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คำนำ 
 
 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ท่ีกำหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบ                    
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศใหใช
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย
การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม จึงใชมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง 
และประชาชนในชุมชน เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือเปนการรายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงไดจัดทำ
รายงานประจำปของสถานศึกษาฉบับนี้ข้ึน เพ่ือรายงานผลลัพธท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาตลอด      
ปการศึกษา ๒๕๖๔ ตามคาเปาหมายดานคุณภาพท่ีไดประกาศใช ท้ังนี้ ผลการจัดการศึกษา                  
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีรายงานนี้จะเกิดประโยชนสูงสุดตอการนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
อยางตอเนื่องตอไป 
 
      งานประกันคุณภาพการศึกษา 

         โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

                   ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

ช่ือเรื่อง : รายงานประจำปของสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียน : บานเบิกวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ขอมูลพ้ืนฐาน : โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑   

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  มีจำนวนนักเรียน  ๒๑๖  คน คร ู(ขาราชการ)  ๑๔ คน  

 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา ๒๕๖๔  
 

มาตรฐาน 

คาเปาหมาย 

(ตามประกาศ 

รร.) 

ผลการประเมิน

ตนเองปการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ความสอดคลองของ

ผลการประเมินกับ 

คาเปาหมาย 
(ต่ำกวาเปาหมาย / เปนไป

ตามเปาหมาย / สูงกวาคา

เปาหมาย) 

มาตรฐานท่ี ๑ : คุณภาพของผูเรียน ด ี ดมีาก เปนไปตามคาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี ๒ : กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
ดี ดี เปนไปตามคาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี ๓ : กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
ดี ดี เปนไปตามคาเปาหมาย 

ภาพรวมของสถานศึกษา ด ี ด ี เปนไปตามคาเปาหมาย 

 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  

  ๑. มีผลการประเมิน ระดับ ดีมาก 

  ๒. หลักฐานสนับสนุน ไดแก  โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินการจัดกิจกรรมตาม

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เชน กิจกรรมสงเสริมความเปน

เลิศทางภาษาไทย กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมการทองบทอาขยาน กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 

กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมนการอานออกเขียนคลอง โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เชน กิจกรรมวันคริสตมาส โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ

คำนวณของผูเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร กิจกรรมการสรางการตูนแอนิเมชั่น 

การตัดตอวีดิโอ วิชการการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง (independent 
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study) เพ่ือสงเสริมการสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาจัด

โครงการพัฒนางานแนะแนวเพ่ือการศึกษาและการมีงานทำสำหรับการการประกอบอาชีพ  โครงการ

พัฒนาศักยภาพผูเรียน โครงการพัฒนางานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โครงการพัฒนางาน

ปองกันแกไขพฤติกรรมนักเรียน โครงการงานกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือสงเสริม

คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน โครงการพัฒนางานปองกันแกไข

ปญหายา เสพติดและเอดส กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ  

  ๓. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ไดแก  

   ๑) พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

เปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนดในแตละระดับชั้น 

   ๒) พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง 

พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหาอยางมีเหตุผล 

   ๓) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการ

ทำงานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  

   ๔) พัฒนานักเรียนใหมีทักษะ และคุณธรรม ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู 

   ๕) พัฒนานักเรียนใหมีคานิยมและจิตสำนึก มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคา

ของความเปนไทย และอนุรักษภูมิปญญาไทย 

    

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

  ๑. มีผลการประเมิน ระดับ ดี 

  ๒. หลักฐานสนับสนุน ไดแก โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมมีเปาหมาย วิสัยทัศน และ    

พันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทและความตองการของชุมชน มีการ

บริหารจัดการคุณภาพเชิงระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงนำมาใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำแผนปฏิบัติการไปดำเนินการ มีการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ

ศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นำขอมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนา

บุคลากร ผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาและรวมกันรับผิดชอบ

ตอการจัดการศึกษา มีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรท่ีตรงตามความตองการและจัดให

มีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือนำมาขับเคลื่อนการพัฒนางานและคุณภาพของผู เรียน              

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอ
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การจัดการเรียนรูของผูเรียนท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน

การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการจดัการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

เพียงพอ 

  ๓. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ไดแก  

      ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตร 

      ๒) กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 

      ๓) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

                    ๔) โครงการจัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู  

 

 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

  ๑. มีผลการประเมิน ระดับ ดี 

  ๒. หลักฐานสนับสนุน ไดแก  โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรฯ การจัด

กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน มีการเรียนการสอนในรูปแบบ

หลากหลาย เชน การจัดการสอนแบบ Active Learning ดวยกระบวนการ STEM ศึกษา การเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem–based Learning: PBL) มีการสงเสริมและใชการเรียนการสอน

ตามรูปแบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ไดแก ออนไซต ออนดีมานด ออนแฮนด และมีการจัดการ

เรียนการสอนรูปแบบออนไลน ผาน facebook Line ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา มีการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได

ดี 

  ๓. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ไดแก  

      ๑) สงเสริมครูผูสอนใหมีการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรม และเผยแพรนวัตกรรมท่ีใชใน

การจัดการเรียนการสอน ท่ีหลากหลายยิ่งข้ึนเพ่ือพัฒนาตนเองสูการเปน “ครูในยุคดิจิทัล”  

      ๒) สงเสริมการพัฒนาในเรื่องการใชเทคโนโลยีระดับสูงข้ึน เพ่ือจัดการเรียนการสอน

ใหทันตอสถานการณปจจุบันภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
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สารบัญ 
 

คำนำ   ก 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร     ข 

สารบัญ  จ 

สวนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐาน  ๑ 

            ขอมูลท่ัวไป    ๑ 

            ขอมูลผูบริหาร ๓ 

            ขอมูลครูและบุคลากร ๔ 

            ขอมูลนักเรียน ๖ 

            ขอมูลทรัพยากร ๗ 

            ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ๘ 

            ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ๑๑ 

            ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา ( ปการศึกษา ๒๕๖๓ ) ๑๒ 

            ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบลาสุด ๑๒ 

สวนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๑๓ 

            มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ๑๓ 

            มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔๒ 

            มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ๔๖ 

            สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๕๓ 

สวนท่ี ๓ ความโดดเดนของสถานศึกษา  ๕๔ 

สวนท่ี ๔ ภาคผนวก ๖๕ 
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สวนที่ ๑  
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

๑. ขอมูลท่ัวไป 

 ช่ือสถานศึกษา : โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม  

 ท่ีตั้ง : หมู ๘ ตำบลบานเบิก อำเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี     

 สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี  

 e-mail : banboek@hotmail.com         

 โทร : ๐๓๖-๖๕๕๔๐๓   

 เปดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖          

 เนื้อท่ี :  ๓๕ ไร ๑  งาน   

 เขตพ้ืนท่ีบริการ :  โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลบานเบิก จำนวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียน

บานมวงอยูประยงค ณ บานเบิก โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม โรงเรียนวัดบานลาด และโรงเรียนวัด

ยวด 

 

 วิสัยทัศน 

  โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม เปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา         

ข้ันพ้ืนฐาน สูมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทยและความพอเพียง 

 

 พันธกิจ 

  ๑. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ

เตรียมความพรอมกาวสูมาตรฐานสากล 

  ๒. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  ๓. พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตและการงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเต็มศักยภาพ 

  ๕. พัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูทางการศึกษา 

  ๖. ใหบริการทางการศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 

  ๗. สงเสริมการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของสังคม ชุมชนและทองถ่ิน 

 

 

 

mailto:banboek@hotmail.com
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 เปาประสงค  

  ๑. ผูเรียนมีความรู ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

  ๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

  ๓. นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพในดานตาง ๆ 

  ๔. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  ๕. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

  ๖. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

  ๗. สถานศึกษามีระบบงานการประกันคุณภาพภายในตามท่ีกำหนดในกระทรวง 

 

 อัตลักษณของสถานศึกษา  

  สูงานหนัก รักการเรียน อยูอยางพอเพียง เพียรทำความดี 

 

 เอกลักษณของสถานศึกษา  

  โรงเรียนสะอาด บรรยากาศรมรื่น 

  
 ประวัติโดยสังเขป  
  โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม กอตั้งเม่ือวันท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ บานโคกคา    

อยูหางจากท่ีวาการอำเภอทาวุง ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร และอยูหางจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี 

ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เดิมใชพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน จำนวน ๒๕ ไร โดยไดรับความรวมมือจาก

ชาวบานและชุมชนโดยรอบบริเวณ บริจาคท่ีดินบางสวนเพ่ิมเติมอีก ๑๐ ไร ๑ งาน รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 

๓๕ ไร ๑ งาน ทำการกอสรางโรงเรียน วัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงเรียนรูศึกษาคนควาของบุตรหลาน 

เริ่มแรกสภาพโรงเรียนเปนอาคารไมชั่วคราว  ชั้นเดียว กอตั้งโดย สภาตำบลบานเบิกรวมกับกำนัน 

