รายงานการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
BANKHAIWITTAYA SCHOOL
ตาบลบ้านค่าย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 30

กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 30

กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหาร จัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ของ
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ได้แก่ 1) คุณภาพของผู้เรียน 2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 3)
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรายงานผลการ
จัดการศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมใน
การรับ การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเล่มนี้ จัดทาขึ้นรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุป
จากการนาเสนอในรายงานการประเมินตนเอง จะเป็นสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะนาไปใช้
พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และดียิ่งขึ้นต่อไป
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
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บทนา
การจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการนาเสนอผลการดาเนินงาน ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการดาเนินงาน
ทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและนาเสนอรายงาน ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งรายงาน
ประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาและรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น รายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี รายงานประจาปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่ทั้งนี้ จะมีเนื้อหาสาระองค์ประกอบของ
รายงานและจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน คือ เพื่อสะท้อนภาพความสาเร็จของการพัฒนา คุณภาพ
สถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้ ประโยชน์ในการจัดทา
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้
1. ทาให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้าน
จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ต่อ การปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป
2. ทาให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาครูและผู้เกี่ยวข้องให้ความสาคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว้ร่วมกัน
3. ทาให้พ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผล การพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรพัฒนา โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและ
ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม
4. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีฐานข้อมูลในการกาหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งระดับประเทศ
และระดับเขตพื้นที่
5. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายใน โดย
หน่วยงานต้นสังกัด และรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อโรงเรียน
1.2 ทีอ่ ยู่ 778
1.3
1.4
1.5
1.6

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านค่าย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36240
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
โทรศัพท์
โทรศัพท์ 044 – 899 – 115 โทรสาร 044 – 899 – 115
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
เขตพื้นที่บริการ เขตพื้นที่บริการ จานวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่
1.6.1 บ้านค่าย หมู่ที่ 1
1.6.2 บ้านค่าย หมู่ที่ 2
1.6.3 บ้านค่าย หมู่ที่ 10
1.6.4 บ้านวังก้านเหลือง
1.6.5 บ้านท่าหว้า
1.6.6 บ้านโค้งขนัน
1.6.7 บ้านโค้งยาง
1.6.8 บ้านค่ายเจริญ
1.6.9 บ้านกุดละลม
1.6.10 บ้านโค้งน้าตับ
1.6.11 บ้านแก้งจิก
1.6.12 บ้านกุดเวียน
1.6.13 บ้านเสี้ยวน้อย

1.7 สีประจาโรงเรียน
“ เทา - ฟ้า”
สีเทา หมายถึง เชาวน์ปัญญา
สีฟ้า หมายถึง ความยิ่งใหญ่ ความเกรียงไกร
1.8 ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นเฟื่องฟ้า

1.9 คาขวัญ
“ปัญญา สามัคคี มีคุณธรรม”
1.10 ปรัชญาของโรงเรียน
การศึกษา คือความเจริญงอกงาม
1.11 อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
1.12 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
1.13 ตราประจาโรงเรียน

- ช้าง เป็นสัญลักษณ์ประจาตาบลบ้านค่าย
เพราะเคยเป็นที่ตั้งค่ายช้างศึกในสมัย รัชกาลที่ 3
- บ.ค.ว. คือ อักษรย่อของโรงเรียน
- ธงด้านซ้ายมือ คือ ธงสีประจาโรงเรียน
- ธงด้านขวามือ คือ ธงประจาจังหวัดชัยภูมิ
- กาแพง คือ กาแพงป้องกันข้าศึก
- กลีบบัว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ
1.14 วิสัยทัศน์ (VISION)
ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมนาพา สู่มาตรฐานสากล น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.15 พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามารถ
พิเศษสู่มาตรฐานสากล น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
3. จัดทาหลักสูตรมาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ
สังคม
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.16 เป้าประสงค์ (School GOAL)
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความสามารถพิเศษ พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
3. สถานศึกษามีหลักสูตรมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
และสังคม
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.17 กลยุทธ์ระดับองค์กร (School Stategies)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 2 ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อนามาใช้พัฒนากระบวนการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อนามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างความร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษา

