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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ 1”        
เล่มนี้จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจาก
การบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่   
ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน ได้รับทราบและเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ต่อไป 
       ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา         ขั้น
พ้ืนฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                         
ปีการศึกษา 2564 เล่มนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
 
 
 

 (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”  
                    18  พฤษภาคม  2565 
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โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เดิมตั้งอยู่ที่วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
จ านวน ๖,๓๐๐ บาท เพ่ือสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ ในที่ก่อตั้งปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
จ านวน ๗๐ ไร่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ แล้วพระราชทานนามว่า โรงเรียน “ราชานุเคราะห์ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๘ ” ต่อมาทาง
ราชการได้เปลี่ยนนามโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” มีผู้บริหารสืบต่อกันมา ๒๙ คน 
   ปีการศึกษา ๒๕๓๔ และ ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
และในปีเดียวกันนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ๕๐๐ โรงเรียนแรกของประเทศไทย                   
ซึ่งมีผู้อ านวยการ นางจรรยา สุขประเสริฐ เป็นผู้น าในการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก(รอบสาม) โดยมี นายคมสัน เปี่ยมชูชาติ           
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ๕๐๐ โรงเรียนแรกของ
ประเทศไทย 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

          ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

ประวัติโรงเรียน 

๑ 
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    ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนได้ผู้บริหารมืออาชีพเป็นผู้น าโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานสากล และคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีศักยภาพเป็นพลโลก ด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี 
นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนได้ผู้บริหารเป็นนักวิชาการ มีวิสัยทัศน์ และจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ PDCA ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมใช้หลักธรรมาภิบาล โดยมี              
นายประจวบโชค สร้อยสม เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน 
 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ประจ าปี 2562  
   ปัจจุบันโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๑๔ หมู่ ๖ ถนนปราสาททอง ต าบลบ้านเลน 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่ ๔๐ ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับพระราชวังบางปะอิน 

 
 
 
นายประจวบโชค  สร้อยสม    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
 

 

1) จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖4 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 
ครูผู้สอน 

(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
(คน) 

พนักงาน
ขับรถยนต์ 

(คน) 

ครูอัตรา
จ้าง/
ธุรการ 
(คน) 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

(คน) 

รวม 
(คน) 

ปีการศึกษา 
๒๕๖4 

๕ 100 1 ๑ ๕ 14 126 

 
 
 

 
 
 

๑.๓ ข้อมูลบุคลากร 

๑.๒ ข้อมูลผู้บริหาร 

๒ 
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 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 
 

๓) วิทยฐานะครูผู้สอน  
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๓ 
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        4) ภาระงานของครูผู้สอน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 
สนับสนุนงานสอน 

จ านวนครูผู้สอน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ย/คน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

๑. ภาษาไทย 9 21 
๒. คณิตศาสตร์ ๑๒ 19 

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 20 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 21 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 24 
๖. ศิลปะ 7 17 
๗. การงานอาชีพ 8 17 
๘. ภาษาต่างประเทศ 15 27 
๙. สนับสนุนงานสอน 4 21 

รวม 100 ๑๙ 
 

 

 

 

  ๑) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖4  รวม  2,138 คน 
 

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

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง ๑๑ ๑๑ ๑1 8 ๗ ๗ 55 

เพศ ชาย 206 209 221 114 130 110 990 
หญิง 230 218 197 184 155 164 1,148 

รวม 436 427 418 298 285 274 2,138 

เฉลี่ยต่อห้อง 39.63 38.81 38.00 37.25 40.71 39.14 38.87 
(อ้างอิงข้อมูลเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖4 จากงานสารสนเทศนักเรียน ) 
 
 
 
 

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 

๔ 
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       ๒) จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 
 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ บกพร่องการเรียนรู้ ความสามารถพิเศษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - 2 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 1 1 - 

รวม 1 3 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 1 - - 

รวม ๑ ๐ - 
รวมทั้งหมด 2 3 - 
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ที ่ รายการ จ านวน 

๑ อาคารเรียน               ๕        หลัง 
๒ อาคารประกอบ               ๖        หลัง 
๓ ห้องส้วม               ๖        หลัง 
๔ หอประชุม               ๒        หลัง 
๕ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์               ๑๙      ห้อง 
๖ ห้อง Creative classroom                ๑       ห้อง 
๗ ห้องสมุด                ๑       ห้อง 
๘ ห้องพยาบาล                ๑       ห้อง 
๙ ห้องดนตรสีากล                ๑       ห้อง 

๑๐ ห้องนาฏศิลป์                ๑       ห้อง 
๑๑ ห้องแนะแนว                ๒       ห้อง 
๑๒ สนามฟุตบอล                ๑       สนาม 
๑๓ สนามบาสเก็ตบอล                ๑       สนาม 
๑๔ สนามตะกร้อ                ๑       สนาม 
๑๕ สนามวอลเลย์บอล                ๑       สนาม 
16 สนามกีฬาเอนกประสงค์                1       สนาม 
17 โดมราชาวดีภิรมย์                1       โดม 
18 ห้องดนตรีไทย                1      ห้อง 
19 ห้อง Codeing   1      ห้อง 
20 ห้องเรียนภาษาจีน   1      ห้อง 
21 ห้องเรียนภาษาเกาหลี   1      ห้อง 
22 ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น   1     ห้อง 
23 ห้อง E- LEARNING   1    ห้อง 
24 ห้องสะเต็มศึกษา   1    ห้อง 

 
  
 
 
 
 
 
 

๑.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

๖ 
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     ๑) รายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2  –  ๒๕๖4 

 
ปีการศึกษา เงินอุดหนุน เงินรายได้ 

๒๕๖2 ๑๕,๒๙๑,๔๖๓ ๑๕,๑๕๘,๑๒๔ 
๒๕๖3 15,436,703 16,798,671 
๒๕๖4 14,536,037 13,764,695 

 

         ๒) การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖4  

 

15,291,463 15,158,124 15,436,703 
16,798,671 

14,536,037 13,764,695 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ 

2562 2563 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร์ 
ศิลปะ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
สังคมศึกษา 

ภาษาต่างประเทศ 
การงานอาชีพ 
คอมพิวเตอร์ 

 7,096,213  
 3,782,456  

 7,329,050  
 2,797,800  

 187,380  
 253,600  
 326,000  
 426,935  
 390,000  

 298,689  
 3,021,200  

 255,000  
 3,331,900  

 4,604,241  

 3,348,457  

 6,138,248   392,641  

 59,236  

 127,771  

 231,520  
 297,183  

 106,200  

 99,273  

 442,247  
 296,910  

 218,096  

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
ที่จัดสรร 
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  อ าเภอบางปะอิน แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ต าบล 149 หมู่บ้าน  ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์  อาชีพส าคัญในชุมชน ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม ท านา พนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม อาชีพค้าขาย  รับราชการ รับจ้างทั่วไป ผลิตภัณฑ์แปรรูปในครัวเรือนและอ่ืนๆ  
  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม        
บางปะอิน  นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองประมาณ  12,000 บาท และประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักทั่วไป คือ 
ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีหล่อเทียนจ าพรรษา เป็นต้น และให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาในระดับด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.7  สภาพชุมชนโดยรวม 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต  เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 

ท 21101 ภาษาไทย  1.5 60 ท 21102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค 21101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค 21102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว 21101 วิทยาศาสตร์  1.5 60 ว 21103 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ว 21102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว 21104 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 
ส 21101 สังคมศึกษาฯ   1.5 60 ส 21103 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 
ส 21102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส 21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ 21101 สุขศึกษา 0.5 20 พ 21103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ 21102 พลศึกษา  0.5 20 พ 21104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ 21101 ศิลปะ  1.0 40 ศ 21102 ศิลปะ  1.0 40 
ง 21101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 21102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ 21102       ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 160 รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 160 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1     1.0        40 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2     1.0        40 
ว20211 วิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ1 1.0        40 ว20212 วิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ2     1.0        40 
ว21241 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  1       0.5 20 ว21242 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  2       0.5 20 
อ21201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 0.5 20 อ21202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั 0.5 20 
ต21201 ภาษาเกาหลี 1 0.5 20 ต21202 ภาษาเกาหลี 2 0.5 20 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ 0.5 20 วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  

   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 660  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 660 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 15 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,320 ชม. 

 ๑.8  โครงสร้างหลักสูตร 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้องเรียนปกติ) 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต  เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 

ท 21101 ภาษาไทย  1.5 60 ท 21102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค 21101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค 21102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว 21101 วิทยาศาสตร์  1.5 60 ว 21103 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ว 21102 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว 21104 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 
ส 21101 สังคมศึกษาฯ   1.5 60 ส 21103 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 
ส 21102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส 21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ 21101 สุขศึกษา 0.5 20 พ 21103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ 21102 พลศึกษา  0.5 20 พ 21104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ 21101 ศิลปะ  1.0 40 ศ 21102 ศิลปะ  1.0 40 
ง 21101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 21102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ 21102       ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 120 
ส 20231 
. 

หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส 20231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
ส 20202 อาเซียนศึกษา 0.5 20 

อ 20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1 0.5 20 อ 20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 0.5 20 
จ 20201 
ญ 20201 

ภาษาจีน 1 /  
ภาษาญี่ปุุน 1 

0.5 20 จ 20202 
ญ 20202 

ภาษาจีน 2 / 
ภาษาญี่ปุุน 2 

0.5 20 

ว 20241 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 0.5 20 ว 20242 การพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

0.5 20 

ค 20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
(1/2-3) 

0.5 20 ค 20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
(1/2-3) 

0.5 20 

วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ 0.5 20 วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  

   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 600  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 620 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 15 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,220 ชม. 

๑0 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต  เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 

ท 22101 ภาษาไทย  1.5 60 ท 22102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค 22101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค 22102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว 22101 วิทยาศาสตร์  1.5 60 ว 22103 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ว 22102 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ส 22101 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 ส 22103 สังคมศึกษาฯ  1.5 60 
ส 22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส 22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ 22101 สุขศึกษา 0.5 20 พ 22102 สุขศึกษา 0.5 20 
พ 22102 พลศึกษา  0.5 20 พ 22102 พลศึกษา  0.5 20 
ศ 22101 ศิลปะ 1.0 40 ศ 22102 ศิลปะ  1.0 40 
ง 22101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 22102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ 22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 160 รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 160 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3     1.0        40 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2     1.0        40 
ว20217 วิทยาศาสตร์และความงาม 1.0        40 ว20212 วิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ2     1.0        40 
ว22243 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน  1       0.5 20 ว21242 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  2       0.5 20 
อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 0.5 20 อ21202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั 0.5 20 
ต22203 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 3 0.5 20 ต21202 ภาษาเกาหลี 2 0.5 20 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
I20201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS1) 
1.0        40 I20202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0        40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  

   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 660  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 660 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 15 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,320 ชม. 

 

๑1 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๑๕  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  (ห้องเรียนปกติ) 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต   เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 

ท 22101 ภาษาไทย  1.5 60 ท 22102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค 22101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค 22102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว 22101 วิทยาศาสตร์  1.5 60 ว 22103 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ว 22102 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ส 22101 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 ส 22103 สังคมศึกษาฯ  1.5 60 
ส 22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส 22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ 22101 สุขศึกษา 0.5 20 พ 22102 สุขศึกษา 0.5 20 
พ 22102 พลศึกษา  0.5 20 พ 22102 พลศึกษา  0.5 20 
ศ 22101 ศิลปะ 1.0 40 ศ 22102 ศิลปะ  1.0 40 
ง 22101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 22102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ 22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140 รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140 
I 20201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS1) 
1.0 40 I 20202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

อ 20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3 0.5 20 อ 20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 4 0.5 20 
ส 20233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส 20234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
จ 20203 
ญ 20203 

ภาษาจีน 3 /   
ภาษาญี่ปุุน 3 

0.5 20 จ 20204 
ญ 20204 

ภาษาจีน 4 / 
ภาษาญี่ปุุน 4 

0.5 20 

ว 20243 คอมพิวเตอร์กราฟิก 0.5 20 ว 20244 การพัฒนาเว็บไซต ์ 0.5 20 
วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ 0.5 20 วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  80 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  

   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

      IS 3 การน าองค์ความรูไ้ปใช้     
      บริการสังคม (บูรณาการ) 

 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 

 * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  15 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,280 ชม. 

๑2 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๑๖  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต  เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 

ท 23101 ภาษาไทย  1.5 60 ท 23102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค 23101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค 23102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว 23101 วิทยาศาสตร์  1.5 60 ว 23103 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ว 23102 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 20 ว 23104 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 
ส 23101 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 ส 23103 สังคมศึกษาฯ  1.5 60 
ส 23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส 23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ 23101 สุขศึกษา  0.5 20 พ 23103 สุขศึกษา  0.5 20 
พ 23102 พลศึกษา  0.5 20 พ 23104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ 23101 ศิลปะ  1.0 40 ศ 23102 ศิลปะ  1.0 40 
ง 23101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 23102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 23101        ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ 23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 160 รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 160 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5     1.0        40 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6     1.0        40 
ว23216 พลังงานทดแทนและการใช้ระโยชน์ 1.0        40 ว23217 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม     1.0        40 
ว23245 อัลกอริทึม 0.5 20 ว23246 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
0.5 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 20 อ23202 อังกฤษรอบรู้ 0.5 20 
ต21205 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 5 0.5 20 ต21206 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 6 0.5 20 
ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  

   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 660  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 660 

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 15 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,320 ชม. 

 
 

๑3 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๑๗  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ห้องเรียนปกติ) 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต  เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440  รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 

ท 23101 ภาษาไทย  1.5 60 ท 23102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค 23101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค 23102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว 23101 วิทยาศาสตร์  1.5 60 ว 23103 วิทยาศาสตร์  1.5 60 
ว 23102 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 20 ว 23104 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 
ส 23101 สังคมศึกษาฯ 1.5 60 ส 23103 สังคมศึกษาฯ  1.5 60 
ส 23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส 23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ 23101 สุขศึกษา  0.5 20 พ 23103 สุขศึกษา  0.5 20 
พ 23102 พลศึกษา  0.5 20 พ 23104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ 23101 ศิลปะ  1.0 40 ศ 23102 ศิลปะ  1.0 40 
ง 23101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 23102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 23101        ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ 23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

รายวิชาเพ่ิมเติม     4.0      160 รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 160 
อ 20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 อ 20206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 20 
ว 20284 การสร้างงานแอนิเมชั่น 1.0 40 ว 20285 การออกแบบกราฟฟิก 1.0 40 
จ 20205 
ญ 20205 
ต 20205 

ภาษาจีน 5 /   
ภาษาญี่ปุุน 5 
ภาษาเกาหลี 5 

0.5 20 
จ 20206 
ญ 20206 
ต 20206 

ภาษาจีน 6 /   
ภาษาญี่ปุุน 6 
ภาษาเกาหลี 6 

0.5 20 

ส 20201 
ว 20215 

เศรษฐกิจพอเพียง /
เชื้อเพลิงเพื่อการ
คมนาคม  

1.0 40 ส 20201 
ว 20215 

เศรษฐกิจพอเพียง /
เชื้อเพลิงเพื่อการ
คมนาคม  

1.0 40 

ส 20235 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส 20236 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ 0.5 20 วิชาเลือก  ตามความถนดั / สนใจ 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ชม.   60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  

   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 660  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 660 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 15 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,320 ชม. 