ผูใหญบาน และประชาชนในทองถ่ิน เปดทำการสอน    ในปแรก พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนชวงท่ีมีการ

ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๐๓ มาใชหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑   

รับนักเรียนชั้น ม.ศ.๑ ท่ีเรียนหลัง จำนวน ๘ หองเรียน จบชั้น และเปดรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

๑ ท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ในปแรกรับนักเรียนท้ังหมด ๗๘ คน ปจจุบันเปดทำการสอน

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จนถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

 

 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม  
  โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานเบิก มี 

สถานท่ี/หนวยงาน/องคกรใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบาน

เบิก สถานีตำรวจภูธรตำบลบานเบิก องคการบริหารสวนตำบลบานเบิก อาชีพหลักของชุมชน  คือ 
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เกษตรกรรม สวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ 

ประเพณีทำขวัญขาวฟอนท่ีวัดยวด   

 

 ขอมูลแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา  
๑. แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ไดแก หองสมุด หองคอมพิวเตอร และแหลงเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรือนปลูกผัก 

๒. แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา ไดแก แหลงเรียนรูในชุมชน เชน วัด สถานีอนามัย 

แหลงเรียนรูภายในจังหวัด และแหลงเรียนรูตางจังหวัด 

 

 ขอมูลหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 

๑. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  ๒.  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบงเปน 2 แผนการเรียน ไดแก  

   ๒.๑ แผนการเรียนท่ีเนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    

   ๒.๒ แผนการเรียนท่ัวไป 
 

๒. ขอมูลผูบริหาร 

 ๑) ผูอำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายเนลวัฒก   ก่ิงสุวรรณพงษ 

 โทรศัพท : ๐๘๙ ๑๓๙๙๙๘๗    

 e-mail : nelafirst2325@gmail.com 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา  , วท.ม. สาขา พันธุศาสตร 

ดำรงตำแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จนถึงปจจุบัน  

เปนเวลา ๑ ป ๖  เดือน 
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๓. ขอมูลครแูละบุคลากร 

ประเภท / ตำแหนง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ำกวา ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

๑. ผูบริหารสถานศึกษา      

-  ผูอำนวยการ   ๑   

-  รอง/ผูชวยผูอำนวยการ      

รวม   ๑  ๑ 

๒. ผูสอนมัธยมศึกษา      

-  ครูระดับมัธยมศึกษา  ๑๐ ๔   

-  ครูอัตราจาง(สอนมัธยม) 

   (สัญญาตั้งแต ๙ เดือนข้ึนไป) 

     

- พนักงานราชการ  ๑    

    - ครตูางชาต ิ      

รวม  ๑๑ ๔  ๑๕ 

๓. บุคลากรสายสนับสนุน      

-  เจาหนาท่ี      

-  ลูกจางประจำ ๓     

-  อ่ืนๆ (ระบุ) ลูกจางชั่วคราว ๑     

รวม ๔    ๔ 

รวมท้ังส้ิน ๔ ๑๑ ๕  ๒๐ 

 

สรุปอัตราสวน 

 ระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับมัธยมศึกษา   

  อัตราสวนของจำนวนผูเรียน  : ครู  เทากับ     ๑๔  :  ๑ 

  อัตราสวนของจำนวนผูเรียน  : หอง  เทากับ   ๒๔  :  ๑ 

  มีจำนวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไมครบชั้น  ในระดับชั้น......................... 

  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ  ๒๑ ชั่วโมง  :  สัปดาห  

*หมายเหต ุการนับจำนวนครูอัตราจางใหนับเฉพาะผูท่ีทำสัญญาตั้งแต ๙ เดือนข้ึนไปเทานั้น 
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ตารางสรุปจำนวนครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา  

วิชาเอก / โท 
จำนวนครูท่ีมีวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก 

จำนวนครูท่ีมีวุฒิการศึกษา 

วิชาโท 

ภาษาไทย ๓ - 

คณิตศาสตร ๒ - 

วิทยาศาสตร ๒ -- 

ฟสิกส ๑  

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ - 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ - 

นาฏศิลป ๑ - 

ภาษาตางประเทศ ๒ - 

คอมพิวเตอร ๑ - 

รวมท้ังส้ิน ๑๕ - 
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๔. ขอมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ของปการศึกษา ๒๕๖๔) 

ระดับช้ัน

เรียน 

จำนวน

หองเรียน 

จำนวนผูเรียน/เด็ก   

ปกติ (คน) 

จำนวนผูเรียน/เด็ก   

ท่ีมีความตองการพิเศษ (คน) รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.๑ ๒ ๑๕ ๑๓ ๒๐ ๒ ๕๐ 