1.18 ค่านิยมขององค์กร (Value)
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยใจ เอาใจใส่นักเรียนเสมือนลูกหลาน
1.19 วัฒนธรรมองค์กร
บุคลากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รู้รัก สามัคคี มีศรัทธาในสถาบัน
1.20 สมรรถนะหลักของโรงเรียน
มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.21 ประวัติโรงเรียนบ้านค่ายโดยย่อ
โรงเรียนค่ายวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบลบ้านค่าย อาเภอเมือง จั งหวัด
ชัยภูมิ เปิดทาการเรียนการสอน เมื่อวัน 17 พฤษภาคม 2525 ประเภทสหศึกษา แผนการจัดชั้น
เรียน
ปีการศึกษา 2551 เป็น 4 – 4 – 4 / 2 – 2 – 2
ผู้ริเริ่มก่อตั้ง คือ นายแถว ขันตี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะครู - อาจารย์
และกรรมการหมู่บ้าน ริเริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 แต่มีปัญหาเรื่องที่ดินไม่ครบตามเกณฑ์ของกรม
สามัญศึกษา จึงไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้ แต่คณะกรรมการและชาวบ้านไม่ลดความพยายามเพื่อ
ลูกหลานได้มีที่เรียนใกล้บ้านจึงพยายาม จัดหาที่ดินเพิ่มเติมจนครบตามเกณฑ์แล้วเสนอกรมสามัญ
ศึกษาเพื่อพิจารณา อีกครั้ง กรมสามัญศึกษาจึงได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบล
บ้านค่าย ชื่อ “โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา” เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2525
ปีการศึกษา 2525 โรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน ได้อาศัยอาคารเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา คือ โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว ในวันที่ 10 กันยายน 2525 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง
นายถนอม ลุนทา ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ มารักษาการในตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียน
บ้านค่ายวิทยา และในปีนี้เองโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ 004
จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 370,000 บาท บนที่ดินผืนปัจจุบันเนื้อที่ 36 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
ทาพิธีเปิดป้าย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ และนักเรียนย้ายมาเรียน เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2526 ซึ่งวันนี้โรงเรียนถือว่าเป็นวันสาคัญวันหนึ่งคือ “วันคารวะผู้ปกครอง” หรือ “วัน
แห่งความรัก” ปีแรก โรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม. 1 ได้ 80 คน แผนการจัดชั้นเรียน 2 – 0 – 0 ครู อาจารย์ จานวน 6 คน นักการภารโรง 1 คน

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
2.1 จานวนบุคลากรปีการศึกษา 2561
พนักงาน
เจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร ครูผู้สอน
ครูอัตราจ้าง
ราชการ
อื่นๆ
1
28
1
5
4

แม่บ้าน
ภารโรง
6

รวม
45

2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

วุฒกิ ารศึกษา
2% 2%

2%
5%
2%

9%

22%

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปกศ.สูง
ม.6
ปวช.

56%

ม.3
ป.1

2.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน (คน)

1. บริหารการศึกษา
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. ภาษาไทย
5. ภาษาอังกฤษ
6. สังคมศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. สุขศึกษาและพลศึกษา
9. ศิลปะ
10. การศึกษาพิเศษ
รวม

1
4
8
3
5
4
3
3
3
3
37

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1
คน ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./
สัปดาห์)
20
18
18
19
19
18
18
18

3. ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 506 คน
ระดับชั้น
จานวนห้อง
เพศ
รวม
เฉลี่ยต่อห้อง

เพศ
ชาย
หญิง

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ม.1 ม.2 ม.3
3
3
3
59
65
55
47
41
30
106 106 85
35:1 35:1 28:1

ที่มา : ข้อมูลจาก dmc 10 มิถุนายน 2562

รวม
9
179
118
297

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ม.4 ม.5 ม.6
3
3
2
38 43 26
36 31 35
74 74 61
25:1 20:1 31:1

รวม

รวม
ทั้งหมด

8
107
102
209

17
286
220
506

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้ระดับ 2.5 - 4 แยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี การศึกษา 2562
80
70
60
50
40
30
20
10
0

67.39
53.95

64.43

61.46

68.77
61.07

53.16

58.97

41.5

กลุม่ สาระการเรียนรู ้

5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจาปีการศึกษา
2562
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
60
50
40

30
20
10
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

51.76

24

28.9

28.69

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

52.33

24.13

29.32

30.03

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด

55.91

26.98

30.22

32.98

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

55.14

26.73

30.07

33.25

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

32.81

15.28

24.77

30.4

22.28

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

37.93

20.75

26.75

33.33

24.56

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด

43.02

25.62

29.4

36.1

28.97

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

42.21

25.41

29.2

35.7

29.2

5.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจาปี
การศึกษา 2561 – 2562

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 - 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
60
50