๑4 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๑๘  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

     ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต   เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

ท 31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 31101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค 31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว 31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2  1.0 (40 
ส 31101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 ส 31103 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 
ส 31102 ประวัติศาสตร ์1 0.5 20 ส 31104 ประวัติศาสตร ์2 0.5 20 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 31101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 31102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 31101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 31102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 31101      ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 420 รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 460 
ว 31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 60 ว 31202 ฟิสิกส์ 2 1.5 60 
ว 31221 เคมี 1 1.5 60 ว 31222 เคมี 2 1.5 60 
ว 31241 ชีววิทยา 1 1.5 60 ว 31242 ชีววิทยา 2 1.5 60 
ว 31261 โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 1 1.0 40 ว 31262 โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 2 1.0 40 
ว 31281 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว 31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 
ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 80 
ส 30231 หน้าท่ีพลเมือง1 0.5 20 ส 30232 หน้าท่ีพลเมือง1 0.5 20 
ว 31271 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธ ี 0.5 20 ว 31272 การใช้โปรแกรมประยุกต ์ 1.0 20 

ว 32273 การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ฯ 

0.5 20 

อ 31201 อังกฤษในชีวิตประจ าวัน 1 1.0 40 อ 31202 อังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2 1.0 40 
ต31211 พื้นฐานภาษาเกาหลี 1 0.5 20 ต 31212 พื้นฐานภาษาเกาหลี 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ช.ม.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ช.ม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

 ส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  ส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 760  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 800 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา   1,560 ชม. 

๑5 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๑๙  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4/2 – 4/3 
    แผนการเรียนวิทย์-คณิต     

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต   เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

ท 31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 31101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค 31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว 31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2  1.0 (40 
ส 31101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 ส 31103 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 
ส 31102 ประวัติศาสตร ์1 0.5 20 ส 31104 ประวัติศาสตร ์2 0.5 20 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 31101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 31102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 31101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 31102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 31101      ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 420 รายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 420 
ว 30201 ฟิสิกส์ 1 1.5 60 ว 30202 ฟิสิกส์ 2 1.5 60 
ว 30221 เคมี 1 1.5 60 ว 30222 เคมี 2 1.5 60 
ว 30241 ชีววิทยา 1 1.5 60 ว 30242 ชีววิทยา 2 1.5 60 
ว 31261 โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 1 1.0 40 ว 31262 โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 2 1.0 40 
ว 31281 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว 31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 
ค 30201 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค 30202 คณิตศาสตร ์2 1.5 60 
ส 30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส 30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
ว 30286 การออกแบบผลติภณัฑ์1 0.5 20 ว 30287 การออกแบบผลติภณัฑ์2 0.5 20 
อ 30211 อังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 40 อ 30212 อังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 40 
จ 30201 ภาษาจีน 1  1.0 40 จ 30202 ภาษาจีน 2  1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ช.ม.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60 ช.ม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

 ส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  ส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 760  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 760 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,520 ชม. 

      

๑6 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๒๐  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
แผนการเรียนคณิต-ภาษา      

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต   เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต  เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

ท 31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 31101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค 31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 

ว 31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  1.0 40 ว 31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2  1.0 40 
ส 31101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 ส 31103 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 31101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 31102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 31101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 31102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 31101      ภาษาอังกฤษ   1.0 40 อ 31102  ภาษาอังกฤษ   1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 
ท 30201 การฟัง การพูด 1 1.0 40 ท 30202 การอ่าน การเขียน 1 1.0 40 
ค 30201 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค 30202 คณิตศาสตร ์2 1.5 60 
ส 30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ส 30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40 
ว 31281 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว 31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 
ว 30286 การออกแบบผลติภณัฑ์1 0.5 20 ว 30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์2 0.5 20 
ส 30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส 30232  หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
อ 30211 อังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 40 อ 30212 อังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 40 
ต 30201 ภาษาเกาหลี 1  1.0 40 ต 30202 ภาษาเกาหลี 2 1.0 40 
ต 30207 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด 1 1.0 40 ต 30208 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด 2 1.0 40 
ต 30211 ภาษาเกาหลีอ่าน-เขียน 1 1.0 40 ต 30212 ภาษาเกาหลีอ่าน-เขียน2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 700  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 700 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,400 ชม. 

 

 

๑7 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๒๑  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม    หน่วยกิต   เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม    หน่วยกิต   เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

ท 31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 31101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค 31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  1.0 40 ว 31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2   1.0 40 
ส 31101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 ส 31103 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ 31101 สุขศึกษาและ 

พลศึกษา  
0.5 20 พ 31102 สุขศึกษาและ 

พลศึกษา  
0.5 20 

ศ 31101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 31102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 31101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 31102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 
ท 30201 การฟัง การพูด 1 1.0 40 ท 30202 การอ่าน การเขียน 1 1.0 40 
ส 30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ส 30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40 
ส 30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส 30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
ศ 30231 ดนตรสีากล 1 1.0 40 ท 30205 การอ่านและพิจารณา

วรรณกรรม 
1.0 40 

ว 31281 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว 31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 
ว 30286 การออกแบบผลติภณัฑ์1 0.5 20 ว 30287 การออกแบบผลิตภัณฑ ์2 0.5 20 
ญ 30201 ภาษาญี่ปุุน 1 1.0 40 ญ 30202 ภาษาญี่ปุุน 2 1.0 40 
ญ 30207 ญี่ปุุนอ่าน-เขียน 1 1.0 40 ญ 30208 ญี่ปุุนอ่าน-เขียน 2 1.0 40 
ญ 30209 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนุ 1 1.0 40 ญ 30210 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนุ 2 1.0 40 
ญ 30215 ญี่ปุุนฟัง-พูด 1 1.0 40 ญ 30216 ญี่ปุุนฟัง-พูด 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20      ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680  

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

๑8 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๒๒  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม    หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต  เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

ท 31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 31101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค 31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  1.0 40 ว 31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2  1.0 40 
ส 31101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 ส 31103 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 31101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 31102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 31101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 31102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 
ท 30201 การฟัง การพูด 1 1.0 40 ท 30202 การอ่าน การเขียน 1 1.0 40 
ส 30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ส 30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40 
ส 30231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส 30232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
ศ 30221 ดนตรไีทย 1  1.0 40 ท 30205 การอ่านและพิจารณา

วรรณกรรม 
1.0 40 

ว 31281 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 20 ว 31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 
ว 30286 การออกแบบผลติภณัฑ์ 1 0.5 20 ว 30287 การออกแบบผลิตภัณฑ ์2 0.5 20 
จ 30201 ภาษาจีน 1 1.0 40 จ 30202 ภาษาจีน 2 1.0 40 
จ 30207 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1.0 40 จ 30208 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 1.0 40 
จ 30209 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 1.0 40 จ 30210 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 1.0 40 
จ 30211 ภาษาและวัฒนธรรมจีน1 1.0 40 จ 30212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20      ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

 

๑9 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๒๓  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
แผนการเรียนทั่วไป 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต   เวลาเรียน   รายวิชา/กิจกรรม     หน่วยกิต    เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

ท 31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 31102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 31101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค 31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 31101 วิทยาศาสตร์  1.0 40 ว 31102 วิทยาศาสตร์  1.0 40 
ส 31101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 ส 31103 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 
ส 31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ 31101 สุขศึกษาและ 

พลศึกษา  
0.5 20 พ 31102 สุขศึกษาและ 

พลศึกษา  
0.5 20 

ศ 31101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 31102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 31101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 31102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 31101      ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 
ศ 30217   ออกแบบ 1  1.0 40 ศ 30218   ออกแบบ 2 1.0 40 
ส 30231  หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส 30232  หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
ว 31281 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 20 ว 31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 
ว 30286 การออกแบบผลติภณัฑ์1 0.5 20 ว 30287 การออกแบบผลิตภัณฑ ์2 0.5 20 

เลือกตามความถนัด / สนใจ 
การงาน ฯ / พลศึกษา 

 5.0 200 เลือกตามความถนัด / สนใจ 
การงาน ฯ /  พลศึกษา 

 5.0 200 

จ 30201 ภาษาจีน 1  1.0 40 จ 30202 ภาษาจีน 2  1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20    ส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

 

 

 

20 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๒๔  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม      หน่วยกิต   เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต   เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

ท 32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 32102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 32101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค 32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  1.0 40 ว 32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2  1.0  40 
ส 32101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 ส 32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 
ส 32102 ประวัติศาสตร ์3 0.5 20 ส 32104 ประวัติศาสตร ์4 0.5 20 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 32101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 32102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 32101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 32102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 32101    ภาษาอังกฤษ    1.0 40 อ 32102  ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม    12.5      500   รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 460 
ว 32203 ฟิสิกส์ 3 1.5 60 ว 32204 ฟิสิกส์ 4 1.5 60 
ว 32223 เคมี 3 1.5 60 ว 32224 เคมี 4 1.5 60 
ว 32243 ชีววิทยา 3 1.5 60 ว 32244 ชีววิทยา 4 1.5 60 
ว 32263 โลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ  3 1.0 40 ว 32264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  4 1.0 40 
ว 32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 32284 วิทยาการค านวณ  2 0.5 20 
ว30293 ระเบยีบวิจยัเบื้องต้น 1.0 40 -   
ว 32273 การพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์พกพา 
0.5 20 ว 32274 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 0.5 20 

ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 60 ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 60 
I 30201 การศึกษาค้นควา้และ 

สร้างองค์ความรู้(IS1) 
1.0 40 I 30202 การส่ือสารและการน าเสนอ 

(IS2) 
1.0 40 

อ 32201 อังกฤษมัคคุเทศก์ 1.0 40 อ 32202 อังกฤษวัฒนธรรม 1.0 40 
ต 32213 ภาษาเกาเหลีในชีวิตประจ าวัน 1 0.5 20 ต 32243 ภาษาเกาเหลีในชีวิตประจ าวัน 2 0.5 20 
ส 30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส 30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

   กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนุม 20    กิจกรรมชุมนุม 20 

  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

     การน าองค์ความรู้ไปใช้     
    บริการสังคม( (IS3 บูรณาการ) 

 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกติ 840  รวมเวลาเรียน/หน่วยกติ 800 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,640 ชม. 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๒๕  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม      หน่วยกิต   เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต   เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

ท 32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 32102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 32101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค 32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  1.0 40 ว 32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2  2.0  40 
ส 32101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 ส 32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 
ส 32102 ประวัติศาสตร ์3 0.5 20 ส 32104 ประวัติศาสตร ์4 0.5 20 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 32101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 32102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 32101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 32102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 32101    ภาษาอังกฤษ    1.0 40 อ 32102  ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 460 รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 460 
ว 30203 ฟิสิกส์ 3 1.5 60 ว 30204 ฟิสิกส์ 4 1.5 60 
ว 30223 เคมี 3 1.5 60 ว 30224 เคมี 4 1.5 60 
ว 30243 ชีววิทยา 3 1.5 60 ว 30244 ชีววิทยา 4 1.5 60 
ว 32263 โลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ  3 1.0 40 ว 32264 โลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4 1.0 40 
ว 32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ค 30203 คณิตศาสตร ์3 1.5 60 ค 30204 คณิตศาสตร ์4 1.5 60 
ส 30233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส 30234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
ว 30288 การสร้างและตัดต่อวดิีโอ 0.5 20 ว 30289 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.5 20 
อ 30213 อังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 40 อ 30214 อังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 40 
จ 30203 ภาษาจีน 3 1.0 40 จ 30204 ภาษาจีน 4 1.0 40 
I 30201 การศึกษาค้นคว้าและ 

สร้างองค์ความรู้(IS1) 
1.0 40 I 30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

   กิจกรรมแนะแนว 20    กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนุม 20    กิจกรรมชุมนุม 20 

  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

     การน าองค์ความรู้ไปใช้     
    บริการสังคม( (IS3 บูรณาการ) 

 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกติ 800  รวมเวลาเรียน/หน่วยกติ 800 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,600 ชม. 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๒๖  
 

 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนคณิต-ภาษา 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต   เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

ท 32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 32102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 32101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค 32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1   1.0 40 ว 32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2   1.0 40 
ส 32101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 ส 32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 32101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 32102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 32101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 32102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 32101     ภาษาอังกฤษ     1.0 40 อ 32102   ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 10.0  400 รายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 400 
ท 30203 การฟัง การพูด 2 1.0 40 ท 30204 การอ่าน การเขียน 2 1.0 40 
ค 30203 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60 ค 30204 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 
ส 30233  หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส 30234  หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
ว 32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ว 30288 การสร้างและตัดต่อวดิีโอ 0.5 20 ว 30289 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 0.5 20 
ง 30277 งานบัญชีกิจการจ าหน่ายสินค้า  1.0 40 ง 30278 งานบัญชีกิจการบริการ 1.0 40 
อ 30213 อังกฤษฟัง – พูด 3 1.0 40 อ 30214 อังกฤษฟัง – พูด 4 1.0 40 
ต 30203 ภาษาเกาหลี 3 1.0 40 ต 30204 ภาษาเกาหลี 4 1.0 40 
ต 30209 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี1 1.0 40 ต 30210  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี2 1.0 40 
ต 30213 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด 3 1.0 40 ต 30214 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด 4 1.0 40 
I 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู ้(IS1) 
1.0 40 I  30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  IS 3กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนุม 20   กิจกรรมชุมนุม 20 

    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20      ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

        การน าองค์ความรู้ไปใช้     
       บริการสังคม( (IS3 บูรณาการ) 

 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกติ 740  รวมเวลาเรียน/หน่วยกติ 740 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,480 ชม. 