ม.๒ ๒ ๑๑ ๒๙ ๔ ๖ ๕๐ 

ม.๓ ๒ ๒๒ ๑๘ ๘ ๒ ๕๐ 

ม.๔ ๑ ๑๓ ๖ ๔ ๐ ๒๓ 

ม.๕ ๑ ๑๑ ๑๐ ๕ ๐ ๒๖ 

ม.๖ ๑ ๕ ๑๐ ๒ ๐ ๑๗ 

รวม ๙ ๗๗ ๘๖ ๔๓ ๑๐ ๒๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 256๔ 
 

ระดับช้ันเรียน จำนวนนักเรียนท้ังหมด (คน) จำนวนผูท่ีสำเร็จการศึกษา (คน) 
หมาย
เหตุ 

ม.๓ ๕๐ ๕๐  

ม.๖ ๑๗ ๑๗  

 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๗ ~ 
 

๕. ขอมูลทรัพยากร 
 

รายละเอียด มี/ไมมี รายละเอียด 

๑. อาคารเรียน มี ๑ หลัง 

๒. หองเรียน มี ๙ หอง 
๓. อาคารอเนกประสงค/หองประชุม มี ๑ หลัง 

๔. หองสมุด มี ๑ หลัง 

๕. หองพยาบาล มี ๑ หอง 

๖. หองคอมพิวเตอร มี ๑ หอง 

๗. หองดนตรี  ไมมี - 

๘. สนามกีฬา/สนามเด็กเลน มี ๔ สนาม 
๙. สื่อ มี ๕ หอง 

๑๐. หองคหกรรม มี ๑ หลัง 
๑๑. โรงอาหาร มี ๑ หลัง 
๑๒. โรงฝกงาน มี ๑ หลัง 
๑๓. หองน้ำ มี ๓ หลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๘ ~ 
 

๖. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  

 ๖.๑ คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖ (ช้ันม.๑-ม.๖) 
 

กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๖๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๒.๖๙ ๒.๗๓ ๒.๒๓ 

คณิตศาสตร ๒.๑๓ ๒.๗๑ ๒.๗๔ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๒.๙๕ ๒.๘๖ ๒.๖๘ 

ภาษาตางประเทศ ๒.๒๒ ๒.๕๒ ๒.๓๑ 

สังคมศึกษา  ๒.๘๖ ๒.๘๖ ๒.๕๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓.๖๐ ๓.๕๑ ๓.๑๑ 

ศิลปะ ๒.๙๔ ๒.๘๐ ๒.๘๖ 

การงานอาชีพ ๒.๘๐ ๓.๔๒ ๒.๙๕ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๙ ~ 
 

 ๖.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา ๒๕๖๔ (ช้ันม.๑-ม.๖) 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ขอ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย 423/97.92 9/2.08 0/0.00 0/0.00 

ขอ ๒ ซ่ือสัตยสุจริต 423/97.92 9/2.08 0/0.00 0/0.00 

ขอ ๓ มีวินัย 423/97.92 9/2.08 0/0.00 0/0.00 

ขอ ๔ ใฝเรียนรู 412/95.37 20/4.63 0/0.00 0/0.00 

ขอ ๕ อยูอยางพอเพียง 419/96.99 13/3.01 0/0.00 0/0.00 

ขอ ๖ มุงม่ันในการทำงาน 413/95.60 19/4.40 0/0.00 0/0.00 

ขอ ๗ รักความเปนไทย 423/97.92 9/2.08 0/0.00 0/0.00 

ขอ ๘  มีจิตสาธารณะ 423/97.92 9/2.08 0/0.00 0/0.00 

 เฉล่ียรอยละ 420/97.19 12/2.81 0/0.00 0/0.00 

ผลการประเมินระดับดีข้ึนไป ๔๓๒/๑๐๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๑๐ ~ 
 

 ๖.๓ ผลการประเมินอาน คิดวิเคราะห เขียน ปการศึกษา ๒๕๖๔ (ช้ันม.๑-ม.๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อานคิดวิเคราะห 
จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ขอ๑ สามารถอานเพ่ือการศึกษา คนควาฯ 0/0.00 432/100.00 0/0.00 0/0.00 

ขอ๒ สามารถจับประเด็นสำคัญ ฯ 0/0.00 432/100.00 0/0.00 0/0.00 

ขอ๓ สามารถวิเคราะห ฯลฯ 0/0.00 431/99.77 1/0.23 0/0.00 

ขอ๔ สามารถประเมินความนาเชื่อถือ ฯ 0/0.00 431/99.77 1/0.23 0/0.00 

ขอ๕ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ฯ 0/0.00 431/99.77 1/0.23 0/0.00 