51.51

51.76

40

ไทย

34.61
30

28.3
27.29

28.9
28.69
24

20

คณิต
วิทย์
อังกฤษ

10
0
ปี 2561

ป 2562

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 - 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
40
35
30

37.24
32.32

25

26.08

20

22.02
19.83

32.81
30.4
ไทย

24.77
22.28

คณิต
วิทย์

15.28

15

สังคม

10

อังกฤษ

5
0
ปี 2561

ป 2562

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประจาปีการศึกษา 2562
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ค่า
ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย ประเมิน/ระดับ เป้าหมาย
4
ดีเลิศ
82
84.49

82

85.67



64
70

72.73
88.93




67
64

58.97
94.96




82
80

92.45
83.97




มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่า
ผลการ
บรรลุ
เป้าหมาย ประเมิน/ระดับ เป้าหมาย
84
81.30


3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
64
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
80
ชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
4
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
4
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
84
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
4
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
4
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
4
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
4
การเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนา
4
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
4
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

78.54
4
82.50


ดีเลิศ


4
4




92
3.90




4



4
4.35

ดีเลิศ


4.57



4.64
4.53




4.46



ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
การพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียนเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญในการจัดกระบวนการให้
ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานและได้รับการพัฒนาตนเอง กระบวนการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ครูจึงจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้บอกความรู้ให้จบไปในแต่ละครั้งที่เข้าสอนมาเป็นผู้เอื้อ
อานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนกล่าวคือเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุน
จัดสิ่งเร้าและจัดกิจกกรมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของแต่ละบุคคล การจัดกิจกรรมจึงต้องเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์
สร้างสรรค์ศึกษาและค้นคว้าได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเองเป็นสาระ
ความรู้ ด้วยตนเอง รักการอ่าน รักการเรียนรู้อันจะนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ผู้สอนจึงต้องสอนวิธีการแสวงหาความรู้ มากกว่าสอนตัวความรู้
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย โดย
มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน แบบใช้กระบวนการ
คิด กระบวนการระดมสมอง นอกจากนี้ยังได้ดาเนินการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน เพื่อให้
นักเรียนเป็นทั้งคนเก่ง คนดีและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง ด้วยการนาเด็กไปทัศน
ศึกษาและเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารี ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล
2. ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์
สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จาแนก
แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สาคัญ จาเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้
เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี
ประโยชน์รักการออกกาลังกายนักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับใน
กฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิน
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็น
ผู้เรียนมี
ความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน การ
สื่อสาร และการ
คิดคานวณ

ผลการประเมิน
แผนภูมิแสดงร้อยละของการประเมินการอ่าน การเขียน
การสื่อสารและการคิดคานวณ
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ระดับ 2ขึน้ ไป

สรุปร้อยละเฉลี่ยของการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคานวณ ระดับ 2 ขึ้นไป ตามเกณฑ์สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ
เฉลี่ยรวม 84.49
ผู้เรียนมี
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ คิด
อย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา

แผนภูมิแสดงร้อยละของการประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
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ระดับ 2ขึน้ ไป

สรุปร้อยละเฉลี่ยของการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับ 2 ขึ้นไป ตามเกณฑ์สถานศึกษา คิด
เป็นร้อยละเฉลี่ยรวม 85.67

ประเด็น
ผู้เรียนมี
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม

ผู้เรียนมี
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ผลการประเมิน
1) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 106 คน สามารถสร้างนวัตกรรม
จากการเรียนในรายวิชา TAP ได้จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75
2) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 106 คน สามารถสร้างนวัตกรรม
จากการเรียนในรายวิชา TESA ได้จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 68.87
3) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 85 คน สามารถสร้างนวัตกรรม
จากการเรียนในรายวิชา STEM ได้จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59
4) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 74 คน สามารถสร้าง
นวัตกรรมจากการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ได้จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
78.38
5) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 74 คน สามารถสร้างนวัตกรรม
จากการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ได้จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 72.97
6) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 61 คน สามารถสร้างนวัตกรรม
จากการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ได้จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 78.69
สามารถสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จานวนทั้งสิ้น 506 คน
สามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียน ได้จานวนรวม 368 คน คิดเป็นร้อยละ
72.73
แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
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ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ ที่ได้
ระดับดี ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 88.93

