน งานพัสดุและงานสารบรรณให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกต้องตามระเบียบราชการ 

๒. การจัดสรรครูผู้ช่วยให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
๓. การจัดสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เจ้าหน้าที่งานบุคคล เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผลประเมินผล เพ่ือมาช่วยแบ่งเบา
ภาระครูที่ท าหน้าที่ดังกล่าว ครูที่ท าหน้าที่ดังกล่าวจะได้ปฏิบัติงานด้านการสอนอย่างเต็มที่ เป็นการคืนครูสู่
ห้องเรียนอย่างแท้จริง 

๓. การจัดสรรบุคลากรที่ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการโดยต าแหน่ง 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
เรื่อง การใช้มาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยที่มี
ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมี
นโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมี
ประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึง
ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๙(๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕  มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนาสนับสนุน ก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน โดยได้ก าหนดให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา และจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน การด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

       ประกาศ ณ วันที่        กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 

ปฏิบัติราชการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
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มำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

ฉบับลงวันที่    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ มจี านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก ่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
        ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ  
แก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่หลักสูตรคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ๒.๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 



๖๓ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 จากมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของมาตรฐาน
การศึกษา ในแต่ละมาตรฐานร่วมกัน โดยมติเห็นชอบในที่ประชุม วันที่      กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้  
 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
............................................................. 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ระดับ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ ๖๐ ระดับ ดี 
      ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๖๐ ระดับ ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๕๕ ระดับ  
ปานกลาง 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๖๐ ระดับ ดี 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๖๐ ระดับ ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๖๐ ระดับ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามหลักสูตรคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๘ ประการ  
ร้อยละ ๖๕ ระดับ ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๖๕ ระดับ ดี 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๖๕ ระดับ ดี 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๖๕ ระดับ ดี 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับ ดี 
๒.๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ ดี 
๒.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ดี 

    ๒.๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร ระดับ ดี 



๖๔ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดี 
   ๒.๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ระดับ ดี 

   ๒.๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับ ดี 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับ ดี 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับ ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับ ดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ ดี 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับ ดี 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับ ดี 

 
เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ แปลคณุภำพ 
๖๖ ขึ้นไป ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๖๑ – ๖๕ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔ ดีเลิศ 
๕๖ – ๖๐ ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓ ดี 
๕๐ – ๕๕ ๑.๐๑ – ๒.๐๐ ๒ ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐ ๐.๐๐ – ๑.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

 

 
 
 

ค าสั่ง  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
ที ่๔๘ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
….................................................................... 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การ
ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับได้มีการประกาศให้ใช้กฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้
มาตรฐานและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการ
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับ
ให้สถานศึกษา ได้ก าหนดโดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเชื้อม่ันให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ในการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จึงประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑.  นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล     ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๒.  นายมณเทียร  สุดฮะ           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓.  นายสันทัด สุทธิพงษ์                   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก            กรรมการ     

          ๔.  นางสาวธัญลักษณ์  โคตรเพชร          หัวหนา้งานประกันคุณภาพ           กรรมการและ
เลขานุการ 
 มีหน้าที่   

๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง  และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

 
- ๒- 

                          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                               

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 

 ปฏิบัติราชการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
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ค าสั่ง  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
ที ่๔๙ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

….................................................................... 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดให้

หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การ
ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับได้มีการประกาศให้ใช้กฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพภายนอก 
ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้
มาตรฐานและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ก าหนด ความมุ่ง
หมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบ การประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตร ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. ที่ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ๑.๑  นายนิวัตร  นาควิลัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธารกรรมการ 
 ๑.๒  นายประมวญ  นาควิมล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๑.๓  นายพงษ์ดนัย  เดชเดชาโชติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๑.๔  นายอภิเชษฐ์  เกตุกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๑.๕  นายวัฒนา  ตรงเที่ยง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 หน้าที่  ให้ค าปรึกษา และเสนอแนวทาง ก ากับ และติดตามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และให้ความเห็นชอบอนุมัติรายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  
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- ๒ – 
๒. คณะกรรมการอ านวยการ  
 ๒.๑  นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล                  ประธารกรรมการ 
 ๒.๒  นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา                        รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวเพ็ญศรี  พุทธไพบูลย์                        กรรมการ 
 ๒.๔  นายบุญประเสริฐ  มิตรธรรมศิริ              กรรมการ 
 ๒.๕  นางสิริพร  นิยมสุจริต                กรรมการ 
 ๒.๖  นายถาวร  กราบขุนทด     กรรมการ 
 ๒.๗  นางสาวธัญลักษณ์  โคตรเพชร              กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนา้ที่   
 ๑.  อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตามให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะ  รวมถึงสร้างความ
เข้าใจ ความตระหนักแก่บุคลากร   เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดท า
รายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการจัดท าข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  
 ๒.  ก าหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติต่างๆเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงาน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓.  ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
 ๔.  เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพภายใน 
 ๕.  นิเทศ ติดตาม ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงสร้างความเข้าใจ ความตระหนักแก่บุคลากร   
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๓. คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
           และการคิดค านวณ  
      ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
           อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
      ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ 
           สื่อสาร 
      ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑)  นายธีรภัทร์  สุวรรณ์ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
๒)  นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา 
๓)  นางเลิศลักษณ์  ภู่ระหงษ์ 
๔)  นายอธิป  สุธาพจน์ 
๕)  นางสาวน้ าฝน  กลั่นทิพย์ 
๖)  นายปฏิพัทธิ์  พิมุขทวีสิทธิ์ 
๗)  นางสาวรภัสสา  ขุมวัฒนา 
๘)  นางสุพัตรา  ไชยยศ 
๙)  นางจิดาภา  ปรีคาน 
๑๐)  นางณวพร  สนองค์ 
๑๑)  นางสาววิวรรธณี  วงสาชโย 
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- ๓ – 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 
            สถานศึกษาก าหนด 
       ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
             หลากหลาย 
      ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๑)  นายสุจิตต์  จันส าราญ 
๒)  นายยุทธพล  จันทรดี 
๓)  นายอภิเดช  พานเงิน 
๔)  นางจิราภรณ์  จันทร์สว่าง 
๕)  นางสาวศศิวิมล  อินทรพันธ์ 
๖)  นายวรพล  ณรงค์แสง 
๗)  นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล 
๘)  นางสาวไอลดา  ขุนณรงค์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา 
       ก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
       ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ 
       จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
       จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