เฉล่ียรอยละ 0/0.00 431/99.86 1/0.14 0/0.00 

ผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 431/99.86 1/0.14 ๐/๐.๐๐ 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๑๑ ~ 
 

๗. ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีนเปรียบเทียบปการศึกษา ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓    

  
 

    

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๕๗.๑๔ - - 

ภาษาองักฤษ ๒๙.๓๖ - - 

คณิตศาสตร์ ๒๓.๔๓ - - 

วิทยาศาสตร์ ๓๐.๐๗ - - 

คะแนนเฉลีย่ ๓๕.๐๐ - - 

หมายเหตุ : ปการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ นักเรียนช้ัน ม. 3 ไมมีผูประสงคเขารับการทดสอบ 
 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเปรียบเทียบปการศึกษา ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖    

        

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๓๑.๓๖ ๓๒.๙๗ - 

สังคมศึกษา ๓๑.๐๗ ๓๐.๙๓ - 

ภาษาองักฤษ ๒๑.๐๗ ๑๙.๙๒ - 

คณิตศาสตร์ ๑๗.๘๖ ๑๕.๘๓ - 

วิทยาศาสตร์ ๒๐.๖๔ ๒๔.๖๖ - 

คะแนนเฉลีย่  ๒๔.๔๐ ๒๔.๘๖  

    
หมายเหตุ : ปการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนช้ัน ม. 6 ไมมีผูประสงคเขารับการทดสอบ 

 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๑๒ ~ 
 

 

๘. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบปท่ีผานมา (ปการศึกษา ๒๕๖๓) 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ด ี

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ด ี

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ด ี
 

๙. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบลาสุด (รับการประเมินระหวางวันท่ี  ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕) 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบลาสุด 

มาตรฐานการศึกษา ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ด ี

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๑๓ ~ 
 

สวนที่ ๒  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 ๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปกศ.๒๕๖๔  

(ตามประกาศ รร.) 

ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียน 
ผลการประเมิน 
เม่ือเทียบคา
เปาหมาย  

(ต่ำกวา / เทากับ /
สงูกวา) 

- ความสามารถในการอาน
(ภาษาไทย) 
  ในระดับดีข้ึนไป 
รอยละ  ๖0.00 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ   
๖0.00 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ 
97.69 

สูงกวา 

- ความสามารถในการเขียน
(ภาษาไทย) 
  ในระดับดีข้ึนไป 
รอยละ  ๖0.00 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ   
๖0.00 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ 
97.69 

สงูกวา 

- ความสามารถในการ
สื่อสาร(ภาษาไทย)  
  ในระดับดีข้ึนไป 
รอยละ  ๖0.00 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ   
๖0.00 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ 
97.69 

สูงกวา 

- ความสามารถในการอาน 
การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษา
อ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในระดับดี
ข้ึนไปรอยละ  50.00 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  
50.00 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ 
๙๘.๓๙ 

สูงกวา 

- ความสามารถในการคิด
คำนวณ 
  ในระดับดีข้ึนไป 
รอยละ  ๕0.00 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  
50.00 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ 
76.04   

สูงกวา 

 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๑๔ ~ 
 

 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
๑.๑ ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร รายวิชาภาษาไทย 

 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีกระบวนการสงเสริมและพัฒนาในดานการอาน การเขียนและ
การสื่อสารของนักเรียน โดยดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ                
การเรียนรูภาษาไทย โดยผลท่ีไดคือ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนในรายวิชาภาษาไทยซ่ึงมี
ความสำคัญในดานการอาน การเขียนและการสื่อสาร ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มี
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีทักษะและ
ประสบการณท่ีสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได ในดานบุคลากรครูมีการผลิต การใชและการ
จัดเก็บสื่อการเรียนการสอนอยางเปนระบบมากข้ึน มีการพัฒนาดานความรู และผลงานทางวิชาการ
โดยเผยแพรแกเพ่ือนรวมงานและผูเก่ียวของท้ังใน และนอกโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมดังนี้  
  

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาไทย 

๑. กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
ทางภาษาไทย 
๒. กิจกรรมรักการอาน 
๓. กิจกรรมการทองบทอาขยาน 
๔.  กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 
๕.  กิจกรรมวันสุนทรภู 
๖. กิจกรรมนการอานออกเขียน
คลอง 
 
 