23 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๒๗  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนที่  2)

            รายวิชา/กิจกรรม       หน่วยกิต   เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต   เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  280 

ท 32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 32102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 32101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค 32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  1.0 40 ว 32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2  1.0 40 
ส 32101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 ส 32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 32101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 32102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 32101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 32102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 
ท 30203 การฟัง การพูด 2 1.0 40 ท 30204 การอ่าน การเขียน 2 1.0 40 
ส 30233  หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส 30234  หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
ง 30275 งานระเบียนการเงิน 1 1.0 40 ง 30276 งานระเบียนการเงิน 2 1.0 40 
ว 32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ว 30288 การสร้างและตัดต่อวดิีโอ 0.5 20 ว 30289 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.5 20 
ญ 30203 ภาษาญี่ปุุน 3 1.0 40 ญ 30204 ภาษาญี่ปุุน 4 1.0 40 
ญ 30211 ญี่ปุุนในชีวิตประจ าวัน 1 1.0 40 ญ 30212 ญี่ปุุนในชีวิตประจ าวัน 2 1.0 40 
ญ 30213 ญี่ปุุนท่องเที่ยว 1 1.0 40 ญ 30214 ญี่ปุุนท่องเที่ยว 2 1.0 40 
ญ 30217 ญี่ปุุนรอบรู้ 1 1.0 40 ญ 30218 ญี่ปุุนรอบรู้ 2 1.0 40 
I 30201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู(้IS1) 
1.0 40 I 30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20      ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

       การน าองค์ความรู้ไปใช้     
      บริการสังคม( (IS3 บูรณาการ) 

 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๒๘  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนที่  2)

                 รายวิชา/กิจกรรม      หน่วยกิต   เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต   เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  280 

ท 32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 32102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 32101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค 32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1   1.0 40 ว 32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ2  1.0 40 
ส 32101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 ส 32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 32101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 32102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 32101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 32102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 
ท 30203 การฟัง การพูด 2 1.0 40 ท 30204 การอ่าน การเขียน 2 1.0 40 
ส 30233  หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส 30234  หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ง 30244 งานระเบียนการเงิน 1 1.0 40 ง 30245 งานระเบียนการเงิน 2 1.0 40 
ว 32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ว 30288 การสร้างและตัดต่อวดิีโอ 0.5 20 ว 30289 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.5 20 
จ 30203 ภาษาจีน 3 1.0 40 จ 30204 ภาษาจีน 4 1.0 40 
จ 30213 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1 1.0 40 จ 30214 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 1.0 40 
จ 30215 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1  1.0 40 จ 30216 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2  1.0 40 
จ 30217 หลักภาษาจีน 1  1.0 40 จ 30218 หลักภาษาจีน 2 1.0 40 
I 30201 การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS1) 
1.0 40 I 30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนุม 20   กิจกรรมชุมนุม 20 

    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20      ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

       การน าองค์ความรู้ไปใช้     
      บริการสังคม( (IS3 บูรณาการ) 

 

รวมเวลาเรยีน/หน่วยกิต 680  รวมเวลาเรยีน/หน่วยกิต 680 

 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 20 ชั่วโมง

รวมเวลาเรยีนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๒๙  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนทั่วไป 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม       หน่วยกิต   เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต   เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

ท 32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 32102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 32101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค 32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1    1.0 40 ว 32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ2  1.0 40 
ส 32101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 ส 32103 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 
ส 32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 32101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 32102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 32101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 32102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 32101    ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 32102   ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5  340 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 
พ 30228    เซปักตะกร้อ 1 1.0 40 พ 30229    เซปักตะกร้อ 2 1.0 40 
ว 32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว 32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ว 30288 การสร้างและตัดต่อวดิีโอ 0.5 20 ว 30289 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
0.5 20 

ส 30233  หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส 30234  หน้าท่ีพลเมือง 0.5 20 
เลือกตามความถนัด / สนใจ 

การงาน ฯ / พลศึกษา 
  5.0 200 เลือกตามความถนัด / สนใจ 

           การงาน ฯ / พลศึกษา 
  5.0 200 

I 30201 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู(้IS1) 

1.0 40 I 30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ (IS2) 

1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20      ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

20 

       การน าองค์ความรู้ไปใช้     
      บริการสังคม( (IS3 บูรณาการ) 

 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๓๐  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

     ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม     หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม     หน่วยกิต  เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5  260  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 

ท 33101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 33102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค 33102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ1  1.0 40 ว 33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ2 1.0 40 
ส 33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 ส 33102 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 33101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 33102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 33101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 33102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 33101   ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 33102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 12.5 500 รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5  460 
ว 33205 ฟิสิกส์ 5 1.5 60 ว 33205 ฟิสิกส์ 6 1.5 60 
ว 33225 เคมี 5 1.5 60 ว 33225 เคมี 6 1.5 60 
ว 33245 ชีววิทยา 5 1.5 60 ว 33245 ชีววิทยา 6 1.5 60 
ว 33265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ5 1.0 40 ว 33265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ6 1.0 40 
ว 33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว 33216 คอมพิวเตอรส์ัมมนา 0.5 20 
ว 30294 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 

1.0 40 
ว 30295 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 

1.0 40 ว33275 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ว 33276 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 
ค30298 โครงงานคณติศาสตร์ 1 ค 30299 โครงงานคณติศาสตร์ 2 
ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 20. 80 ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 20. 80 
อ 33201 อังกฤษวิเคราะห ์ 1.0 40 อ 33202 อังกฤษมุ่งสู่มหาวิทยาลัย 1.0 40 
ต 32215 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร1 0.5 20 ต 32216 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20      ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 740  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 740 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,480 ชม. 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๓๑  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม     หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม     หน่วยกิต  เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5  260  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 

ท 33101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 33102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค 33102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ1  1.0 40 ว 33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ2 1.0 40 
ส 33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 ส 33102 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 33101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 33102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 33101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 33102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 33101   ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 33102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 400 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5  380 
ว 30205 ฟิสิกส์ 5 1.5 60 ว 30206 ฟิสิกส์ 6 1.5 60 
ว 30225 เคมี 5 1.5 60 ว 30226 เคมี 6 1.5 60 
ว 30245 ชีววิทยา 5 1.5 60 ว 30246 ชีววิทยา 6 1.5 60 
ว 33265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ5 1.0 40 ว 33266 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ6 1.0 40 
ว 33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว 30291 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 0.5 20 
ว 30290 ระบบฐานข้อมลู 0.5 20 
ค 30205 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60 ค 30206 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 
อ 30215 อังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 40 อ 30216 อังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 40 
จ 30205 ภาษาจีน 5 1.0 40 จ 30206 ภาษาจีน 6 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20      ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 720  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 700 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,420 ชม. 

 
 
 

28 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๓๒  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
แผนการเรียนคณิต-ภาษา 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม          หน่วยกิต  เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 

ท 33101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 33102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 33101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค 33102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ1 1.0 40 ว 33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ2 1.0 40 
ส 33101 สังคมศึกษาฯ  1.0 40 ส 33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 33101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 33102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 33101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 33102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 33102   ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 
ท 30206 การฟัง การพูด 3 1.0 40 ท 30207 การอ่าน การเขียน 3 1.0 40 
ท 30208  วรรณคดีมรดก 1.0 40 ท 30209 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 40 
ค 30205 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60 ค 30206 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 
ส 30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 1.0 40 ส 30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 40 
ว 33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว 30291 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 0.5 20 
ว 30290 ระบบฐานข้อมลู 0.5 20 
อ 30215 อังกฤษฟัง – พูด 5 1.0 40 อ 30216 อังกฤษอ่าน-เขียน 6 1.0 40 
ต 30205 ภาษาเกาหลี 5 1.0 40 ต 30206 ภาษาเกาหลี  6 1.0 40 
ต 30215 ภาษาเกาหลีเพื่อการ 

ท่องเทียว 1 

1.0 40 จ 30216 ภาษาเกาหลีเพื่อการ 
ท่องเทียว 2 

1.0 40 

ต 30217 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด 5 1.0 40 ต 30218 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด 6 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20      ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต  700  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,380 ชม. 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๓๓  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนที่  2)

   รายวิชา/กิจกรรม      หน่วยกิต   เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม      หน่วยกิต  เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 

ท 33101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค 33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค 33102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ1  1.0 40 ว 33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ2 1.0 40 
ส 33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 ส 33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 33101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 33102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 33101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 33102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320 
ท 30206 การฟัง การพูด 3 1.0 40 ท 30207 การอ่าน การเขียน 3 1.0 40 
ส 30205 กฎหมายที่ประชาชน 

ควรรู ้
1.0 40 ส 30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 40 

พ 30231 เพศศึกษาเบื้องต้น 1 0.5 20 พ 30232 เพศศึกษาเบื้องต้น 2 0.5 20 

ว 33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว 30291 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 0.5 20 
ส 30203 ศาสนาสากล 1 1.0 40 ส 30204 ศาสนาสากล 2 1.0 40 
ญ 30205 ภาษาญี่ปุุน 5 1.0 40 ญ 30206 ภาษาญี่ปุุน 6 1.0 40 
ญ 30221 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการสื่อสาร1 1.0 40 ญ 30222 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการสื่อสาร2  1.0 40 
ญ 30223 ภาษาญี่ปุุนอ่าน-เขียน 3 1.0 40 ญ 30224 ภาษาญี่ปุุนอ่าน-เขียน 4 1.0 40 
ญ 30225 สนทนาภาษาญี่ปุุน 1 1.0 40 ญ 30226 สนทนาภาษาญี่ปุุน 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20      ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,280 ชม. 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๓๔  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนที่  2)

   รายวิชา/กิจกรรม     หน่วยกิต  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม     หน่วยกิต เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 

ท 33101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค 33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค 33102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ1   1.0 40 ว 33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ2   1.0 40 
ส 33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 ส 33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 33101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 33102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 33101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 33102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320 
ท 30206 การฟัง การพูด 3 1.0 40 ท 30207 การอ่าน การเขียน 3 1.0 40 
ส 30205 กฎหมายที่ประชาชน 

ควรรู ้
1.0 40 ส 30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 40 

พ 30231 เพศศึกษาเบื้องต้น 1 0.5 20 พ 30232 เพศศึกษาเบื้องต้น 2 0.5 20 
ว 33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว 30291 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 0.5 20 
ว 30290 ระบบฐานข้อมลู 0.5 20 
ส 30203 ศาสนาสากล 1 1.0 40 ส 30204 ศาสนาสากล 2 1.0 40 
จ 30205 ภาษาจีน 5 1.0 40 จ 30206 ภาษาจีน 6 1.0 40 
จ 30219 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว1 1.0 40 จ 30220 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 1.0 40 
จ 30221 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 1.0 40 จ 30222 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2 1.0 40 
จ 30223 ภาษาจีนรอบรู้ 1 1.0 40 จ 30224 ภาษาจีนรอบรู้ 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20      ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 660  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,300 ชม. 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๓๕  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
แผนการเรียนทั่วไป 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนที่  1)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนที่  2)

 รายวิชา/กิจกรรม     หน่วยกิต เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม   หน่วยกิต เวลาเรียน

 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260  รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 

ท 33101 ภาษาไทย  1.0 40 ท 33102 ภาษาไทย  1.0 40 
ค 33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค 33102 คณิตศาสตร์  1.0 40 
ว 33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ1   
1.0 40 ว 33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ2 
1.0 40 

ส 33101 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 ส 33102 สังคมศึกษาฯ 1.0 40 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 20 
ศ 33101 ศิลปะ  0.5 20 ศ 33102 ศิลปะ  0.5 20 
ง 33101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง 33102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ 33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320 รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 300 
ว 33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว 30291 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 0.5 20 
ว 30290 ระบบฐานข้อมลู 0.5 20 
พ 30233 เพศศึกษารอบด้าน 1 1.0 40 พ 30234 เพศศึกษารอบด้าน 2 1.0 40 
พ 30213 ฟุตซอล 1 1.0 40 พ 30214 ฟุตซอล 2 1.0 40 

เลือกตามความถนัด / สนใจ 
การงาน ฯ / พลศึกษา 

  5.0 200 เลือกตามความถนัด / สนใจ 
การงาน ฯ / พลศึกษา  

  5.0 200 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

  กิจกรรมแนะแนว 20   กิจกรรมแนะแนว 20 

  กิจกรรมชุมนมุ 20   กิจกรรมชุมนมุ 20 

    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20      ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640  รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 620 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศกึษา 20 ช่ัวโมง

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,260 ชม. 
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        ๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ๑๐ อันดับแรกที่มีจ านวนนักเรียนเข้าใช้มากที่สุด  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 
๒)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ๑๐ อันดับแรกที่มีจ านวนนักเรียนเข้าใช้มากที่สุด 
     ปีการศึกษา ๒๕๖4 
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65.54 
75.23 75.77 75.52 

70.25 

ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต ห้องภาษาเกาหลี ห้องจริยธรรม ห้อง STEM 

ห้อง Coding ห้องภาษาจีน ห้องดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการฯ ห้องภาษาญ่ีปุ่น 

๘๔.๓๕ 

๖๐.๙๗ 
๕๔.๘๔ ๕๒.๑๘ ๔๙.๘๒ ๔๘.๙ ๔๗.๕๑ ๔๕.๙๕ ๔๓.๐๕ ๔๐.๕๒ 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

๑.9  แหล่งเรียนรู้ 
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    ๓) จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

 
 
 

 
 
รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ 

หน่วยงาน รางวัลที่ได้รับ 

โรงเรียนบางปะอิน              
“ราชานุเคราะห์ ๑” 

1) ชนะเลิศเหรียญทองรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน ระดับภาค การประกวด 
OBEC AWARD ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2564 
2)  รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2564              
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
3) รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันเกมออนไลน์ HDF CYBER WIZ     
เกมล่าท้าจริง ประเภทสถาบันการศึกษา จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์                       
ปีการศึกษา 2564  
4)  ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
OBECQA ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
๙๖.๑๕ 

๘๗.๕๒ 
๘๗.๖ 

๘๐.๕๘ 
๘๕.๗๘ 

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๒๐ 

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

๑.10 ผลที่เกิดจากการพัฒนาปีการศึกษา 2564 
2564 
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ผู้บริหารสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

นายประจวบโชค   สร้อยสม 
ผู้อ านวยการ 

1) ชนะเลิศเหรียญทองผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
 2)“ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 
 
ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก      
ธรรมิภักดิ์  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

“ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อ าเภอบางปะอินและสมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาบางปะอิน 

นางกาญจนี                        
เหลืองวัฒนนันท์ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

สมาคมรองผู้ อ านวยการสถานศึ กษา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

1 นางจิดาภา  จูหว้า  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 นางปาริชาติ   ยมวรรณ  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3 นายอัศวิน  ศรีบัว  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4 นางสุดาพร  ยิ้มสิน        “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5 นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6 นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7 นายปลื้ม ปรีชา  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8 นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9 นางสาวสุรีย์ ทนคง  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

10 นางนงพงา อิสสอาด  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11 นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี”  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดี 
ของแผ่นดิน 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

12 นายเสกสรรค์   สุขมา ครูดีเด่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อ าเภอบางปะอินและสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
บางปะอิน 

13 นางสาววิชญาพร  อุ่นมี ครูดีเด่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อ าเภอบางปะอินและสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
บางปะอิน 

14 นายชยกร  อมรเวช ครูดีเด่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อ าเภอบางปะอินและสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
บางปะอิน 

15 จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง ครูดีเด่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อ าเภอบางปะอินและสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
บางปะอิน 

16 นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์ ครูดีเด่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อ าเภอบางปะอินและสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
บางปะอิน 

17 นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์ ครูดีเด่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อ าเภอบางปะอินและสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
บางปะอิน 

18 นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์ ครูดีเด่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อ าเภอบางปะอินและสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
บางปะอิน 

19 นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ ์ ครูดีเด่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อ าเภอบางปะอินและสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
บางปะอิน 

20 นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์        ครูดีเด่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อ าเภอบางปะอินและสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
บางปะอิน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

21 นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ ครูดีเด่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อ าเภอบางปะอินและสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
บางปะอิน 

22 นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดี 
ของแผ่นดิน 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

23 นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดี 
ของแผ่นดิน 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

24 นายนัฐวุฒิ สายันต ์ ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดี 
ของแผ่นดิน 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

25 นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์ TOP Volunteer Award 2021  
(คุณค่าแห่งการแบ่งปัน     คือ
การให้ที่ไม่สิ้นสุด) 

ศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรมเพ่ือสังคม 

26 นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี TOP Volunteer Award 2021  
(คุณค่าแห่งการแบ่งปัน     คือ
การให้ที่ไม่สิ้นสุด) 

ศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรมเพ่ือสังคม 

27 นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น    “ครูต้นแบบดีเด่น” 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2565  
ภายใต้โครงการ “เกียรติคุณ
ต้นแบบที่ดีของสังคมไทย” 

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

28 นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม    “ครูต้นแบบดีเด่น” 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2565  
ภายใต้โครงการ “เกียรติคุณ
ต้นแบบที่ดีของสังคมไทย” 

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

29 นางสาวชญาภา ลีวรรณ รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ชื่อนวัตกรรม "วัยใสใส่ใจโลก" 
จากโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

 นางสาวชญาภา ลีวรรณ (ต่อ) รางวัลผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ประเภทเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ระดับดี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

รางวัลนวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็น
พลเมืองโลกตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน       
ประเภทนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รางวัลบุคคลผู้สร้างสรรค์
พัฒนาสังคมดีเด่นแห่งปี 

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

รางวัลทูตสภาองค์กร
เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนา
สังคม 

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

     “ครูต้นแบบดีเด่น” 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2565  
ภายใต้โครงการ “เกียรติคุณ
ต้นแบบที่ดีของสังคมไทย” 

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

30 นายพีระศิลป์  เอกฐิน    “ครูต้นแบบดีเด่น” 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2565  
ภายใต้โครงการ “เกียรติคุณ
ต้นแบบที่ดีของสังคมไทย” 

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

31 นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก    “ครูต้นแบบดีเด่น” 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2565  
ภายใต้โครงการ “เกียรติคุณ
ต้นแบบที่ดีของสังคมไทย” 

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

32 นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล    “ครูต้นแบบดีเด่น” 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2565  
ภายใต้โครงการ “เกียรติคุณ
ต้นแบบที่ดีของสังคมไทย” 

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

33 นางสาวพิชามญชุ์ กุศล    “ครูต้นแบบดีเด่น” 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2565  
ภายใต้โครงการ “เกียรติคุณ
ต้นแบบที่ดีของสังคมไทย” 

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

 

นักเรียน 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑ นายภีรพัฒน์ เมืองสินปกรณ์   "ทูตแห่งความดี" ประจ าปี ๒๕๖๔   สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม 

เยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  
ภายใต้โครงการ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนา
สังคม ประจ าปี 2564" 

สภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

๒ นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ์   "รางวัลเยาวชนดีเด่น"  ในโอกาสวันเยาวชน
แห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๔   โล่เชิดชูเกียรติ จาก 
หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในพระ
เจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฎิภาณ 
(พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี)   

สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม 

เยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  
ภายใต้โครงการ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนา
สังคม ประจ าปี 2564" 

สภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

สุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the 
Year 2021)  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ าปี 2564 

ศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรม
เพ่ือสังคม 
 

๓ เด็กหญิงกัญจน์รัชต์  พ่ึงสมศักดิ์   เยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  
ภายใต้โครงการ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนา
สังคม ประจ าปี 2564" 

สภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 
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ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 
๔ เด็กหญิงศิริพร  เทวะรัตน์          เยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  

ภายใต้โครงการ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนา
สังคม ประจ าปี 2564" 

สภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

5 นางสาวอนัญญา โพธิ์แย้ม          เยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  
ภายใต้โครงการ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนา
สังคม ประจ าปี 2564" 

สภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

6 เด็กหญิงมินทร์ตรา นรดี            เยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  
ภายใต้โครงการ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนา
สังคม ประจ าปี 2564" 

สภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

7 นายพัสกร สังข์เจริญ                เยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  
ภายใต้โครงการ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนา
สังคม ประจ าปี 2564" 

สภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

8 นางสาวสุชาดา แก้วสวัสดิ์          เยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  
ภายใต้โครงการ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนา
สังคม ประจ าปี 2564" 

สภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

9 เด็กหญิงสุชาภัค พัฒตาแหวน      เยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  
ภายใต้โครงการ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนา
สังคม ประจ าปี 2564" 

สภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

10 นางสาวจิรชยา สุทัศน์               เยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  
ภายใต้โครงการ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนา
สังคม ประจ าปี 2564" 

สภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

สุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the 
Year 2021)  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ าปี 2564 

ศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรม
เพ่ือสังคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

11 นายทินภัทร ตรีกลิ่น 
นายปิยวัตร เปี่ยมผล 
นายพีรภัทร โพธิ์ค า 
นายฉัตรชัย บุญคง 
นายพงศธร จรจรัญ 

กีฬาเซปักตะกร้อ 

รางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วย 

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเพ่ือความเป็นเลิศ 
“กรุงเก่า เกมส์” ประจ าปี 2564 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) 
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ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ 

 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ

การจัดการ 
   ระดับคุณภาพ  : ยอดเยี่ยม 

 

 

มาตรฐานที่ ๓  
กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  

   ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖3) 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  จาก สมศ.รอบสี่ โดยคณะผู้ประเมินภายนอก สังกัดหน่วย
ประเมิน ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕6๔  ดังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ  สมศ. ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
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ตอนที่ ๑  

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา   
 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
1.1 ข้อมูลผู้เรียน   
จ านวนผู้เรียน  2,034  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๑  
ครูมัธยมศึกษา  ๙๙  
บุคลากรสนับสนุน  ๑๑  
อ่ืน ๆ โปรดระบุคนงาน  ๑๔  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนมัธยมศึกษา  ๕๒  
ห้องปฏิบัติการ ๒๐  
ห้องพยาบาล  ๑  
อ่ืน ๆ โปรดระบุ ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์  ห้องแนะแนว  ๔  
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๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

 
ประเภท จ านวน หมายเหตุ 

๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน  ๑ : ๒๑  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง  ๑ : ๔๐  
จ านวนครู ครบชั้น  � ครบชั้น   

� ไม่ครบชั้น ใน ระดับชั้น......  
๒.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  ๑๐๐  
๒.๕ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง  
 ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

  

ระดับมัธยมศึกษา  - ไม่มีข้อมูล 
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ตอนที่ ๒  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) รายมาตรฐานและข้อเสนอแนะ  

 

การพิจารณา ให้ท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   
ให้ท าเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
จุดเน้น พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพมาตรฐานสากล   

 
ผลการ

พิจารณา 
ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

√ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน  o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)   
o พอใช้ (๔ ข้อ)   

 ✓ ดี (๕ ข้อ)  
√ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบตาม เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
√ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนา

ผู้เรียน 
√ ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนา

ผู้เรียนด้าน ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
√ ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน     

ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   
สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR อย่างชัดเจน ในประเด็นการมีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมาย

การพัฒนาผู้เรียน โดยสถานศึกษาควรระบุให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนที่ได้จากการพัฒนาอย่างเป็น 
ระบบ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร ทั้งในเรื่องความสามารถในการอ่าน เขียน  
การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้จักแก้ปัญหา สรุปผลการสอบในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของแต่ละชั้นปี สรุปผลสอบ O-NET ฯลฯ โดยมีการเปรียบเทียบผลกับเป้าหมาย เพ่ือให้เห็นถึงพัฒนาการผู้เรียนที่
เกิดข้ึน 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ RACHA 1 Model 
 

ผลการ 
พิจารณา 

ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)   
o พอใช้ (๔ ข้อ)   
✓ ดี (๕ ข้อ)  

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  

 
๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา
ต่อไป 

 
๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมรูปแบบ           
RACHA 1 MODEL โดยน าเสนอว่าได้น ารูปแบบไปใช้ในกระบวนการบริหารอย่างไร สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา แผนปฏิบัติการ และบริบทของสถานศึกษาอย่างไร ในการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ       
ได้น ารูปแบบ ไปขับเคลื่อนจนประสบความส าเร็จอย่างไรบ้าง และมีการรายงานผลตามแผนการด าเนินงาน      
เช่น สรุปการประชุมร่วมกับชุมชน การเข้าไปร่วมกิจกรรมในชุมชน การรับการบริจาคหรือการสนับสนุนจากชุมชน 
หรือองค์กร หน่วยงานอื่น ๆ แล้วน าเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็น
ระยะ ๆ  อย่างต่อเนื่อง ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ  
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

จุดเน้น การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยสื่อที่หลากหลาย 
 ผลการ 
พิจารณา 

ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)   
o พอใช้ (๔ ข้อ)   
✓ ดี (๕ ข้อ)   

๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน อย่าง
เป็นระบบ 

 
๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของ
ครูอย่างเป็นระบบ 

 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   

สถานศึ กษา  นอกจ ากขั บ เคลื่ อนกร ะบวนกา รชุ มชนแห่ ง ก า ร เ รี ยน รู้ แ ล้ ว  ( Professional 
Learning  Community: PLC) แล้ว ควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในด้านการส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญในการน า สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนน าสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ให้เหมาะสมกับ การจัดท าแผนการเรียนในแต่ละชั้นเรียน เช่น การก าหนดให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูล และ
ท ารายงาน โดยก าหนดให้ไป ค้นคว้าจากระบบออนไลน์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครูเพ่ือยกระดับผลการ
เรียน และจะต้องเผยแพร่ผล การด าเนินงานเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยการประชุมผู้ปกครอง หรือ          
การเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ หรือ เอกสารต่อไป  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
  สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยควรมีการระบุโครงการยกระดับ 
คุณภาพ  O-NET, PISA เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ก้าวสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นพลเมืองโลก” ควรมี 
ข้อมูลสรุปการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี ควรระบุแบบอย่างที่ดี  (Best Practice)                 
หรือ นวัตกรรม (Innovation) ในทุกมาตรฐาน ควรมีการแยกประเมินตนเองในแต่ละช่วงชั้น เช่น ระดับพ้ืนฐาน
อาจจะแยกประเมิน เป็น ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓) ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ - ม.๖) ซึ่งจะท าให้มีการสรุปข้อมูลในเชิงลึก
ของแต่ละช่ว งชั้น ได้  ชัด เจนยิ่ งขึ้น  รวมถึ งการน า เสนอขั้ นตอนการขับเคลื่ อนโมเดลการบริหาร                
(RACHA 1 MODEL) ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ของการบริหารจัดการ ตลอดจนงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้น าเสนอด้วยว่ามีเรื่องใดบ้างและน าไปใช้แก้ปัญหาได้ผลระดับใด เพ่ือน าเสนอในช่องทางให้
ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล ผลงาน รายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานอ่ืนๆ ที่สถานศึกษา
จัดท าไว้ลงในลิงก์ หรือ QR Code ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของการปฏิบัติงานแต่ละโครงการที่สามารถน ามา
อ้างอิงในแต่ละมาตรฐานได้ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะส าคัญจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการพัฒนา 
1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 

      สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR อย่างชัดเจน ในประเด็นการมีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
เป้าหมายการ พัฒนาผู้เรียน โดยสถานศึกษาควรระบุให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนที่ได้จากการ
พัฒนาอย่างเป็น ระบบ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร ทั้งในเรื่องความสามารถใน
การอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้จักแก้ปัญหา สรุปผลการสอบในรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ของแต่ละชั้นปี สรุปผลสอบ O-NET ฯลฯ โดยมีการเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายเพ่ือให้เห็นถึง
พัฒนาการผู้เรียนที่เกิดขึ้น 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม รูปแบบ RACHA 1 

MODEL โดยน าเสนอว่าได้น ารูปแบบไปใช้ในกระบวนการบริหารอย่างไร สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา แผนปฏิบัติการ และบริบทของสถานศึกษาอย่างไร ในการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ได้น ารูปแบบ 
ไปขับเคลื่อนจนประสบความส าเร็จอย่างไรบ้าง และมีการรายงานผลตามแผนการด าเนินงาน เช่น                 
สรุปการประชุมร่วมกับชุมชน การเข้าไปร่วมกิจกรรมในชุมชน การรับการบริจาคหรือการสนับสนุนจากชุมชน    
หรือองค์กร หน่วยงานอื่น ๆ แล้วน าเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ  

3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     สถานศึกษา นอกจากขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้แล้ว (Professional Learning 

Community: PLC) แล้ว ควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการน า 
สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนน าสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เหมาะสม
กับ การจัดท าแผนการเรียนในแต่ละชั้นเรียน เช่น การก าหนดให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูล และท ารายงาน โดยก าหนดให้
ไป ค้นคว้าจากระบบออนไลน์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครูเพ่ือยกระดับผลการเรียน และจะต้องเผยแพร่
ผล การด าเนินงานเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยการประชุมผู้ปกครอง หรือการเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ 
หรือ เอกสารต่อไป  

4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
1) ในการสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาควรน าการประกันคุณภาพภายใน โดยแบ่ง 

ออกเป็น 3 ส่วน คือ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ดังนี้ 
- ผู้เรียน ควรประเมินผลให้สอดคล้องกับเป้าหมายชาติ คือ ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้นการ 

วัดผลประเมินผลในส่วนของมาตรฐานผู้เรียนควรก าหนดให้ครบการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ เก่ง ดี มีสุข โดยท างาน
ทุกงานที่สถานศึกษาจัดขึ้น แม้กระทั่งการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน จากนั้นเวลาสรุปผลการประเมิน
ตนเองในแต่ละปีควรจ าข้อมูลดิบ (RAW DATA) ของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งโรงเรียนมาสรุปเป็นภาพรวมของผู้เรียนใน
แต่ละมาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น สถิติขาด ลา มาสาย ก็จะมาจากการบันทึกการมาเรียนทุกวันของผู้เรียนจากนั้นก็
มาสรุปผลเป็นค่าร้อยละของผู้เรียนที่ไม่ขาด ลา มาสาย ว่าเป็นร้อยละเท่าไร เช่น ได้ร้อยละ 95 ก็เป็นการประกัน
ในส่วนนี้ได้ว่าผู้เรียนของโรงเรียนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้ร้อยละ 95 ซึ่งข้อมูลนี้มีที่มา ตามหลักสถิติ มีความน่าเชื่อถือ 

๑.๑3  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

48 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๕๒  
 

มีร่องรอย ของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในทุกๆ งานก็ท าตามวงจรควบคุมคุณภาพ 
PDCA แล้วจะเห็นได้ว่าโรงเรียนสามารถจะประเมินตนเองได้ว่าในแต่ละมาตรฐานมีคุณภาพระดับใด 

- ครู กระบวนการท างานของครู ก็มีลักษณะเช่นเดียวตามรายละเอียดในส่วนของผู้เรียนคือ ต้อง 
เป็นไปตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA โดยครูต้องน าผลจากการประเมินผู้เรียนรายบุคคลทั้ง 3 ด้าน คือ เก่ง ดี   
มีสุข มาสรุปผลการจัดการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอน ประเมินครูผู้สอน และประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา ว่ามีความสอดคล้องตรงตามเป้าหมายที่ชาติต้องการหรือไม่ 

- ผู้บริหาร ใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ ผู้เรียน และครู แต่เป็นการประเมินในภาพรวมทั้ง 4 ฝ่าย  
โดยแต่ละงานจะต้องมีข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ จากนั้นจึงน าข้อมูลเหล่านี้มาท าการประมวลผล สรุป
เป็นรายมาตรฐาน 18 มาตรฐาน (เดิม) (มาตรฐานใหม่จะใช้ 15 มาตรฐาน) ว่าในแต่ละมาตรฐานของสถานศึกษา
มีคุณภาพระดับใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะบอกตามสภาพจริงที่เป็นอยู่และข้อมูลก็จะมีความน่าเชื่อถือตามหลักสถิติ 

2) สถานศึกษาควรน าผลที่ได้ จากการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. การประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา การประเมินภายนอกของหน่วยงานต้นสังกัด มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน โดยระดมความคิด
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอาทิเช่น ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เรียน 
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โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 

หลักการบริหาร 
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน

ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน             
และกลุ่มบริหารทั่วไป มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนา
การศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลโดยผู้บริหาร
โรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / หัวหน้างานที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้ปกครองเครือข่าย 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

๑. วางแผนอัตราก าลัง สรรหาและบรรจุ 
แต่งต้ัง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
๒. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓. งานวินัยและการลงโทษ 
๔. งานจัดท าทะเบียนประวัติ 
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
๕. งานยกย่อง ส่งเสริมพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
๖. งานธุรการ งานสารบรรณ 
๗. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่านิเวศ  
และงานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