๑)  นางสิริพร  นิยมสุจริต(หัวหน้ามาตรฐาน) 
๒)  นางสุพัตรา  ไชยยศ 
๓)  นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ 
๔)  นางสาวเพ็ญแข  โพธิ์ชื่น 
๕)  นางสาวธณัฏฐา  พ่ึงฮ้ัว 
๖)  นางสาวศิราภรณ์  จ่ามา 
๗)  นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา 
๘)  นายถาวร  กราบขุนทด 
๙)  นางสาวเพ็ญศรี  พุทธไพบูรณ์ 
๑๐) ว่าที่ ร.ต. ภวูดล  ปิ่นทกูล 
๑๑) นางสาววัฒนศิริ  ชมหมู่ 
๑๒) นางสุวรรณา  จิตต์ปลื้ม 
๑๓)  นายณัฐวุฒิ  แฝงนาม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน    
                   เป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
        สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ 
        เรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา 
       พัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ 
       พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑)  นางสาวดาสุนี  หมื่นอาราม(หัวหน้ามาตรฐาน) 
๒)  นางสาวดุจแข  นาคใหญ่ 
๓)  นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ 
๔)  นายสุจิตต์  จันทร์ส าราญ 
๕)  นายอธิป  สุธาพจน์ 
๖)  นางสาววิวรรธน ี วงศาชโย 
๗)  นายอตินันท์  อิสี 
๘)  นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล 
๙)  นายสุเทพ  จรดล 
๑๐)  นางสาวศศิวิมล  อินทรพันธ์ 
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   - ๔ – 
 มีหน้าที ่ 
 ๑.  ด าเนินการให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎกระทรวง ก าหนดประเด็นการพัฒนา กระบวนการพัฒนา   และเป้าหมาย 
    ๒.  ด าเนินการให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรบานการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
   ๓.  รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
   ๔.  พิจารณา  ทบทวน  ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูล
รายงานผลย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 
๔. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๔.๑  นางสาวประภัสสร  แก้วคงคา      ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา       รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นายณัฐวุฒิ   แฝงนาม     กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวธนฎัฐา  พึ่งฮ้ัว     กรรมการ 
 ๔.๕  นางสาวน้ าฝน  กลั่นทิพย์     กรรมการ 
 ๔.๖  เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 
 ๔.๗  นายธีรภัทร์  สุวรรณ ์     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่    
 ๑.  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๒.  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
 ๓.  ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าการใช้แผนและการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานตามแผน/
รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 ๔.  ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๕.   คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๕.๑  นางสาวเพ็ญศรี  พุทธไพบูลย์     ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา       รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓  นางสิริพร  นิยมสุจริต     กรรมการ 
 ๕.๔  นายบุญประเสริฐ  มิตรธรรมศิริ    กรรมการ 
 ๕.๕  นางสาวสมัญญา  มณีงาม     กรรมการ 
 ๕.๖  นายถาวร  กราบขุนทด     กรรมการ 
 ๕.๗  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   กรรมการ  
 ๕.๘  นางสาวววิรรธณี  วงศาซโย     กรรมการและเลขานุการ 
  
มีหน้าที่   
 ๑.  ก าหนดตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของส านักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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          - ๕ – 
 ๒. วางแผนการด าเนินงานดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาของกลุม่งาน และกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
 ๓. ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๔.  เตรียมเอกสารและหลักบานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพ่ือรอรับการติดตามและประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
 ๕.  จัดท าแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อ
สิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 
 ๖.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 
 ๗.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๖.  คณะกรรมกำรประเมินระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๖.๑  นางสาววฒันาศิริ  ชมหมู่     ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นายณัฐวุฒิ  แฝงนาม     รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓  นางสาวน้ าฝน  กลั่นทิพย์     กรรมการ 
 ๖.๔  ว่าที่ ร.ต. ภวูดล  ปิ่นทกูล     กรรมการ  
 ๖.๕  นางสาวธัญลักษณ์  โคตรเพชร    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่   ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน  ปัญหา อุปสรรค 
  ๒. ประเมินผล  เพ่ือวางแผนพัฒนาต่อไป  และรายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

         สั่ง ณ วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 

             ปฏิบัติราชการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
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ค าสั่ง  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
ที ่ ๓๐  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

….................................................................... 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 
๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียน ในการจัดเก็บสรุปข้อมูล และเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจ านวน ๓ มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
 ๑.๑  นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล                  ประธารกรรมการ 

 ๑.๓  นางสาวเพ็ญศรี  พุทธไพบูลย์                      รองประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา     กรรมการ 
 ๑.๔  นายบุญประเสริฐ  มิตรธรรมศิริ              กรรมการ 
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 ๑.๕  นางสิริพร  นิยมสุจริต                กรรมการ 
 ๑.๖  นายถาวร  กราบขุนทด     กรรมการ 
 ๑.๗  นางสาวธัญลักษณ์  โคตรเพชร              กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่   
 ๑.  ให้ค าปรึกษา แนะน าและให้ความช่วยเหลือประสานคณะกรรมการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆและ

ก ากับดูแลอ านวยการ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒.  ติดตามผลการด าเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการเพ่ือพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย 