เชิงประมาณ 
- นักเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
- ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องรอยละ  80   
- ผูเรียนไดพัฒนาความรู 
ความสามารถของตนเองดีข้ึน มีทักษะ
และประสบการณการแขงขันทักษะ
ภาษาไทยในระดับสูงข้ึน 
- ครูพัฒนาดานความรูและผลงานทาง
วิชาการไดแก นวัตกรรม วิจัยในชั้น
เรียน แผนการจัดการเรียนรู  และ
เผยแพรความรู ผลงานทางวิชาการ
แกเพ่ือนรวมงานและผูเก่ียวของท้ัง     
ในและนอกโรงเรียน 
 

 
 จากการดำเนินการดังกลาว สงผลใหนักเรียนของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีผลการประเมิน
ความสามารถในการอาน การเขียน และการสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย ดังนี้ 
 
 
 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๑๕ ~ 
 

 ๑.๑.๑ ความสามารถในการอาน รายวิชาภาษาไทย 
ตางรางแสดงความสามารถในการอาน(ภาษาไทย) ในระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 

ชั้น เทอม 
จำนวน
นักเรียน 

***จำนวนนกัเรียน
ท้ังหมดท่ีนำมา

คำนวณ 

ระดับคุณภาพของความสามารถในการอาน รอยละของนกัเรียน
ระดับดีขึ้นไปแตละ

ระดับชั้น 
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

3 2 1 0 

ม.1 
1 51 102 102       

97.00 
2 49 98   92   6 

ม.2 
1 50 100 58 42     

98.00 
2 50 100   96 2 2 

ม.3 
1 51 102 102       

100.00 
2 51 102 48 54     

ม.4 
1 23 46 46       

93.33 
2 22 44   38   6 

ม.5 
1 26 52 30 22     

96.15 
2 26 52   48   4 

ม.6 
1 17 34   34     

100.00 
2 17 34 34       

รวม 866 420 426 2 18 
97.69 

รอยละ 100.00 48.50 49.19 0.23 2.08 

*** จำนวนนักเรียนท้ังหมดท่ีนำมาคำนวณ เปนจำนวนท่ีไดจากการประเมิน 2 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากขอมูลในตางรางและแผนภูมิแสดงความสามารถในการอาน รายวิชาภาษาไทย ต้ังแต
ระดับดีข้ึนไปของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา ๒๕๖๔ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ี
กำหนด คือ นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอาน รายวิชาภาษาไทย ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 
รอยละ ๖๐ พบวา ผลการประเมินความสามารถในการอานรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นม.1-ม.
6 ตั้งแตระดับดีข้ึนไปนั้น สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๑๖ ~ 
 

๑.๑.๒ ความสามารถในการเขียน รายวิชาภาษาไทย 
ตางรางแสดงความสามารถในการเขียน(ภาษาไทย) ในระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 

ชั้น เทอม 
จำนวน
นักเรียน 

***จำนวนนกัเรียน
ท้ังหมดท่ีนำมา

คำนวณ 

ระดับคุณภาพของความสามารถในการเขียน 
รอยละของ

นักเรียนระดับดี
ขึ้นไปแตละ
ระดับชั้น 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

3 2 1 0 

ม.1 
1 51 51 51       

97.00 
2 49 49   46   3 

ม.2 
1 50 50   50     

98.00 
2 50 50   48 1 1 

ม.3 
1 51 51 51       

100.00 
2 51 51 24 27     

ม.4 
1 23 23 23       

93.33 
2 22 22   19   3 

ม.5 
1 26 26   26     

96.15 
2 26 26   24   2 

ม.6 
1 17 17   17     

100.00 
2 17 17 17       

รวม  433 166 257 1 9 
97.69 

รอยละ  100.00 38.34 59.35 0.23 2.08 
*** จำนวนนักเรียนท้ังหมดท่ีนำมาคำนวณ เปนจำนวนท่ีไดจากการประเมิน ๑ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากขอมูลในตางรางและแผนภูมิแสดงความสามารถในการเขียน รายวิชาภาษาไทย ตั้งแต
ระดับดีข้ึนไปของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา ๒๕๖๔ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ี
กำหนด คือ นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการเขียน รายวิชาภาษาไทย ตั้งแตระดับดีข้ึน
ไป รอยละ ๖๐ พบวา ผลการประเมินความสามารถในการเขียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นม.
1-ม.6 ตั้งแตระดับดีข้ึนไปนั้น สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๑๗ ~ 
 

๑.๑.๓ ความสามารถในการส่ือสาร รายวิชาภาษาไทย 
ตางรางแสดงความสามารถในการส่ือสาร(ภาษาไทย) ในระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 