๑. กลุ่มงานวางแผนงานด้านวิชาการ 
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๓. งานวัดผล ประเมินผล และทะเบียนนักเรียน 
๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และห้องสมุด 
๕. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และห้องสมุด 
๖. งานนิเทศการศึกษา 
๗.งานแนะแนว 
๘. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ 
มาตรฐานการศึกษา 
๙. งานเครือข่ายทางการศึกษา 
๑๐. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษา 
๑๑. งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑๒. งานรับนักเรียน 
 

๑. งานระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๒. งานประสานงานเครือข่ายทางการศึกษา 
๓. งานวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
๔. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๕. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๖. งานประชาสัมพันธ์ 
๗. งานประสานราชการ 
๘. งานสวัสดิการ 
๙. งานกิจการนักเรียน 
   ๙.๑ งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส ์
   ๙.๒ งานส่งเสริมสุขภาพสวัสดิภาพและโภชนาการ 
   ๙.๓ งานประชาธิปไตยและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   ๙.๔ งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
   ๙.๕ งานระเบียบวินัยและส่งเสริมพัฒนา 
   ความประพฤติ สารวัตรนักเรียน 
   ๙.๖ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๙.๗ งานเวรรักษาการณ์ 
 

๑. กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 
๒. งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
๓. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๔. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
๕. กลุ่มงานการเงิน 
๖. งานจัดระบบควบคุมภายใน 
๗. งานยานพาหนะ 
 

1. การบริหารจัดการศึกษา 

ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
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เทิดไท้องค์ราชัน มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  

โดยใช้เครือข่ายชุมชนสู่ความเป็นพลโลก 
 

 
ความรู้คู่คุณธรรม เลิศล้ าจิตอาสา 

 
 
 

 
 
๑. ปลูกฝังให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์  
๒. เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถด้าน

เทคโนโลยีและสื่อสารได้ 2 ภาษา 
๔. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ มีการจัดการ

เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๕. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
๑. มีความศรัทธาและยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒. ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

อัตลักษณ์ 
(Identit

พันธกิจ 
(Missi

กลยุทธ์โรงเรียน 
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๔. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่สองในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
คิดข้ันสูง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้กับผู้เรียน 

๕. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลาง บริการ
เป็นเลิศทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

๖. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ สพฐ. 
(OBECQA) 

๗. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

๘. ระดมสรรพก าลังสร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์การศึกษาที่เข้มแข็ง ซึ่งเกิดจากพลังของการมีส่วนร่วม
ของชุมชน องค์กร ประชาคม ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ ผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติและร่วมพัฒนาโรงเรียน 

 
 

 

        เป้าประสงค์  

 

ด้านนักเรียน 

1. นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความศรัทธาและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีภูมิคุ้มกันในการด าเนินตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี มีทักษะและความสามารถด้าน

ภาษา มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีจิตสาธารณะ มีส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

ด้านคร ู

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างงที่ดี มีความศรัทธาและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2. ครูปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยเทียบเคียงคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มมากข้ึน 
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ด้านบริหารจัดการ 

1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ิมมากข้ึน 

ด้านชุมชน 

ชุมชนเชื่อมั่น ศรัทธาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
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การประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป วิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ปี) ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ 
ได้ดังนี ้

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   1) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา จนได้รับรางวัล จาก
การแข่งขันทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค
และระดับประเทศ  
   2) ผู้ เรียนส่วนใหญ่แสดงออกถึงคุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ มีคุณลักษณะบางประการโดดเด่น    
จนเป็นลักษณะเฉพาะตนและเป็นแบบอย่างที่ดี         
จนได้รับการยอมรับจากบุคคลหรือหน่วยงาน        
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
   3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ 
วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม 
 

 1. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพ่ิมขึ้น
ทุกรายวิชา 
 ๒. ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและ
อาชีพ 

 3. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงขึ้น 

 4. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

3. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น า มีการพัฒนาตนเองเพ่ือน าความรู้มา
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงาน    ต้นสังกัด
ให้บรรลุและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษา  โดยใช้
รูปแบบการบริหารงาน RACHA1lModel 
   2) มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

   3) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสะเต็มศึกษา 

ห้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาคาร
เรียนมีความม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียน          
จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน      
จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้
มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
2. ควรมีการจัดกิจกรรมใน
ด้านการพัฒนาวิธีการเรียนรู้
ในชุมชนท้องถิ่น เพ่ิมมากขึ้น 
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน
และชุมชนเพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
เวลาและความสามารถ  
  2) การจัดหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 
 3) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
 4) ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ          
การเรียนรู้  
 ๕) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ         
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 ๖) ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ     
และมีประสิทธิภาพ 
 ๗) ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนร้อยละ 
100 ของจ านวนครูทั้งหมด 

1. ครูส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยกระบวนการวิจัย อย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษาควรจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัด     
การเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

4. ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 
   1)  โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น โดยโรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมสืบสาน
โครงการพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 

ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และขยายผล
ต่อไปยังครอบครัว และชุมชน
ตามความเหมาะสม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

1. รักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดโครงการและ
กิจกรรม ทุกกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 

2. ให้ความร่วมมือและพร้อมรับฟัง ข้อเสนอแนะ จากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่นๆ อย่างเต็มศักยภาพ 

3. การพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพและพัฒนาการ

ที่พร้อมจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  

ความต้องการการช่วยเหลือ  

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี               
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

2. การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและเทียบเคียงโรงเรียนยอดนิยม 
3. พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ 
4. การให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน ด้านการประกันคุณภาพ 
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ความสัมพันธ์ของกลยุทธง์าน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายที่สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาตามงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

กลยุทธ์   ข้อที่ ๑  สร้างความรักและศรัทธายึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ข้อที่ ๒  ส่งเสริมความเป็นไทย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ความรับผิดชอบต่อ 
            ตนเองและสังคมให้กับผู้เรียน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เพื่อวางรากฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

ร้อยละของนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียนและกจิกรรม
เสรมิหลักสูตร 

บริหารทั่วไป 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
เยาวชนท่ีดีของสังคม  รู้จักใช้
เวลาว่างในการเล่นกีฬา ท าให้
สุขภาพดี สร้างความสามคัคี
ในหมู่คณะ 

ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเดินรณรงค์และ
แข่งขันดนตรี กีฬา ต้านยาเสพ
ติด เอดส ์

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เอดส ์

บริหารทั่วไป 

เพื่อให้นักเรียนตระหนัก         
มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษตัริย์   

ร้อยละของนักเรียนเกิดการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
มีความประพฤติดี มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์   

๘๐ ๘๕ ๘๗ โครงการเทดิทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ พิธี
บ าเพ็ญกุศลทักษณิา
นุปทาน 

บริหารทั่วไป 

เพื่อให้สถานศึกษา 
สิ่งแวดล้อมท้ังภายใน 
ภายนอกมีความ  
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีบรรยากาศรม่รื่น สวยงาม 

ร้อยละของการท ากิจกรรม ๕ 
ส โดยพร้อมเพรยีงกัน 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการ 5 ส บริหารทั่วไป 

เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
ชุมชน มีความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

ร้อยละของนักเรียน ครู และ
บุคลากรเป็นผูม้ีคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการโรงเรยีน
คุณธรรม 

บริหารทั่วไป 
 

 

 

4. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศกึษา 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระดับความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การใช้ภาษาไทยของนักเรยีน 
รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้
สัมฤทธ์ิผลดียิ่งขึ้น 

ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
ฝึกทักษะภาษาไทย 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการวันส าคัญ
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย 

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อครู อาจารย์ และผู้มี
พระคุณ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
พิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลปไ์ทย 
ได้แสดงความกตญัญูกตเวที
ต่อครูอาจารย์ เป็นการรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการไหว้ครดูนตร ี กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ศิลปะ 

เพื่อให้นักเรียนมีความ
ตระหนักถึงความส าคญัของ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
และวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ร้อยละของครูและนักเรียน ได้
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
สังคมศึกษา 

 

เพื่อให้นักเรียนมโีอกาสปฏิบัติ
ตนเนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและศาสนา
ต่างๆ 

ร้อยละของครู นักเรียน  
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธและงาน
เสรมิสร้างโรงเรียนคณุธรรม 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการวิถีพุทธ กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
สังคมศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมโีอกาสปฏิบัติ
ตนเนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและศาสนา
ต่างๆ 

ร้อยละของครู นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมในวันส าคญัทาง
พระพุทธศาสนาและเข้าวัดฟัง
ธรรม 

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
สังคมศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในทุกกลุม่สาระฯ 

ร้อยละของนักเรียนมาใช้
บริการห้องเรยีน
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตทางสังคม 

กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
สังคมศึกษา 

จัดกิจกรรมปรับเปลีย่น
พฤติกรรมพัฒนาคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์แก่นักเรยีน 

ร้อยละของนักเรียนเกิดการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
มีความประพฤติดี ไม่พึ่งยา
เสพติด ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได ้

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตขั้น
พื้นฐาน  

บริหารงาน
ทั่วไป 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ          
คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติ        
สมเหตุผล 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการคดิอย่าง
เป็นระบบ          คิด
สร้างสรรค์  ตดัสินใจ 
แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติ  
สมเหตุผล 

๘๐ ๘๒ ๘๕ ๑. โครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

๒. โครงการ/งาน 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

๓. โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์ห้องเรยีน
พิเศษ 

วิชาการ 

เพื่อให้นักเรียนรูจ้ักแนวคิด
การวิเคราะห์ วิธีการท า
ข้อสอบ 

ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงขึ้น 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการจ้างครูที่มี
ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาเฉพาะ     
(ติวเตอร์) 

วิชาการ 

เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมลู
การเรยีนการสอนจาก
สถาบันการศึกษาท่ีตนเอง
สนใจ 

ร้อยละของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านลูก
ราชาสู่รั้วมหาวิทยาลัย 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการสานฝัน
การศึกษา 

วิชาการ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมลูการจัดการ
เรียนการสอนของ 

โรงเรียนบางปะอิน            
“ราชานุเคราะห์ ๑” 

ร้อยละของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ รับทราบ
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ท า
ให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อที่
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุ
เคราะห์ ๑” 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อสญัจร 

วิชาการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรยีน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

ร้อยละของการจัดจ้าง
ครูผูส้อน บุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ (จ้าง
ครู) 

บริหารงาน
บุคคล 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการจดัการเรียนรู้
ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน
ของระดับประเทศ 

๑. ร้อยละของครูและนักเรียน
ได้รับการพัฒนาคณุภาพการ
เรียนการสอน 

๒. ร้อยละของนักเรียนไดร้ับ
รางวัลจากการแข่งขัน
ความสามารถวิชาการในระดับ
ต่างๆ 

๘๐ ๘๒ ๘๕ ๑. โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร ์

๒. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

๓. โครงการ
พัฒนาการสอนวิชา
ภาษาไทย 

๔. โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๕. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษา
ทางการเรียนการงาน
อาชีพ 

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร ์
 
 
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร ์
 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
 
กลุ่มสาระฯ 

สุขศึกษาฯ 
 
 
กลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพ 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
ระดับประเทศ 

ร้อยละของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้
ภาษาในการสื่อสารได ้

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการจดัการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
กับชาวต่างชาติ 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

เพื่อจัดสร้างห้องเรียนภาษา
เกาหลีที่พร้อมส าหรับการ
เรียนการสอนภาษาเกาหลี
และมมีาตรฐาน 

ยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนวิชาภาษาเกาหลีของ
โรงเรียนใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานโรงเรียนสากล 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการห้องเรียน
ภาษาเกาหล ี

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการเรยีนการสอนวิชา
ภาษาเกาหลีให้มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

ยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนวิชาภาษาเกาหลีของ
โรงเรียนใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานโรงเรียนสากล 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการจ้างครูเกาหล ี กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่าง 

ประเทศ 

เพื่อให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาญี่ปุุนสูงขึ้น 

ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุุนเพิ่มขึ้น   

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการจดัการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุุน 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ตรง
ให้กับผู้เรยีน 

๑.๑ ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนบางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ ๑”ไดร้ับการ
ส่งเสริมประสบการณต์รง 

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพื่อเตรียมนักเรยีนสู่
ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ
ศิลปะให้เพิม่ขึ้น 

ร้อยละของการจัดซื้อ 
ซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์ท่ีใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้ ตามความ
ต้องการและความจ าเป็น 

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการจดัซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ 
ศิลปะ 

กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ ให้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของการจัดซื้อ 
ซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์ท่ีใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้ ตามความ
ต้องการและความจ าเป็น 

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการจดัซื้อ
อุปกรณ์สังคมศึกษาฯ 

กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา ฯ 

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์      ข้อที่ ๔ พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เพื่อให้ครูได้วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ระบบ และสอนโดยยดึ
นักเรียนเป็นส าคญั 

ร้อยละของครูทีส่ามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้
สอดคล้องกับจดุมุ่งหมายของ
หลักสตูร และสอดคล้องกับ
แผนการจดัการเรียนรู ้

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการนิเทศภายใน วิชาการ 

เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบและเข้าใจเกีย่วกับ
การพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียน 

ร้อยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน 
ตลอดจนผู้มสี่วนเกี่ยวข้องต้อง
มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากระบวนการจดัการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับการ
พัฒนาหลักสตูร 

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการพัฒนา
หลักสตูรและ
กระบวนการจดัการ
เรียนรูสู้่พลโลก 

วิชาการ 

เพื่อพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาในด้านวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีน   

ร้อยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

วิชาการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้
เข้ารับการพัฒนาโดยการ
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 
๑ ครั้ง 

ร้อยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการพัฒนาครู
และบุคคลากรทางการ
ศึกษา 

บริหารงาน
บุคคล 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เพื่อพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาในด้านการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

ร้อยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรยีนการสอน และ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

วิชาการ 

เพื่อให้ครูได้วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ระบบ และสอนโดยยดึ
นักเรียนเป็นส าคญั 

ร้อยละของครูทีส่ามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้
สอดคล้องกับจดุมุ่งหมายของ
หลักสตูร และสอดคล้องกับ
แผนการจดัการเรียนรู ้

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการนิเทศภายใน วิชาการ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพและสร้างขวัญ 
ก าลังใจ ให้บุคลากรกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

ร้อยละของบุคลากรกลุ่ม
บริหารทั่วไปสามารถพัฒนา
ความรู้ และความสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
บุคคลากร 

บริหารทัว่ไป 

เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนไดร้ับการพัฒนา
สุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข 

ร้อยละของนักเรียนแกนน าใน
โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถปูองกันตนเอง และ
แนะน าผู้อื่นให้พ้นจากการเป็น
โรคตดิต่อต่างๆ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการส่งเสริม
สุขอนามัย นักเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียน 

บริหารทั่วไป 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์   ข้อที่ ๕  พัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ 
              การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 

ข้อที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   ข้อที่ ๗  สร้างเครือข่ายการศึกษาและชุมชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขา้เรยีน
ต่อช้ัน ม.๑ และม. ๔ 

ร้อยละของนักเรียนมีพื้น
ฐานความรู้และความสามารถ
เพียงพอต่อการศึกษาต่อ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการรับนักเรยีน ช้ัน 
ม.1 และ ม.4 