๒. คณะกรรมการด าเนินการฝ่ายจัดเตรียมข้อมูล ๓ มาตรฐาน 
 ๒.๑  คณะกรรมการที่ปรึกษามาตรฐานและรวบรวมผลการประเมิน 
  ๑)  นางสาวเพ็ญศรี  พุทธไพบูลย์   มาตรฐานที่ ๑ 
  ๒)  นายธีรภัทร์  สุวรรณ์    มาตรฐานที่ ๑ 
  ๓)  นางสิริพร  นิยมสุจริต    มาตรฐานที่ ๒ 
  ๔)  นางสุพัตรา  ไชยยศ    มาตรฐานที่ ๒ 
  ๕)  นางสาวดาสุนี  หมื่นอาราม   มาตรฐานที่ ๓ 
  ๖)  นางสาวสมัญญา   มณีงาม   มาตรฐานที่ ๓ 
  ๗)  นางสาวธัญลักษณ์  โคตรเพชร   รวบรวมข้อมูลและผลการประเมิน 
 ๒.๒ คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  นายธีรภัทร์  สุวรรณ์     ประธานกรรมการ 
  ๒)  นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา   รองประธานกรรมการ 
  ๓)  นางเลิศลักษณ์  ภู่ระหงษ์   กรรมการ 
  ๔)  นายอธิป  สุธาพจน์    กรรมการ 
  ๕)  นางสาวน้ าฝน  กลั่นทิพย์   กรรมการ 
  ๖)  นางสุพัตรา  ไชยยศ    กรรมการ 
  ๗)  นายปฏิพัทธิ์  พิมุขทวีสิทธิ์   กรรมการ 
  ๘)  นายไอศูรย์   กรุงเกษม   กรรมการ 
  ๙)  นางสาวประภัสสร   แก้วคงคา   กรรมการ 
  ๑๐)  นางณวพร  สนองค์    กรรมการ 
  ๑๑)  นางสาววัฒนาวดี   สิงห์แก้ว   กรรมการ 
  ๑๑)  นางสาววิวรรธณี  วงศาชโย   กรรมการ 
  ๑๒)  นางสาวไอลดา   ขุนณรงค์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  นางจิราภรณ์  จันทร์สว่าง   ประธานกรรมการ 
  ๒)  นายสุจิตต์  จันส าราญ   รองประธานกรรมการ 
  ๓)  นายวรพล  ณรงค์แสง    กรรมการ 
  ๔) นายยุทธพล  จันทรดี    กรรมการ 



๗๔ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

  ๕)  นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล   กรรมการ 
  ๖)  นางจ านง  กระต่ายทอง   กรรมการ 
  ๗)  นายอภิเดช  พานเงิน    กรรมการ 
  ๘)  นางสาวรภัสสา  ขุมวัฒนา   กรรมการ 
  ๙)  นางสาวการุญาพร   สัมฤทธิ์   กรรมการ 
  ๑๐)  นางสาวนพวรรณ   รักคง   กรรมการ 
  ๑๑)  นางสาวสิริพร   อดุลยฉัตร   กรรมการ 
  ๑๒)  นางจิดาภา  ปรีคาน    กรรมการ 
  ๑๓)  นางสาวศศิวิมล  อินทรพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑)  นางสิริพร  นิยมสุจริต    ประธาน 
  ๒)  นางสุพัตรา  ไชยยศ    รองประธาน 
  ๓)  นายบุญประเสริฐ   มิตรธรรมศิริ  กรรมการ 
  ๔)  นางสาวเพ็ญศรี  พุทธไพบูลย์   กรรมการ 
  ๕)  นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา   กรรมการ 
  ๖)  นายถาวร  กราบขุนทด   กรรมการ 
  ๗)  นางสาววัฒนศิริ  ชมหมู่   กรรมการ 
  ๘)  นางสาวลัดดาวัลย์   วงษท์องแท้  กรรมการ 
  ๙)  นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ   กรรมการ 
  ๑๐)  นางสาวเพ็ญแข  โพธิ์ชื่น   กรรมการ 
  ๑๑)  นางสาวศิราภรณ์  จ่ามา   กรรมการ 
  ๑๒) ว่าที่ ร.ต. ภวูดล  ปิ่นทกูล   กรรมการ 
  ๑๓) นางสุวรรณา  จิตต์ปลื้ม   กรรมการ 
  ๑๔)  นายณัฐวุฒิ  แฝงนาม   กรรมการและเลขานุการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  ๑)  นางสาวดาสุนี  หมื่นอาราม   ประธานกรรมการ 
  ๒)  นางสาวสมัญญา   มณีงาม   รองประธานกรรมการ 
  ๓)  นางอุษา   กองจินดา    กรรมการ 
  ๔)  นายพิชิต  เรือนทองดี    กรรมการ 
  ๕)  นางอ าภา   บุญส่งดี    กรรมการ 
  ๖)  นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ   กรรมการ 
  ๗)  นางสาววาณี  ประเสริฐ   กรรมการ 
  ๘)  นางสาวทวีพร   วงศ์แก้ว   กรรมการ 
  ๙)  นางสาวนิรมล   ธรรมแสง   กรรมการ 
  ๑๐)  นางศศพร   อาจสงคราม   กรรมการ 
  ๑๑)  นายกวี   กุลพิพัฒน์สัจจะ   กรรมการ 
  ๑๒)  นายสุเทพ  จรดล    กรรมการ 