ชั้น เทอม 
จำนวน
นักเรียน 

***จำนวนนกัเรียน
ท้ังหมดท่ีนำมา

คำนวณ 

ระดับคุณภาพของความสามารถในการสื่อสาร 
รอยละของ

นักเรียนระดับดี
ขึ้นไปแตละ
ระดับชั้น 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

3 2 1 0 

ม.1 
1 51 102 102       

97.00 
2 49 98   92   6 

ม.2 
1 50 100 7 93     

98.00 
2 50 100   96 2 2 

ม.3 
1 51 102 102       

100.00 
2 51 102 48 54     

ม.4 
1 23 46 46       

93.33 
2 22 44   38   6 

ม.5 
1 26 52 4 48     

96.15 
2 26 52   48   4 

ม.6 
1 17 34   34     

100.00 
2 17 34 34       

รวม  866 343 503 2 18 
97.69 

รอยละ  100.00 39.61 58.08 0.23 2.08 
*** จำนวนนักเรยีนท้ังหมดท่ีนำมาคำนวณ เปนจำนวนท่ีไดจากการประเมิน ๒ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากขอมูลในตางรางและแผนภูมิแสดงความสามารถในการสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย ตั้งแต
ระดับดีข้ึนไปของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา ๒๕๖๔ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ี
กำหนด คือ นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย ตั้งแตระดับดีข้ึน
ไป รอยละ ๖๐ พบวา ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นม.
1-ม.6 ตั้งแตระดับดีข้ึนไปนั้น สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๑๘ ~ 
 

 จากผลการประเมินการอาน การเขียนและการสื่อสารของนักเรียนรายวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นม.1-ม.6 ดังกลาว เม่ือนำท้ัง 3 ดานมาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ีกำหนด ไดผลดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายท่ีกำหนด 

รอยละ) 
ผลการประเมิน 

(รอยละ) 
- ความสามารถในการอาน(ภาษาไทย) 
  ในระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 

๖๐ 97.69 

- ความสามารถในการเขียน(ภาษาไทย) 
  ในระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 

๖๐ 
97.69 

- ความสามารถในการสื่อสาร(ภาษาไทย)  
  ในระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 

๖๐ 
97.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากขอมูลในตางรางและแผนภูมิแสดงความสามารถในการอาน เขียนและสื่อสาร รายวิชา
ภาษาไทย ตั้งแตระดับดีข้ึนไปของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา ๒๕๖๔ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับ
คาเปาหมายท่ีกำหนด พบวานักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอาน เขียนและสื่อสาร ดังนี้ 
 ความสามารถในการอานระดับดีข้ึนไปรอยละ ๙๗.๖๙  ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด  
 ความสามารถในการเขียนระดับดีข้ึนไปรอยละ ๙๗.๖๙  ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
 ความสามารถในการสื่อสารระดับดีข้ึนไปรอยละ ๙๗.๖๙  ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด  
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 ๑. รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ๒. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียน รายวิชาภาษาไทย 
 

 

เส้นปะแสดงระดบั 
ค่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๑๙ ~ 
 

๑.๒ ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีกระบวนการสงเสริมและพัฒนาในดานการอาน การเขียนและ
การสื่อสารของนักเรียน โดยดำเนินการตามโครงการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยจัดกิจกรรมดังนี้  
  

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
 

๑.จัดทำและจัดซ้ือสื่ออุปกรณ
การสอน 
๒.กิจกรรมวันคริสตมาส 
 

เชิงประมาณ 
- รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีเจตคติ          
ท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ     
- รอยละ ๗๐ ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
- รอยละ ๗๐ ของนักเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดในระดับ
ดีข้ึนไป  
- รอยละ ๘๐ ของนักเรยีนมีผล            
การเรียน ๐  ร และ มส.ลดลง 
- รอยละ ๘๐ ของบรรยากาศ
เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู        
มากข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรยีนวิชา
ภาษาอังกฤษ     
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สูงข้ึน 
- นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารไดในระดับดีข้ึนไป  
- นักเรียนมีผลการเรียน ๐  ร และ 
มส.ลดลง 
 - บรรยากาศเหมาะสมและเอ้ือตอ
การเรียนรูมากข้ึน 

 
 จากการดำเนินการดังกลาว สงผลใหนักเรียนของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีผลการประเมิน
ความสามารถในการอาน การเขียน และการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 
 
 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๒๐ ~ 
 

ตางรางแสดงความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับดีข้ึน
ไปรอยละ  ๕0.00 

ชั้น เทอม 
จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ รอยละของนกัเรียน
ระดับดีขึ้นไปแตละ