วิชาการ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  และจัดจ้าง  ซ่อม
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ และ
จอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ร้อยละของการมีคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องพิมพ์ที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับใช้ในงาน
วัดผล ประเมินผลและ
ทะเบียน  พร้อมท้ังจัดท า
เอกสารทางวิชาการในเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๘๐ ๘๕ ๙๐ โครงการจดัท าทะเบียน
นักเรียนและฐานข้อมลู
ผลการเรยีน ฯ 

วิชาการ 

เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบและเข้าใจเกีย่วกับ
การพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียน 

ร้อยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน 
ตลอดจนผู้มสี่วนเกี่ยวข้องต้อง
มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากระบวนการจดัการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับการ
พัฒนาหลักสตูร 

๘๐ ๘๕ ๙๐ โครงการพัฒนาหลักสตูร
และกระบวนการจดัการ
เรียนรูสู้่พลโลก 

วิชาการ 
 

เพื่อปรับปรุงห้องแนะแนวให้
น่าอยู่ ปลอดภยั เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้และเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

ร้อยละของห้องแนะแนวมี
ความสวยงาม น่าอยู่ 
ปลอดภัย เหมาะสมกบั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการปรับปรุงห้อง
แนะแนว 

วิชาการ 
 

เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนา
และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ ให้มี
ปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคม 
โรงเรียนได้อยา่งเหมาะสม 

ร้อยละของสื่อและอุปกรณ์
การเรยีนการสอนที่มีคุณภาพ
เหมาะสมและเพยีงพอในการ
ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้
ของนักเรียนเรียนรวม 

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการนักเรียนเรียน
รวม 

วิชาการ 

เพื่อตรวจสอบทบทวนและ
ปรับปรุงคณุภาพของ
สถานศึกษา 

ร้อยละชองครูและผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้ ทักษะ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ใน
การประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อเตรียมรองรับ
การประเมินภายนอก 

80 82 85 โครงการพัฒนาระบบ
ประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมการตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา 

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เพื่อตรวจสอบทบทวนและ
ปรับปรุงคณุภาพของ
สถานศึกษา      

ร้อยละของครูและผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้  ทักษะ  
แลกเปลีย่น  ประสบการณ์ใน
การประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา  เพื่อเตรยีม
รองรับการประเมินภายนอก 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน 

วิชาการ 

เพื่อจัดบรรยากาศห้องเรียน
พิเศษให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ      
การเรยีนรู ้

ร้อยละของห้องเรยีนพิเศษ 
จ านวน ๖ ห้อง ได้รับการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนพิเศษ 

วิชาการ 

เพื่อให้งาน/โครงการและ
แผนงานของฝุาย/กลุ่มสาระฯ
ต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ 

ตรงตามแผน 

ร้อยละของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๖๓ โครงการและ
แผนงานของฝุาย กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

บริหาร
งบประมาณ 

 

เพื่อให้การด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของนักเรียน ได้รับการ
ดูแลตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๘๕ 
 

๙๐ ๙๕ โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

บริหารงาน
ทั่วไป 

เพื่อให้การด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนเป็นไป
อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของนักเรียน ได้รับการ
ดูแลตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยตดิตั้งกล้องวงจร
ปิด 

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการเสรมิสร้าง
สวัสดภิาพของ
นักเรียน ตดิตั้งกล้อง
วงจรปิด 

บริหารงาน
ทั่วไป 

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ ฝึก
คิดอย่างมีเหตุมผีล ซึ่งจะส่งผล
ให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ดีขึ้น 

ร้อยละของนักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์
 

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการลานธรรม
เฉลิมพระเกียรติ  
(ปรับปรุงภูมิทัศน์) 

บริหารงาน
ทั่วไป 
 

เพื่อให้งานกลุ่มงานกิจการ
นักเรียนด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มงาน
กิจการนักเรยีนสามารถพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการพัฒนางาน
กลุ่มกิจการนักเรียน 

บริหารงาน
ทั่วไป 

 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้อง
พยาบาลให้พร้อมใช้งาน 

ร้อยละของห้องพยาบาลให้
พร้อมจะใช้งาน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 
 

โครงการปรับปรุงห้อง
พยาบาล 

บริหารงาน
ทั่วไป 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคาร
เรียน อาคารประกอบและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีสภาพที่พร้อม
จะใช้งาน และมีความร่มรื่นใน
บริเวณ เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละของอาคารเรยีน 
อาคารประกอบและ
สภาพแวดล้อมได้รับการ
ปรับปรุงให้มสีภาพที่พร้อมใช้
งานได้อย่างปลอดภัย 

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานท่ี 
บรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารงาน
ทั่วไป 
 

เพื่อเป็นศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษาท่ีด ี

ร้อยละของครู  นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีนตลอดจน
ชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อ
เทคโนโลยี  เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน การสอน 
และบริการชุมชนได้   

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานโสตทัศนศึกษา 

บริหารงาน
ทั่วไป 

เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนไดร้ับการพัฒนา
สุขภาพให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ กระทรวง
สาธารณสุข 

ร้อยละของนักเรียนแกนน าใน
โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถปูองกันตนเอง และ
แนะน าผู้อื่นให้พ้นจากการเป็น
โรคตดิต่อต่างๆ ได้ จ านวน 
๕๐ คน 

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 
นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน 

บริหารงาน
ทั่วไป 

เพื่อปรับปรุงห้องเรียนใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และมคีวาม
พอเพียงในการให้บริการใน
ด้านเทคโนโลยตี่างๆ 

ร้อยละของกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย มีแหล่ง
เรียนรูม้ี วัสดุ สื่อ นวัตกรรมที่
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

 

เพื่อเสรมิสร้างบรรยากาศ  
ด้านวิชาการ และด้าน
กายภาพของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ร้อยละของนักเรียนได้เรยีนรู้
จากแหล่งเรยีนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
 

เพื่อปรับปรุงห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้และ
ส่งเสริมทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีน 

ร้อยละของเพื่อปรับปรุง
ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ ICT  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เพื่อให้มีแหล่งเรยีนรู้มี วัสดุ 
สื่อ นวัตกรรมที่เอื้อต่อการจดั
กิจกรรม การเรยีนรู ้

ร้อยละของแหล่งเรียนรู้มี วัสดุ 
สื่อ นวัตกรรมที่เอื้อต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้

๘๒ ๘๕ ๘๘ โครงการสื่อ อุปกรณ์
การจัดการเรยีนการ
สอนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 

เพื่อจัดสร้างห้องเรียนภาษา
เกาหลีที่พร้อมส าหรับการ
เรียนการสอนภาษาเกาหลี  

ร้อยละของการยกระดับ
คุณภาพการเรยีนการสอนวิชา
ภาษาเกาหลีของโรงเรยีนให้
เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรยีน
สากล 

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการห้องเรียน
เกาหลีน่าอยู ่

กลุ่มสาระ 

การเรยีนรู้
ภาษาต่าง  
ประเทศ 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคญัของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคญัของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการวิถีชีวิตกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษา ฯ 

เพื่อให้ มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของการมีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการแหล่งเรยีนรู้  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษา 
ฯ 

เพื่อให้มีห้องเรียนและห้อง
ซ้อมดนตรีที่เป็นห้องเก็บเสียง
ที่มีมาตรฐานในการเรียนวิชา
ดนตรสีากลและในการฝึกซ้อม
ดนตรีของนักเรยีน 

ครู นักเรียนได้ใช้ห้องซ้อม
ดนตรีอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ซ้อมได้ทุกช่วงเวลา ท าให้เสียง
จากการซ้อมดนตรไีมร่บกวน
ต่อชุมชนรอบข้าง เกิด
ประโยชน์ในการเรียนการสอน
วิชาดนตรีสากล 

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการจดัสร้าง
ห้องปฏิบัติการดนตรี
สากล 

กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

เพื่อให้ มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของการมีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการแหล่งเรยีนรู้  กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษา ฯ 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์         ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร  
               ใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะขั้นสูง 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม The 
Geometer ‘s Sketchpad 
เบื้องต้น สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร ์

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม The 
Geometer ‘s Sketchpad 
เบื้องต้น และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ได ้

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการคณติฯ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร ์

เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ตรง
ให้กับผู้เรยีน 

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน
บางปะอิน  
“ราชานุเคราะห์ ๑”ไดร้ับ 

การส่งเสริมประสบการณ์ตรง 

๘๒ ๘๕ ๙๐ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน เพื่อ
เตรียมนักเรยีนสู่
ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เพื่อให้นักเรียน ได้รับข้อมลู
โดยตรงจากทางโรงเรียน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมาเข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับข้อมลู
โดยตรงจากทางโรงเรียน 

๘๐ ๘๒ ๘๕ โครงการเปิดรั้ว
โรงเรียน  

วิชาการ 

เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของ
นักเรียนตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล 

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับ
การพัฒนาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้เรยีนรู้
กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง 

80 82 85 โครงการพัฒนา
คุณภาพสู่โรงเรียน 
มาตรฐานสากล 
- กิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ ด้วยตนเอง 
(IS) 

วิชาการ 

เพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ให้สามารถน ามาใช้จัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญัได ้

นักเรียนเรียนรูจ้ากสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

๘๕ ๙๐ ๙๕ โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลย ีสารสนเทศ
และนวัตกรรม 
- กิจกรรมการ
ประกวดนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
 

วิชาการ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 เพื่อพัฒนาการจัดกาเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ครูไดร้ับการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน 

๘๒ ๘๕ ๙๐  1. โครงการนเิทศ
ภายใน 
- กิจกรรมนิเทศ
กระบวนการเรียน 
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทาง        
การเรยีนทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

วิชาการ 
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ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

จ านวนโครงการทั้งหมดของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”จ านวน 75 โครงการ  
บรรลุวัตถุประสงค์ 75 โครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย  4.15  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
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    ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 

๑. กระบวนการพัฒนา 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ

ผู้เรียน และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)           
และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ เทิดไท้องค์ราชัน  
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย โดยใช้เครือข่ายชุมชน สู่ความเป็น       
พลโลก ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) 
ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School Based Management) ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและ       
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากวิธีการที่หลากหลายในรูปแบบ Active Learning สะเต็มศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดท าโครงงาน IS พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ และการประกวดโครงงาน 
ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ การอ่าน เขียน การสื่อสารด้านภาษาไทย ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ ซึ่งทางโรงเรียนได้น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ รวมถึงมีการจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอย่างครอบคลุม ดังนี้ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรม      
วันภาษาไทยแห่งชาติ  การคัดลายมือ  กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์
ผลงานจากแนวความคิดของผู้เรียนเอง เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงการรักการอ่าน    
การจัดมุมรักการอ่านภายในห้องเรียน และบันทึกกิจกรรมรักการอ่านเป็นของตนเอง เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
รวมถึงกิจกรรมเสียงตามสาย การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้สื่อ      
การเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ มีการอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน                   
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเอกสารส าคัญต่าง ๆ  สื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน มุ่งเน้นการเรียนรู้
นอกห้องเรียน 
 

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 

2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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2. โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่าย 

วิทยาศาสตร์ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่าย ON-ZOOM เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตทางสังคม “Social life 
Skills” กิจกรรมค่ายภาษาไทย กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ กิจกรรมค่ายดนตรีศิลปะ  โดยจัดกลุ่มผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้การคิดค านวณที่หลากหลายวิธี           
มีการคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ น าผู้เรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่       
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มบุคคลอ่ืน  กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ฝึกการเป็นมัคคุเทศก์กับนักท่องเที่ยว      
ในสถานที่จริง แนะน าแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ATC @ TOEIC ด้วยวิธี Simulation Online class    

3. โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
บนแพลตฟอร์มของโรงเรียน  Racha 1 – Online  โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ ครูก าหนด
เนื้อหาการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา เนื้อหาประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ  
เสียง  วิดีโอ และสื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ ซึ่งผู้เรียน ครู และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา หรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน E-mail Chat 
Social Network  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างสรรค์ผลิตสื่อการสอนใหม่ ๆ  ที่ครอบคลุมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่กดเจลแอลกอฮอล์     
ด้วยระบบเซนเชอร์, แบบจ าลองระบบไฟฟ้าบ้านยุคใหม่, กิจกรรม Infographic SmartBin ด้วยอุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO , แผนที่มีชีวิต , การแข่งขันเกมออนไลน์ “HDF CYBER WIZ เกมล่า        
ท้าจริง” ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ ประเภทสถาบันการศึกษา จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รางวัลระดับเหรียญทอง, 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค ประจ าปี  ๒๕๖๔ จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, รางวัลคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards 
: OBECQA) ประจ าปี 2562  มีการจัดอบรมการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา และแก้ไขหลักสูตรแต่ละ      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมกับเนื้อหา มีการจัดท าหลักสูตรฉบับปรับปรุงในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
การงานอาชีพ สังคมศึกษา และจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือบูรณาการความรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรม
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในระดับสถานศึกษา วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของปีการศึกษาที่ผ่านมา       
หาแนวทางปรับปรุงพัฒนา จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวางแผนการสอนซ่อมเสริม มีการหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา 
และก าหนดวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์มีการจัดสอนเพิ่มเติมเพ่ือเตรียมตัวในการสอบ 

4. โครงการแนะแนวการศึกษา ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรม 
แนะแนวการศึกษาเตรียมความพร้อมสู่มหาลัยเพ่ือการมีงานท า  สานฝันลูกราชาสู่รั้วมหาลัย เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน       
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อสายสามัญและสายอาชีพ การสอบตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา        
ในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ซึ่งจะส่งผลให้ ผู้เรียนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ตามความสนใจความสามารถและ    
ความถนัดของตนเอง ซึ่งให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และเพ่ือประกอบอาชีพ         
ในอนาคตจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียน
สนใจในเรื่องของท้องถิ่น ได้แก่ พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  รู้จักแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ      
ที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะมีข้อมูลหลากหลายด้าน  เช่น ด้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าจากชุมชน 
กิจกรรม Racha Market  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนเพ่ือเกิดทักษะ สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคต 
พร้อมเจตคติทีด่ีต่ออาชีพ  
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1.1  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและปลูกฝังให้ผู้เรียน 

แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน          
การท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ      
ในการใช้เทคโนโลยี ผ่านโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นไปตามเกณฑ์ ส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง  ทดสอบสมรรถภาพของผู้เรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก 
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนางานดนตรี นาฏศิลป์สู่ชุมชน กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การมอบรางวัลให้กับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีขวัญและก าลังใจใน การท าความด  ี 
กิจกรรมนักเรียนแกนน า กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม มีการ
ประกวด      สวดมนต์สรภัญญะ กิจกรรมเพชรดี ศรีราชา โครงการพัฒนางานโภชนาการสุขภาพอนามัยโรงเรียน   

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล         
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร การเยี่ยมบ้านนักเรียน     
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
กิจกรรมสายน้ าแห่งเจ้าพระยา 

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย การจัดโครงการอบรม PLC ให้กับครูเพ่ือครู
จะได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือต่อยอดนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  การจัดโครงการ
พัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมค่ายภาษาไทย โครงการลูกราชา จิตอาสาเพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันให้     
ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ความรู้คู่คุณธรรม เลิศล้ า  จิตอาสา 

การมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี  
การบริจาคโลหิต การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  การจัดกิจกรรม 
สาระน่ารู้ สุขภาพ เพศ เอดส์ งดสูบบุหรี่โลกและต่อต้านยาเสพติด  การจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก   