๗๕ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 
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  ๑๓)  นางสาวดุจแข  นาคใหญ่   กรรมการ 
  ๑๔)  นายสุรกิจ   จระดล    กรรมการ 
  ๑๕)  นายอตินันท์  อิสี    กรรมการ 
  ๑๖)  นางสาวทิชากร  พูลงาม   กรรมการ 
  ๑๗)  นางสาวอัมมิกา  แสนสุวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
 ๑. ศึกษามาตรฐานและองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒. จัดท าข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๓ มาตรฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล เตรียม
เอกสารหลักฐานอ้างอิง ร่องรอย เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 ๓. ท าการประเมิน รายงานผลการประเมิน โดยระบุ เอกสาร/หลักฐาน/กิจกรรม/โครงการ รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางพัฒนา แก้ไข จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนารายมาตรฐาน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
 ๔. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ท าแฟ้ม ในแต่ละมาตรฐานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ พร้อมให้
ข้อมูลแก่คระกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโรงเรียน
จากภายนอก 
๓. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
 ๓.๑  นางสาวธัญลักษณ์  โคตรเพชร   ประธาน 
 ๓.๒  นางสาวเพ็ญศรี  พุทธไพบูลย์    รองประธาน 
 ๓.๓  นางสาวน้ าฝน  กลั่นทิพย์    กรรมการ 
 ๓.๔  ว่าที่ ร.ต. ภวูดล  ปิ่นทกูล    กรรมการ 
 ๓.๕  นางสาวธณัฏฐา  พึ่งฮ้ัว    กรรมการ 
 ๓.๖  นายพีรวิชญ์  สร้อยระย้า                                     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 ๑. รวบรวมเนื้อหาจากทุกฝ่าย พิสูจน์อกัษร ออกแบบปกและจัดท ารูปเล่มเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน
และติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารราชการของโรงเรียนต่อไป 
 

     สั่ง ณ วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
( นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 

        ปฏิบัติราชการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
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รำงวัลควำมส ำเร็จ สถำนศึกษำ/ผู้บริหำร/ครู/นักเรียน 
ผลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับชำติ ภำคกลำงและภำคตะวันออก วันที่ ๗-๙ 

ธันวำคม ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

ที่ รำยกำร คะแนน อันดับ รำยชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 
รำงวัลเหรยีญทองแดง จ ำนวน  ๒    รำยกำร 

๑ การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ม.๑-ม.๓ 

๖๔.๘ ๔๔ ๑. เด็กชายรัฐพล  สายค าภา 
๒. เด็กชายสันติภาพ  สุขช ู

๑. นางสาวพภิาพร  
วงษ์ปัตตา 
๒. ว่าที่ร้อยตรีภูวดล  
ปิ่นทกูล 

๒ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานสามมิต ิ(๓D) 
ม.๑-ม.๓ 

๖๕.๑๗ ๒๕ ๑. เด็กชายธนวันต์  มีบ ารุง 
๒. เด็กชายพลภัทร  ภวาภิรมย์ 

๑. นายธีรภัทร์   สุวรรณ ์
๒. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง 