ประเด็น
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
ตั้งแต่ 2.5 ขึ้น
ไป ตามเกณฑ์
สถานศึกษา

ผลการประเมิน
1. ผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จานวน 506 คน ผ่านการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ตาม
เกณฑ์สถานศึกษา จานวน
210 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50
2. ผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จานวน 506 คน ผ่านการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ตาม
เกณฑ์สถานศึกษา จานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 53.95
3. ผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จานวน 506 คน ผ่านการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ตาม
เกณฑ์สถานศึกษา จานวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 67.39
4. ผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จานวน 506 คน
ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ 2.5 ขึ้น
ไป ตามเกณฑ์สถานศึกษา จานวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 61.07
5. ผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จานวน 506 คน ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ตามเกณฑ์สถานศึกษา จานวน
311 คน
คิดเป็นร้อยละ
61.46
6. ผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จานวน 506 คน ผ่านการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ตาม
เกณฑ์สถานศึกษา จานวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 64.43
7. ผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน 506 คน
ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ 2.5 ขึ้น
ไป ตามเกณฑ์สถานศึกษา จานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ
53.16
8. ผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน
506 คน ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ตามเกณฑ์สถานศึกษา จานวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ
68.77
สามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ตามเกณฑ์สถานศึกษา ทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยร้อยละ 58.97

ประเด็น
ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ

ผลการประเมิน
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จาแนกตามระดับคุณภาพ
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ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ จาแนกตามระดับคุณภาพที่มีระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.96
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตาม
ระดับคุณภาพ
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ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ ที่มีระดับดีขึ้น
ไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.45

ประเด็น
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย

ผลการประเมิน

ระดับชั้น

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความภูมใิ จในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
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ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ คุณภาพ ที่มีระดับดี
ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.97
การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้รับการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
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เฉลี่ย

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้รับการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ที่มีระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.30

ประเด็น
สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิต
สังคม

ผลการประเมิน
แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

เฉลี่ย

78.54

คานึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม

81.47

มีภูมิคุมกันตนเอง

79.58

สุขภาวทางจิต

77.73

การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

75.39
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ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ ที่มีระดับดีขึ้นไป มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 78.54
3. จุดเด่น
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การ
เข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ การเคารพผู้ใหญ่
4. จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.1 – ม.3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนาเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่าง
เหมาะสม
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.4 – ม.6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความ
เป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ ศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูป
การศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันกาหนด
เป้าหมายปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร
จัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินงานและ
สรุปผลการดาเนินงาน
2. ผลการพัฒนา
2.1 สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมชน
ท้องถิน่ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไป
ประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจาปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึด
หลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา
2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่าย
อุปถัมภ์ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

วิธีการพัฒนา
มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน

ผลการพัฒนา
แผนภูมิแสดงร้อยละของความพึงพอใจต่อการมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ของครู
นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
17.5

0
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

14

ดี
68.5

มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา

ปรับปรุง

จากแผนภูมิข้างต้นแสดงความพึงพอใจต่อการมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ของครู นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
จานวน 200 คน ระดับดีเลิศขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยรวม 82.50
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ตามจุดเน้นนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และปัญหาหรือความต้องการของผู้เรียน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ตามกระบวนการมีส่วนร่วม 6 ร่วม สร้าง
นวัตกรรมทางการบริหาร นวัตกรรมการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ แล้วนามาใช้เป็นตัว
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการตลอดทั้งการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียน ซึ่งประเมินจากรายงานวิจัยและการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่ประสิทธิผล
จากภาพเป็นนวัตกรรมกรรมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล
ของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยมีค่านิยมของโรงเรียน
เป็นแก่นสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ประเมินได้อยู่ในระดับ 4

วิธีการพัฒนา
ดาเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ
ทุก
กลุ่มเป้าหมาย

ผลการพัฒนา
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนตามหลักสูตรทั้ง 4
หลักสูตร ของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
9%
10%

หลักสูตรคุณภาพ
หลักสูตรทางไกล

12%

หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรทวิศึกษา

69%

จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นถึงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนใน
หลักสูตรตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ซึง่
แสดงถึงการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ประเมินได้ในระดับ 4
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ

แผนภูมิแสดงร้อยละที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

0%
8%
ยังไม่ได้รับการพัฒนา
54%

38%

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน
มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน

จากแผนภูมแิ สดงร้อยละที่ครูไดรับการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่าครูโรงเรียนบ้านค่ายร้อยละ 92 ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 2 ครั้ง

วิธีการพัฒนา
จัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ

ผลการพัฒนา

จากตารางแสดงถึงความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ซึ่งมีผลการประเมินในระดับ 3.90
จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้

จากตารางข้างต้นแสดงความความพึงพอใจในจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับการ
ประเมิน 4

3. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานและจัดทารายงานผล
การจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4. จุดควรพัฒนา
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการ
ดาเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน
โดย ทุกระดับชั้นจัดทาหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วย
การเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุก
คนมีสว่ นร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและ
บรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนที่ใช้ ครูทุกคนทางานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้คาแนะนา
โดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ ในระดับดีเลิศ
ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ตาราง สรุปผลการประเมินนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาจานวน 200 คน ที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาจานวน 37 คน
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
5 4 3 2
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 125 34 29 10
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
138 45 12 3
เรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
168 5 17 6
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
148 20 23 8
พัฒนาผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 156 4 18 19
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เฉลี่ยรวม

1
2

เฉลี่ย
4.35

2

4.57

4
1

4.64
4.53

3

4.46
4.51

3. จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการ
คิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมทั้งให้คาแนะนาจาก
คณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา
4. จุดควรพัฒนา
ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง

สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
จากผลการดาเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จตามทีต่ ั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่าได้ระดับ ดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับ
ดีเลิศ
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตาม
ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและ
สภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของ
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษา
กาหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังทีป่ รากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย มาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 ด้าน
สถานศึกษามีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผล
การประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานอยู่ในระดับ
ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 ด้านครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ วิเคราะห์
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ
โดยสถานศึกษาให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษา จะต้อง
นาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3 – 5 ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและ
ความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

ด้านคุณภาพผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผล 1) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.1 – ม.3 ยังต้องเร่ง
การประเมินระดับชาติและระดับ ท้องถิ่น
พัฒนาด้านการนาเสนอ การอภิปรายและ
สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และนักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้อง
กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกาย
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
แข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ได้อย่างเหมาะสม
ตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.4 – ม.6 ยังต้องได้รับ
2) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง
การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน
ไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิด
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
การลอกเลียนแบบทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดี
ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
งาม ของไทย
เรียน ของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ากว่าระดับชาติ
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎ
กติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิว
ขึ้นรถโดยสารสาธารณะ การเคารพผู้ใหญ่

3)

●
1)

2)

จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ
ทางกายและน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความ มีวินัยเคารพกฎกติกา
ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าคิวขึ้นรถ
โดยสารสาธารณะ เป็นต้น
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ ● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมี
1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ มีส่วนร่วมใน
หลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ
การเสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษา
บริหารงานสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
เพือ่ พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น
ทางาน และคณะ กรรมการสถานศึกษามี 2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
ความตั้งใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติ
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
หน้าที่ตามบทบาท
มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ อย่าง
การจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพ
เป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม
การจัดการศึกษา
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมี
ส่วนร่วมการประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมายที่ชัดเจน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ เรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ
กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน
และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษาและ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา

●
1)
2)
3)
4)
5)

จุดเด่น
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ
ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการ
ตรวจประเมินและคาแนะนาจาก
คณะกรรมการวิจัย

●
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

จุดควรพัฒนา
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง
ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น
ม.1 – ม.3 ให้สามารถนาเสนออภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและมี
ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม
ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับชั้น
ม.1 – ม.3 ให้มีพฤติกรรมทัศนคติที่ดีต่อ
ความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบทาให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้สื่อ เทคโนโลยีให้
มากขึ้นและพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้
จัดเตรียมห้องปฏิบัติ การให้อยู่ในสภาพดี
และพร้อมใช้งานเสมอ
ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ธรรมชาติวิชา
ครูควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียน
ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การ
จัดทาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการนาไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน ONET และ PISA
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจาเป็น