  

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  1) โครงการ
พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง           
2) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ กิจกรรม
ส่งเสริมคนดี 3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมธนาคารโรงเรียนกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ โครงการพัฒนา ผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและ
คิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้ กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวัน
สร้างสรรค์ปัญญา โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่าย
วิชาการ กิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจ าชั้น  
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ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ การอ่าน เขียน การสื่อสาร
ด้านภาษา ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษ  และการคิดค านวณ ผ่านการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ควบคู่กับการพัฒนาระบบสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วย
แพลตฟอร์ม Racha1-online ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

จากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรากฏผลการด าเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านใน
แต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี ใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมได้ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง โดยได้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และน าเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย มีการพัฒนาตนเอง ศึกษา 
ค้นคว้าทดลองจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก รู้จักฝึกคิด      

 ฝึกท า ฝึกแก้ปัญหา เช่น โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมการใช้ห้องสมุด โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก เช่น พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  กิจกรรมติว O-NET กิจกรรมค่าย
วิชาการตามกลุ่มสาระการเรียน ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีกีฬา นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย
คนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษาของสังคม ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา  
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น  
3. ผู้เรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  
4. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน  
5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่ 

โดยมีโปรแกรมเก่ียวกับการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้ ข้อมูลการคัดกรอกนักเรียน (SDQ) 
ประเมินพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ปีการศึกษา 2564 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่ อสา รและ
การคิดค านวณ 
(ม.๑ – ๖) 
 

 ระดับคุณภาพ 
: ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
อย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
(ม.๑ – ๖) 

 ระดับคุณภาพ 
: ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณทีไ่ด้ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาที่ได้

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ปีการศึกษา 2564 
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ระดับชั้น 
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ระดับชั้น 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถใน
การสร้าง
นวัตกรรม 
(ม.๑ – ม.๖) 

 ระดับคุณภาพ 
: ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 

 
 

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

 ระดับคุณภาพ 
: ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 

 
 

๙๑ 
๙๒ 
๙๓ 
๙๔ 
๙๕ 
๙๖ 
๙๗ 
๙๘ 
๙๙ 

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

๙๗.๘๕ 

๙๕.๖๗ 

๙๘.๙๕ 

๙๓.๗๖ 

๙๘.๘๐ 
๙๖.๑๕ 

ระดับชั้น 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ที่ได้ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ได้ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 
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ช้ัน ม.1 ช้ัน ม.2 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.4 ช้ัน ม.5 ช้ัน ม.6 
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ระดับชั้น 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 
(ม.๑ – ๖) 

 ระดับคุณภาพ 
: ปานกลาง 

 

 
 
 

 
 

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

 ระดับคุณภาพ 
: ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                        
แต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไปในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                
ที่ได้ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 
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97.00
98.00
99.00

ช้ัน ม.1 ช้ัน ม.2 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.4 ช้ัน ม.5 ช้ัน ม.6 

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

 ระดับคุณภาพ 
: ยอดเยี่ยม 

 
 

 
 
 

 
ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
(ม.๑ – ๖) 

 ระดับคุณภาพ 
: ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 

 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงาม       
ตามที่สถานศึกษาก าหนดที่ได้ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
 ที่ได้ตั้งแต่ระดับดขีึ้นไป ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

 

93.55 
94.40 

95.16 

98.69 

97.40 

96.23 

90.00

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

ชั้นม.1 ชั้นม.2 ชั้นม.3 ชั้นม.4 ชั้นม.5 ชั้นม.6 

ระดับชั้น 

95.77 

95.23 

94.40 

96.69 

97.42 

96.42 

92.50

93.00

93.50

94.00

94.50

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

ชั้นม.1 ชั้นม.2 ชั้นม.3 ชั้นม.4 ชั้นม.5 ชั้นม.6 

ระดับชั้น 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
(ม.๑ – ๖) 

 ระดับคุณภาพ 
: ยอดเยี่ยม 

 
 

 
 
 

 

สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต
สังคม 
(ม.๑ – ๖) 

 ระดับคุณภาพ 
: ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 

 

 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ที่ได้ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม               
ที่ได้ตั้งแต่ระดับดขีึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

 

96.84 

90.23 

98.16 

96.45 

98.69 

94.23 

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

ชั้นม.1 ชั้นม.2 ชั้นม.3 ชั้นม.4 ชั้นม.5 ชั้นม.6 
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96.77 

95.40 

97.40 

95.65 95.69 

98.46 

93.50
94.00
94.50
95.00
95.50
96.00
96.50
97.00
97.50
98.00
98.50
99.00

ชั้นม.1 ชั้นม.2 ชั้นม.3 ชั้นม.4 ชั้นม.5 ชั้นม.6 

ระดับชั้น 
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๓. จุดเด่น 
 

โรงเรียนมีการด าเนินการภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยใช้แพลตฟอร์มและระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ พัฒนาการอ่าน เขียน 
สื่อสาร การคิดค านวณมีการวัดและประเมินผลตามศักยภาพในแต่ละระดับชั้น นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม 
ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite โดยมีเครื่องมือวัดผลที่ชัดเจน มีโครงการและกิจกรรมรองรับสนับสนุน ส่งเสริม       
ตามศักยภาพผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และให้เหตุผลได้ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนับสนุนให้ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรับใช้เทคโนโลยีมาสร้างชิ้นงาน หรือนวัตกรรม มีการท า SWOT 
Analysis เพ่ือวิเคราะห์สภาพองค์กรในโรงเรียน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญ
ในการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาการศึกษา ด าเนินการตามแผนอย่างมีระบบ    
มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง และจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม โดยให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับโครงสร้างหลักสูตร และส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา รวมทั้งมี
การท าวิจัย   ชั้นเรียนเพ่ือวิเคราะห์และน าผลการวิเคราะห์มาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม สนับสนุนและการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก เ พ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้ เรียนโดยได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันการศึกษา ท าบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน (MOU) เพ่ือการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ระหว่างกัน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีความโดดเด่นในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่

เข้มแข็งอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่
ตรวจสอบได้  โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลนักเรียนในระดับที่รับผิดชอบ ด าเนินงานโดยมีการร่วมมือของบุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเส ริม
วัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งครูและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะ       
การท างาน มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม ๑๒ ประการ    

ส่งผลให้โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับทอง ล าดับที่ ๒            
ในการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในรูปแบบ CARE System  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
     ๔. จุดควรพัฒนา 

1. ควรมีการปรับปรุงหรือทบทวนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาให้เพ่ิมสูงขึ้น  
2. การพัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ควรมีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจน และด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง  
3. ส่งเสริมผู้เรียนในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ IS โดยมีการน ากิจกรรมน าเสนอสู่ชุมชน 
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4. การด าเนินการของโรงเรียนควรก ากับ ติดตาม ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และประเมินโครงการ
เมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

สรุปแบบประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
 

สประเมินมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

4.71 94.26 ยอดเยี่ยม 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

4.72 94.48 ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4.83 96.71 ยอดเยี่ยม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.84 96.86 ยอดเยี่ยม 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3.13 62.60 ปานกลาง 
6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 4.78 95.52 ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 4.80 95.91 

 
ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 4.80 95.99 ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4.79 95.77 

 
ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 4.83 96.56 ยอดเยี่ยม 
รวม 4.62 92.47 ยอดเยี่ยม 
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ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 
1. สถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามรูปแบบการบริหารงาน RACHA 1 Model  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ 

ติดตาม ประเมินผลจากการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน
สถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการบริหาร
และการให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียนได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกให้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

2. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนและ        
กลุ่มบริหารทั่วไป มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลโดยผู้บริหารโรงเรียน        
และหัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / หัวหน้างานที่รับผิดชอบ 

3. สถานศึกษามีการพัฒนางานด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น เพ่ือให้เชื่อมโยงกับวิถี
ชีวิตจริงที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดนิเทศ     
การสอน แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และสรุปผลนิเทศการสอน   
เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถโดยส่งเข้าอบรม ศึกษา ดูงาน ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยบุ คลากร              

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น มีครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ    ครูดีเด่นของ
อ าเภอ ครูดีเด่นของจังหวัด ครูดีในดวงใจ เป็นต้น  

5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือการจัดการเรียนรู้ โดยจัดท าโครงการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ซึ่งได้มีการส ารวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนและการใช้งาน มีห้องเรียน ห้องสะเต็มศึกษา (Creative 
Classroom)  ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างเพียงพอพร้อมในการใช้งาน   
จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย ครูได้
จัดตกแต่งห้องเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก มีมุมรักการอ่าน เพ่ือเป็นสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนได้มีแหล่งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

6. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้โดยจัดให้
มีเครื่องมือ สื่ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพียงพอต่อการใช้งาน 

 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและการปฏิรูปการศึกษาชาติ ไว้อย่างชัดเจน  

2.2 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียน  

2.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่นได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  

2.4 สถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีการตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

2.5 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 
โดยการประชุมอบรม ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.6 สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 ๒.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยมีผลการประเมินดังนี้  
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 

การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาทั้งในรูป
ของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียน 
การสอน 

 

 

 

 

 

 

๘.๖% 

๔๖.๗% 
  

๑๗.๑ % 

๒๗.๖% 

จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา  
คุณภาพการศึกษา 

ไม่ได้มีส่วนร่วม ๑ ครั้ง/ต่อภาคเรียน 
๒ ครั้ง/ ภาคเรียน มากกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 

97% 

3% 

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา ๑ครั้ง/ภาคเรียน 
๒ ครั้ง/ภาคเรียน มากกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 

การนิเทศ ก ากับ  
ติดตามและประเมินผล 

 
 
 

     สรุปแบบประเมินมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 4.85 96.93 ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4.66 93.24 ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.64 92.75 ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4.53 90.69 ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4.23 84.51 ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4.42 88.43 ยอดเยี่ยม 

รวม 4.55 91.09 ยอดเยี่ยม 

 
 

ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 

๒ ครั้ง/ภาคเรียน มากกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
และประเมินผลจากผู้บริหาร 
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๓. จุดเด่น 

3.1 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

3.2 มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน         
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  

3.3 ครูได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น มีครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ครูดีเด่นของอ าเภอ ครูดีเด่น       
ของจังหวัด รางวัล 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม ครูดีในดวงใจ เป็นต้น 

3.4 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการน าองค์กร        
สู่ความเป็นเลิศ ใช้หลักการบริหารแบบ RACHA 1 Model ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3.5 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน จากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  อยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 

3.9
4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

๒.๑ มี
เป้าหมาย

วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่

สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

๒.๒ มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

๒.๓ 
ด าเนินงาน

พัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบดา้น 
ตามหลักสตูร
สถานศึกษา

และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 

๒.๔ พัฒนาครู
และบุคลากร
ให้มีความ

เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

๒.๕ จัด
สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ

และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ

เรียนรู ้

เฉลี่ยรวม 

ค่าเฉลี่ย 4.85 4.66 4.64 4.53 4.23 4.42 4.55
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๔. จุดควรพัฒนา 
4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง 

นวัตกรรม ให้เพ่ิมมากข้ึน 
4.2 ด าเนินการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายในรูปแบบของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๔.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง   

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยส ารวจความต้องการของนักเรียนเรื่องการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมในการใฝ่เรียนรู้ 
           4.6 การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ให้มีส่วนร่วมในงาน/โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดรูปแบบมาอย่างครอบคลุมแบบองค์รวม 
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ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านและ       

เน้นการลงมือปฏิบัติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท าหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี การระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนา
ศักยภาพของครู การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน การสร้า งเครือข่ายและการบริหาร
จัดการ โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล บริหารจัดการ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA และขับเคลื่อนกระบวนการท างานตามรูปแบบการบริหารงาน RACHA - 1 
Model 

โรงเรียนได้น าหลักสูตรและกระบวนการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้กับครูทุกคนได้รับทราบ โดยได้ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ของหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการด าเนินงานและกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระ
งานชิ้นงานทุกระดับชั้น จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติ
จริงและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 256๐) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 256๐) เช่น การจัดการเรียนการสอน      
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง การจัดแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนในวิชาคอมพิวเตอร์การจัดกิจกรรมทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงได้มีการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานครู มีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ          
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น        
แหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนตามสภาพจริง 
มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย และให้ข้อมูลย้อนกลับ        
แก่ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง   

 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่ ๓                        

เพ่ือพัฒนาให้ครูมกีระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

 
ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

1. ครูมีการใช้และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Racha 1 
online 
2. งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี จัดท าระบบเครือข่าย ติดตั้งอุปกรณ์ท้ังระบบสาย
และระบบไร้สาย เพ่ือให้ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการ
เรียนรู้และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกห้องเรียน 

 

84 86 88 90

ระดับ
พฤติกรรม 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนโดยการปฏิบติั
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกการแสดงออก 
น าเสนอผลงานแสดงความคดิเหน็ 

ผู้เรียนได้เช่ือมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ 

ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 

98.45 
96.45 

90.5 90.32 
87.65 
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85.3 
86.6 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน  
เชิงบวก 

   ครูผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและน าข้อมูลมาวางแผนให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ออกแบบ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
บริหารจัดการชั้นเรียนให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ค้นคว้าวิจัยพัฒนา          
สื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยมีงานวิจัยสื่อนวัตกรรมอย่างน้อย           
ปีละ 2 เรื่อง และประเมินผลรายการจัดกิจกรรมต่อกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน 

ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   -  โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและบูรณาการท้องถิ่น               
มีวิชาเลือกเพ่ิมเติมที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน  
   -  ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ  แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   - มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและ               
มีประสิทธิภาพ  
   -  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรอยู่ในระดับดีเลิศ ผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับ     
ดีเลิศ 

    - ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะ กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด   
กิจกรรม 
   - ครูร้อยละ 100 มีการท าวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน เพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนา
ผู้เรียน 

มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

1. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจาก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้า
กลุ่มบริหารวิชาการและผู้บริหารทุกปีการศึกษา 
2.มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาการสอนและการแก้ปัญหา                       
ในชั้นเรียน 
3. ครูร้อยละ 100 ได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนตามสภาพจริง 
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สรุปแบบประเมินมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    

4.57 91.45 ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ     
การเรียนรู้    

4.50 90.01 ยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    4.68 93.61 ยอดเยี่ยม 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล    
มาพัฒนาผู้เรียน    

4.60 92.04 ยอดเยี่ยม 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    

4.38 87.55 ยอดเยี่ยม 

รวม 4.54 90.93 ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

๓.๑  จัดการ
เรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้   

๓.๒  ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 

๓.๓  มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง

บวก  
 

๓.๔  ตรวจสอบ
และประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน  

๓.๕  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือ

พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

เฉลี่ยรวม 

ค่าเฉลี่ย 4.57 4.5 4.68 4.6 4.38 4.54
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๓. จดุเด่น 
1. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และใช้วิธีการสอน สื่อ แหล่งการเรียนรู้ ที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผน     
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ครูมีความสามารถในการใช้สื่อและสร้างบทเรียนออนไลน์ในจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งสื่อการเรียนรู้
แบบออนไลน์ และจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งแบบเผชิญหน้า (on-site) และแบบออนไลน์บน
แพลตฟอร์ม Racha1- online โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้กระบวนการ Active Learning 

3. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และใช้วิธีการสอน สื่อ แหล่งการเรียนรู้ ที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท า      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย 
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้

ค าแนะน า ท าให้ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 
7. ผู้บริหารและหัวหน้างานทุกฝ่าย มีการนิเทศก ากับ ติดตามเพ่ือน าผลไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผู้เรียน 
8. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เรื่อง Racha1-online ในการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน 

หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
9. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา “RACHA 11Model”   

ประสบความส าเร็จ เป็นแบบอย่างได้ ภายใต้กิจกรรม “โรงเรียนที่ส่งเสริมการนิเทศภายในยอดเยี่ยม”uระดับ        
“ดีเยี่ยม” จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

1. ควรน าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาวิเคราะห์รายมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ท าการ
ทดสอบ เพ่ือวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล 

2. โรงเรียนควรมีนโยบายการจัดโครงการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ชัดเจนและเน้นแก้ปัญหาผู้เรียน
ได้จริง 

3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเผยแพร่นวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Active Learning ให้
หลากหลายมากขึ้น  

4. โรงเรียนจัดท าประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และให้ครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชา ก ากับ ติดตาม
นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
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  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้  ระดับยอดเยี่ยม 
โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมิน สรุปว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผลที่สนับสนุน             
การประเมินตนเอง ผู้ เรียนมีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์              
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 3 ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา 
และ O-NET ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในบางวิชา ผู้เรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
จัดท าโครงงานเป็นผลงานประดิษฐ์ใหม่ๆ มีการสอนงานอาชีพให้ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีผลงานผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
ผู้เรียนทุกคนไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง ไม่มีการทะเลาะ
วิวาทในโรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน มีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริง      
ทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตนเอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอน      
และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการ
ใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาแล ะ       
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น     
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ      
ขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติ              
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน       
ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑     
 ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุง  แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม 

 

3. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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การเรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนรู้  ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล             
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน  

โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและ      
การจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์โรงเรียน คือ เทิดไท้องค์ราชัน มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียน ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยใช้เครือข่ายชุมชน สู่ความเป็นพลโลก 
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  1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4   
 
 
 

 
 

   
 
 

 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ 

2562 ๔๙.๖๕ ๒๑.๘๕ ๓๘.๑๕ ๕๐.๗๕ ๘๕.๗ ๗๘.๓๕ ๘๒.๖ ๔๖.๗๕ 

2563 57.65 38.66 39.53 51.87 93.98 71.30 78.63 40.70

2564 59.51 46.4 45.62 57.02 92.62 71.58 78.34 49.74
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป                                                
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4   

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป                                                
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   ปีการศึกษา  ๒๕๖4   
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       2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา  
            ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4   

 

 

 
 
 

3) ผลการประเมินการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
๓ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
๔ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
๕ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
๖ 

๒๕๖๒ ๘๖.๖๑ ๘๐.๘๙ ๗๓.๔๗ ๘๐.๒๘ ๘๐.๖๙ ๗๖.๘ 
๒๕๖๓ 87.10 81.63 75.80 78.35 82.80 87.45
2564 86.52 86.70 78.07 74.91 82.71 88.78

๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
4 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
5 

มัธยมศึกษาปีท่ี 
6 

2562 63.97 65.45 64.03 73.59 66.80 63.20
2563 54.15 68.87 68.09 71.13 74.55 81.57
2564 73.40 77.74 71.66 77.18 77.77 86.65

๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 

  ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป                                 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   ปีการศึกษา ๒๕62 – ๒๕๖4 

ร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป                                            
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4   
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.85 28.28 20.92 30.40 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.95 30.35 24.53 31.16 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 

 
 

  

 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 50.83 30.82 24.63 28.72

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 51.94 33.97 25.38 28.9

ปีการศึก่ษา 2564 50.85 28.28 20.92 30.40

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๓)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 -  ๒๕๖4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๐. 

๒๐. 

๔๐. 

๖๐. 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓-๕ ปี) ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ
ได้ดังนี ้

 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
 

       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีความสามารถในการอ่าน     
การเขียน การสื่อสาร และการคิด   
ค านวณ 

1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ การอ่าน เขียน การสื่อสาร 

2. กิจกรรมยอดนักอ่าน 

3. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร ATC @ TOEIC ด้วยวิธ ี

Simulation Online class 

- ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 

 - แบบบันทึกการอ่าน 

- โครงการรักการอ่าน 

- สรุปโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร ATC @ TOEIC ด้วยวิธ ี

Simulation Online class 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น
ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
2. โครงงาน IS 
3. กิจกรรม English Camp   
4. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 

- โครงงานวิทยาศาสตร์  
 - โครงงานคณิตศาสตร์   
- ผลงานกิจกรรมการเรียนการสอน IS 
- สรุปรายงานผลกิจกรรม English 
Camp 

3. มีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม 

1.  โคร งการผลิ ตสื่ อนวั ตกรรม      
การเรียนการสอนแบบออนไลน์  
เป็นการศึกษาผ่านเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต บนแพลตฟอร์มของ
โรงเรียน  Racha 1 – Online   
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าสื่อและนวัตกรรม  
3. สิ่งประดิษฐ์ที่กดเจลแอลกอฮอล์

- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     
- ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่กดเจล
แอลกอฮอล์ด้วยระบบเซนเชอร์            
เจลแอลกอฮอล์ 
- ผลงานผู้เรียน,นวัตกรรมของครู/ 
ผู้เรียน 

    ตอนที่ 4  สรุปผล การพัฒนาและการน าไปใช้  
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
ด้วยระบบเซนเชอร์  
4. โมเดลระบบไฟฟ้าบ้านยุคใหม่ 
กิจกรรม Infographic SmartBin 
ด้วยอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino UNO   

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและ      
การสื่อสาร 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ห้องสะเต็มศึกษา 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
- สื่อการสอน Interactive  view 
Board 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่พลโลก 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
3. โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
ของผู้เรียน 

- หลักสูตรสถานศึกษา  
-  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน                    
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.1 – ม.6 
- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมค่าย
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ 
เจตคติ ที่ดีต่องานอาชีพ 

1. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
สัญจร 

2. โครงการสานฝันการศึกษา 

3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 
4. กิจกรรมทักษะฝึกอาชีพเพ่ือมี 
งานท า 

- สรุปรายผลการศึกษาต่อของนักเรียน 
- สรุปรายงานผลกิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ 
ต่างๆ 
- ภาพกิจกรรมการฝึกอาชีพ 

 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ 
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้น ม.1 และม.4 

2. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

1. โครงงานคุณธรรม 

2. เกียรติบัตรกิจกรรมจิตสาธารณะ
ด้านพระพุทธศาสนา 

3. สรุปโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ   
ความเป็นไทย 

1. โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีและวันส าคัญทางศาสนา 
2. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

1. สรุปโครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีและวันส าคัญทางศาสนา 

2. สรุปรายงานผลกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย 

1. โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
ของผู้เรียน 
2. กิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. กิจกรรมเวทีคนเก่ง 

1. สรุปรายงานผลค่ายพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน 
2. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
3. เกียรติบัตรนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านต่าง ๆ 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต 
สังคม 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
- กิจกรรมกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ       
สวัสดิภาพและโภชนาการโรงอาหาร 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ 
นักเรียน 
- สรุปรายงานผลกิจกรรมการออก
ก าลังกาย 
- สรุปรายงานผลโครงการส่งเสริม
สุขภาพสวัสดิภาพและโภชนาการโรง
อาหาร 
- สรุปรายงานผลกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ     
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนพัฒนาการศึกษา 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(SAR)  

3. ด้านงานพัฒนางานวิชาการที่ 
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่พลโลก 

 

- หลักสูตรสถานศึกษา  
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- กิจกรรมพัฒนาครูสู่วิทยฐานะและ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

- กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 

- ครูได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  
 ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ 
- เกียรติบัตรการอบรมพัฒนา 
  ทางวิชาชีพ  
- ภาพถ่ายกิจกรรมการพัฒนา 
   ทางวิชาชีพ 
- รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 

1. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ 
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

2. โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน 

    ห้องปฏิบัติการ 

3. โครงการ 5 ส 

4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- ภูมิทัศน์โรงเรียนสะอาด สวยงาม 
เช่น สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล 
สนามบาสเกตบอล หอประชุม
อเนกประสงค์  โดมราชาวดีภิรมย์  
- มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เอื้อต่อ        
การเรียนรู้  เช่น ห้องเรียนปฏิบัติการ
ทางภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ห้องสะเต็ม   
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์  
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
- แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือ สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล 

สารสนเทศ 

2. กิจกรรมการประกวดสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
3.  ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียน     
การสอน Racha 1 – Online   
4. E-RACHA 1 Model 
  4.1 E-order  การออกค าสั่ง
ปฏิบัติงานโดยส่งเข้า E-mail 
บุคลากรในโรงเรียน 
  4.2 E-planning, E-money 
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณแบบออนไลน์ 
  4.3  E- Racha 1-Online         
การเรียนออนไลน์ 
  4.4 E-activity การเลือกกิจกรรม
ชุมนุมผ่าน QR CODE 
  4.5 E- Smart Merchant       
การจ่ายเงินออนไลน์ในโรงอาหาร
ผ่านระบบ TrueMoney Wallet 

- มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี ติดตั้ง
อุปกรณ์ทั้งระบบสายและระบบไร้สาย 
เพ่ือให้ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถเข้า
ใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้
และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุก
ห้องเรียน 
- ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
Racha 1 – Online   
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน     
การคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียน 
มาตรฐานสากล 

- กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS) 

- ผลงานการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS) 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศและนวัตกรรม 
- กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

- ผลการประกวดนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
Racha1 – Online   
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ 
- แบบบันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยี 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  
เชิงบวก 

1. โครงการพัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS) 

- ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ห้องสะเต็ม   
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์  
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ผลงานการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS) 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 
- โครงงานนักเรียน 
 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและน าผลมา 
พัฒนาผู้เรียน 

1. โครงการนิเทศภายใน 

- กิจกรรมนิเทศกระบวนการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

- สรุปรายงานผลโครงการนิเทศภายใน 
- ภาพประกอบนิเทศการเรียน  
  การสอน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
- แบบประเมินด้านการเรียน  
- แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล (ป.พ.6) 
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2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมการตรวจสอบประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา       
ตามมาตรฐานการศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศ  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- แผนพัฒนาการศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษา  
- รายงาน SAR ประจ าปีของ
สถานศึกษา 

 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

● ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   1)  ผู้ เ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางวิ ชาการผ่ าน เกณฑ์         
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 85 
ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ผู้เรียนมีสามารถในการอ่านเขียน 
สื่อสาร คิดค านวณ 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการ    
คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน    
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 3) ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ 
เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผล
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นในปีการศึกษา  
2564 ซึ่งท าให้มองเห็นว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
และมีทักษะชีวิตที่พร้อมในการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี  
   2) ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์     
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนดมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างที่หลากหลาย มีสุขภาวะ ทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

●ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ๑) จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โครงการ
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   2) จัดกิจกรรมแนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาทักษะการอ่าน / การเขียน โครงการรักการอ่าน
โครงการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
สร้างสื่อ / นวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนต่ า จัดการเรียนการสอนตามศักยภาพ 
   ๓)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ  น้ าหนักส่วนสูงให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เฝ้าระวังภาวะทุกโภชนาการ 
ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาอย่าง
สม่ าเสมอ 
4) พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงข้ึน 
5) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด บริเวณ 
โรงเรียน และนอกโรงเรียน ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
เป็นอย่างด ี
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และ     
มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
      ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
ขับเคลื่อนกระบวนการท างานตามรูปแบบการบริหารงาน RACHA1 
Model เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง      
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์    
พันธกิจ เปูาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ส่งผลให้
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

● ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   1) ส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายจาก
หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
   2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้ มีความเข้มแข็งโดยบริหาร
จัดการตามเกณฑ์ มาตรฐาน OBECQA 
อย่างต่อเนื่อง 
   3) การนิเทศติดตามงานด้านต่าง ๆ ยัง
ไม่สามารถ ท าได้ อย่างต่อเนื่องทั่วถึง ทุก 
ๆ งาน ถึงแม้จะมีแผนติดตามก ากับที่ 
ชัดเจน จึงต้องหาวิธีการนิเทศติดตามงาน
ต่าง ๆ รูปแบบ ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

      ● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
     ๒) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     ๓) ครูให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม    
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ๔) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     ๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมิน
และค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   1) ครูควรจัดโครงการแก้ปัญหาผู้เรียน
ที่ มี ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เรี ยนต่ า และ       
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์
ก า ร เ รี ย น รู้ สู ง ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ           
ความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
    2) โรงเรียนควรมีนโยบายการจัด
กิจกรรม PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเน้นที่จะแก้ปัญหา
กับผู้เรียนได้จริง 
   3) ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

1. โรงเรียนด าเนินการจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) ให้กับคณะครูเพ่ือส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน
ร่วมกันแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ PLC 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยคุณภาพ ตามแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
แห่งชาติ OBECQA  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและได้ 
มาตรฐานสากล 

3. ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สอดคล้อง          
กับความถนัดเป็นรายบุคคล 

5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการจัดการความรู้โดยการขับเคลื่อนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
 
 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 
       1. จัดหาองค์กรเครือข่ายจากสถาบันต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และร่วมกันด าเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
อย่างต่อเนื่อง 
        2. ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        3. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ-อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
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ภาคผนวก 
- ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงาน 

การประเมินตนเอง (SAR) 
- ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  

 ดังนั้นโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑” จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา 
และคณะครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม 
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและ        
ผ่านความเห็นขอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

                                                                   
 

 

(นายคมสัน  เปี่ยมชูชาติ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 
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ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                          เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 

(3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท แล ะมาตรา 48              
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสารธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ        
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” ในการประชุม ครั้งที่ 3/256๓ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4             
โดย      ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุ คลากรทุกคน       
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ 1” จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
               1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ร้อยละ 80 
ดีเลิศ (ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 90 
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 90 
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 

 
 

เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมาเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการประเมิน ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 85- 100 (4.25 - 5.00) 
ระดับ  ดีเลิศ  หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 75- 84 (3.75 - 4.24) 
ระดับ  ดี  หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 65- 74 (3.25 - 3.74) 
ระดับ  ปานกลาง หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 55- 64 (2.75 - 3.24) 
ระดับ  ก าลังพัฒนา หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ 54 (0.00 - 2.74) 
3. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือร้อยละเป็นไปตาม

ความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment Report : SAR) โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  หน้า | ๑๒๔  
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  

ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ (ร้อยละ ๘0) 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคดิค านวณ ระดับดีขึ้นไป 

   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด 
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์       
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป 

   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ระดับดีข้ึนไป 

   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 

   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แต่ละรายวิชาในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

   ๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไป 

   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น 
ไทย ระดับดีขึ้นไป 

   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 90) 
   ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา 
ก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 90) 

   ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม (ร้อยละ90) 
   ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 90) 

   ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 90) 

   ๕) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 90) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 90) 

   ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ได ้

    ครูจ านวนร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

   ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    ครูจ านวนร้อยละ 90 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

   ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    ครูจ านวนร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

   ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   ครูจ านวนร้อยละ 90 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 

   ครูจ านวนร้อยละ 90 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่ างครู และผู้ เกี่ ยวข้องเ พ่ือ พัฒนาและปรับปรุ ง          
การจัดการเรียนรู้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 