รำงวัลเหรยีญทอง  จ ำนวน ๗ รำยกำร 
๑ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้าน

กีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.
๑-ม.๓  

๙๔ รองชนะเลิส
อันดับ ๒ 

๑. เด็กชายธนาทรณ์  ดารากร 
๒. เด็กชายนฤสรณ์  โล่งอากาศ 
๓. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภู่ระหงษ์ 
๔. เด็กชายภาคิน  เอี่ยวฮะ 
๕. เด็กชายศภกิตต์  ธ ารงค์โชต ิ
๖. เด็กหญิงศิริกรณ์  การภักด ี
๗. เด็กชายสมภพ  ผิวงาม 
๘. เด็กหญิงสุภรัตน์  พว่งอยู ่
๙. เด็กหญิงแพรพลอย  ศรี
บานเย็น 
๑๐. เด็กหญิงโสภิดา  รัตนารา
มิตร์ 

๑. นายวรพล  ณรงค์
แสง 
๒. นายคฑาวุธ  ลี้กจิ
เจริญผล 
๓. นายณัฐพล  ทุนบุญ 

๒ การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.๑-
ม.๖ 

๘๒.๒ ๙ ๑. เด็กชายกนกชัย  ใจงาม 
๒. นายชาญณรงค์  เอี่ยมสะอาด 
๓. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ถ้ าแก้ว 
๔. เด็กหญิงฤติมา  คงสิน 
๕. นางสาววรรณวิษา  มุมแดง 
๖. นางสาววัยวรรณ  ปัญจแก้ว 
๗. นายสัญชยั  บัวพึ่ง 
๘. เด็กหญิงไอรดา  เอีย่มมั่น 

๑. นายวรพล  ณรงค์
แสง 
๒. นายคฑาวุธ  ลี้กจิ
เจริญผล 
๓. นายจิรพัทธ  มียิ้ม 

๓ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ม.๔-ม.๖ 

๘๗.๘ ๑๓ ๑. นางสาวจรรยา  ตัณฑ์เจริญ 
๒. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์
จันทร์ 
๓. นายฐิตินันท์  เกิดฤทธิ ์
๔. นางสาวธัญรัศม์  อุทา 
๕. นางสาวภูษณิษา  นาคเด่น 
๖. นางสาวแพรวพรรณ  บุญพาม ี

๑. นายธีรภัทร์   สุวรรณ ์
๒. นางสาวจิราภรณ์  
ธนะโพธา 
๓. นางสาวไอลดา  ขุน
ณรงค์ 

๔ การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ 
ม.๔-ม.๖ 

๘๕.๖๗ ๓๖ ๑. นางสาวศกลวรรณ  สุทธิพบิูลย ์ ๑. นายอตินันท ์ อิส ี
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โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

ที่ รำยกำร คะแนน อันดับ รำยชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 
๕ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.

๑-ม.๓ 
๘๘.๘ ๖ ๑. เด็กชายกฤตธ ี น้ าทรง 

๒. เด็กชายกิตติธัช  น้ าทรง 
๓. เด็กหญิงธิติมา  โห้มาต 
๔. เด็กหญิงประสิตา  เสตะพันธุ ์
๕. เด็กชายศรณ์  พลายแก้ว 
๖. เด็กหญิงศศิกานต์  แตงจันทร ์
๗. เด็กชายสิรภพ  สขุโข 
๘. เด็กหญิงอภิชญา  มั่งมูล 

๑. นายปฏิพัทธ์  พิมุข
ทวีสิทธิ ์
๒. นางสาวสมัญญา  
มณีงาม 

๖ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.
๔-ม.๖ 

๘๖.๒ ๑๕ ๑. นางสาวชลธิชา  แกว้ชัง 
๒. นายธีรา  แกว้ยิ้ม 
๓. นางสาวนภัสวรรณ  การพันทา 
๔. นายพีรภัทร  มาดมา 
๕. นายวิศวะ  พงษ์พันธ ์
๖. นางสาวสานฝัน  พรมบาล 
๗. นางสาวสาวิตรี  รอดแจ้ง 
๘. นายเมธา  เชาว์สินธ ์