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก

คะแนน O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย คะแนน O – NET ปีการศึกษา 2557 – 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา
วิชา/คะแนนเต็ม
91 ภาษาไทย
92 สังคมศึกษา
93 ภาษาอังกฤษ
94 คณิตศาสตร์
95 วิทยาศาสตร์
96 สุขศึกษาและพลศึกษา
97 ศิลปะ
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2557
100
31.15
41.06
25.16
23.44
31.14
53.95
38.15
40.28

2558
100
38.06
38.43
26.59
26.50
29.50

2559
100
40.49
41.48
27.95
23.53
28.52

2560
100
41.81

2561
100
51.15

2562
100
51.76

25.97
21.11
29.52

28.30
27.29
34.61

28.96
24.00
28.77

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย คะแนน O – NET ปีการศึกษา 2557 – 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา
วิชา
91 ภาษาไทย
93 ภาษาอังกฤษ
94 คณิตศาสตร์
95 วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม

2560

2561

2562

41.81
25.97
21.11
29.52
29.51

51.15
28.30
27.29
34.61
35.43

51.76
28.96
24.00
28.77
33.34

ผลต่างปี
การศึกษา 2561
- 2562
0.25
0.39
-3.29
-5.71
-2.09

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนโอเน็ต
ระดับชั้น ม.3 ปี การศึกษา 2561 - 2562
60
50
40

ปี 2560

30

ปี 2561

20

ปี 2562
ผลต่างปี 61 - 62

10
0
ภาษาไทย
-10

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เฉลี่ยรวม

คะแนน O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย คะแนน O – NET ปีการศึกษา 2557 – 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา
วิชา/คะแนนเต็ม
91 ภาษาไทย
92 สังคมศึกษา
93 ภาษาอังกฤษ
94 คณิตศาสตร์
95 วิทยาศาสตร์
96 สุขศึกษาและพลศึกษา
97 ศิลปะ
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2557
100
40.74
30.43
18.74
16.46
28.65
44.98
32.45
45.91

2558
100
40.11
34.47
20.28
19.21
29.33

2559
100
41.17
31.03
21.94
17.46
25.98

2560
100
37.57
29.41
22.46
16.8
24.96

2561
100
37.24
32.32
22.02
19.83
26.08

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย คะแนน O – NET ปีการศึกษา 2557 – 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา
วิชา
91 ภาษาไทย
92 สังคมศึกษา
93 ภาษาอังกฤษ
94 คณิตศาสตร์
95 วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม

2560

2561

2562

37.57
29.41
22.46
16.8
24.96
26.24

37.24
32.32
22.02
19.83
26.08
27.50

32.81
30.40
22.28
15.28
24.77
25.11

ผลต่างปี
การศึกษา 2561
- 2562
-4.43
-1.92
0.26
-4.55
-1.31
-2.39

2562
100
32.81
30.40
22.28
15.28
24.77

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนโอเน็ต
ระดับชั้น ม.6 ปี การศึกษา 2561 - 2562
40
35
30
25
20

15
10
5
0
-5
-10

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ผลต่างปี 61 - 62

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ)
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจาปี
การศึกษา 2562 ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีษะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ลาดับ
รายการ
1 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

เหรียญ
นักเรียน
เงิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ ดาดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ พัสกา
3. เด็กชายศราวุธ แก้ววันทา
4. เด็กชายศิริวัฒน์ เกยสันเทียะ
5. เด็กชายเสกสรรค์ พรโสภณ

2

ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น
ม. 1 - ม. 6

เงิน

1. นายศรไกร หินนอก
2. นางอุดมลักษณ์ เขิมขันธ์

3

การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ระดับ ม. 1 – ม. 3
ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับ ม. 1 – ม. 3
การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ม. 4 – ม. 6

ทอง

1. เด็กหญิงอมิตา ณรงค์สูงเนิน

ทอง

1. นายปรีชาพล ไทรน้อย

4
5

6

ทอง รอง 1. นางสาวชุติกาญจน์ ไม้สันเทียะ
ชนะเลิศ 2. นางสาวบังอร สุวรรณโค
อันดับ 2 3. นายอภิวัตน์ เขตบารุง

ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก
ทอง รอง 1. นางรัชนี กมลเพชร
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ม. 4 – ม. 6 ชนะเลิศ 2. นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณ
อันดับ 2

ภาพประกอบการบริหารจัดการในสถานศึกษา

ประชุมประจาเดือน