๑. นายปฏิพัทธ์  พิมุข
ทวีสิทธิ ์
๒. นางสาวสมัญญา  
มณีงาม 

๗ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ 

๘๕.๓ ๑๘ ๑. นางสาวกฤติกา  เกษมสขุ
ไพศาล 
๒. นายกฤษฎา  หอมรื่น 
๓. เด็กชายกิติศักดิ์  จันทร์นาม 
๔. นายคงสิทธิ์  วัดกลบี 
๕. เด็กชายจารุวัฒน์  กองแก้ว 
๖. เด็กหญิงจิรดา  หลักจันทร ์
๗. นายชยัยุทธ์  บุตรเพียร 
๘. นางสาวณัฐณิชา  จันจรูญ 
๙. นายณัฐพงศ์  ใจงาม 
๑๐. นายณัฐวุฒิ  เปรมแจ่ม 
๑๑. เด็กชายดนิษฐ์  วีระวรัญญู 
๑๒. นางสาวถิรพร  ทับชม 
๑๓. เด็กหญิงทิชา  ปานสระพงษ์ 
๑๔. เด็กชายธนวัต  ภูทองเงิน 
๑๕. นายธนากร  เรืองฤทธิ ์
๑๖. เด็กชายธีรนัย  พุ่มแก้ว 
๑๗. นายธีรภัทร์  แซ่หล ี
๑๘. นางสาวนางสาวพรนภา  มี
โชควรกาญจน ์
๑๙. เด็กหญิงนิรดา  ปุ่มเพชร 
๒๐. นายปฐวี  แกว้ชัง 
๒๑. เด็กชายปรเมศร์  คงอยู ่
๒๒. นางสาวพรรณวษา  แกว้ขาว 
๒๓. นายพีรภัทร  มาดมา 
๒๔. นายยุทธนา  มาน ุ
๒๕. นางสาวลลินดา  นาคะเวช 
๒๖. นายวิศวะ  พงษ์พันธ ์
๒๗. เด็กชายศรณ์  พลายแกว้ 
๒๘. นายศวรรณยศ  คล้ายเชย 
๒๙. นางสาวสาวิตรี  รอดแจ้ง 
๓๐. นายสิทธา  เลิศจนลักษณ ์
๓๑. เด็กหญิงสุจารี  แสงนิล 

๑. นายปฏิพัทธ์  พิมุข
ทวีสิทธิ ์
๒. นายอภิเดช  พานเงิน 
๓. นางสาวดาสุน ี หมื่น
อาราม 
๔. นางสาวสมัญญา  
มณีงาม 
๕. นายวีรพล  แย้ม
ทรัพย ์
๖. นายสุรกจิ  จระดล 
 



๗๘ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

ที่ รำยกำร คะแนน อันดับ รำยชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม 
๓๒. นางสาวสธุิตา  ทะประสพ 
๓๓. นางสาวสวุนันท์  พุ่มนิล 
๓๔. นายหฤษฏ ์ สัญญะวิร ี
๓๕. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีอ่วม 
๓๖. นางสาวอญัชิษฐา  นาคเด่น 
๓๗. นายอุ้มบุญ  ทับทิม 
๓๘. นางสาวเปรมฤดี  ยอดสวัสดิ ์

 
รวมจ านวนนักเรียน ได้รับเหรียญทองแดง จ านวน ๔ คน  ครูผู้สอน ๓ คน  
รวมจ านวนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง จ านวน  ๗๙ คน ครูผู้สอน ๑๔ คน  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๙ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนบำงแพปฐมพิทยำ 

 
 

   ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ให้ความส าคัญของการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เป็น
ประจ าทุกป ี
   ดังนั้น โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลมา
จากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
  
 

     
             ( นายประทีป  จ าปาศรี ) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

 



๘๐ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   ต าบลบางแพ   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 

 