ระดับชั้น 
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

3 2 1 0 

ม.1 
1 51 3 48     

96.08 
2 51 3 44   4 

ม.2 
1 51 24 26   1 

99.01 
2 50   50     

ม.3 
1 51   50   1 

99.02 
2 51 11 40     

ม.4 
1 23   23     

97.83 
2 23   22   1 

ม.5 
1 26   26     

100.00 
2 24 11 13     

ม.6 
1 17   17     

100.00 
2 17   17     

รวม 435 52 376 0 7 
98.39 

รอยละ 100.00 11.95 86.44 0.00 1.61 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากขอมูลในตางรางและแผนภูมิแสดงความสามารถในการอาน เขียนและสื่อสาร รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับดีข้ึนไปของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา ๒๕๖๔ เม่ือนำมาเปรียบเทียบ
กับคาเปาหมายท่ีกำหนด พบวา นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอาน เขียนและสื่อสาร
ระดับดีข้ึนไปรอยละ ๙๘.๓๙  ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
            ๑. รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
            ๒. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียน รายวิชาภาษาอังกฤษ 

เส้นปะแสดงระดบั 
ค่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๒๑ ~ 
 

๑.๓ ความสามารถในการคิดคำนวณ รายวิชาคณิตศาสตร 
 โรงเรียนบานเบกิวิทยาคม มีกระบวนการสงเสริมและพัฒนาในดานการคิดคำนวณ การเขียน 
โดยดำเนินการตามโครงการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร โดยจัดกิจกรรมดังนี้  
  

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

๑.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
๒.กิจกรรมการทองสูตรคูณกอน
เรียน 
๓.กิจกรรมคิดเลขเร็วกอนเรียน 

เชิงประมาณ 
- นักเรียนรอยละ  80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
- เพ่ือผลิตและจัดหาสื่อนวัตกรรม 
เหมาะสมและเพียงพอ  
- เพ่ือแกปญหานักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการเรียนคณิตศาสตร 

 
 จากการดำเนินการดังกลาว สงผลใหนักเรียนของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีผลการประเมิน
ความสามารถในการคิดคำนวณ รายวิชาคณิตศาสตร ดังนี้ 
 
ตางรางแสดงความสามารถในการคิดคำนวณ รายวิชาคณิตศาสตรในระดับดีข้ึนไปรอยละ ๕0.00 

ชั้น เทอม  
จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ รอยละของนกัเรียนระดับดี
ขึ้นไปแตละระดับชั้น ดีเยียม ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

ม.1 
1 51 22 21 6 0 2 

92.08 
2 50 14 19 11 2 4 

ม.2 
1 50 13 8 7 18 4 

67.00 
2 50 6 11 22 6 5 

ม.3 
1 51 12 6 14 19 0 

62.75 
2 51 8 6 18 19 0 

ม.4 
1 23 2 3 8 6 4 

60.00 
2 22 4 3 7 5 3 

ม.5 
1 26 9 3 10 2 2 

86.54 
2 26 7 7 9 0 3 

ม.6 
1 17 11 2 4 0 0 

100.00 
2 17 8 4 5 0 0 

รวม 434 116 93 121 77 27 
76.04 

รอยละ 100.00 26.73 21.43 27.88 17.74 6.22 

 
 
 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๒๒ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากขอมูลในตางรางและแผนภูมิแสดงความสามารถในการคิดคำนวณ รายวิชาคณิตศาสตร
ตั้งแตระดับดีข้ึนไปของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา ๒๕๖๔ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคา
เปาหมายท่ีกำหนด พบวา ผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ รายวิชาคณิตศาสตร ระดับ
ดีข้ึนไปของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 สูงกวาคาเปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด และมีคาเฉลี่ยรอยละ 76.04  
ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
            ๑. รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
            ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินรายวิชาคณิตศาสตร 
หมายเหตุ   บางโครงการ/กิจกรรม อาจดำเนินไมสมบูรณ ท้ังนี้เพราะสถานการณการแพรระบาดของ
      เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแกปญหา 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปกศ.๒๕๖๔  

(ตามประกาศ รร.) 

ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียน 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบคาเปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

แกปญหา 

ระดับดีข้ึนไป 
รอยละ ๖0.00 

ระดับดีข้ึนไป 
รอยละ 77.88 

สูงกวา 

 
 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

เส้นปะแสดงระดบั 
ค่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๒๓ ~ 
 

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เพ่ือเปนการ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา ดำเนินการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและผล
การประเมินการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา ซ่ึงนักเรียนสามารถสรางสรรคผลงานทางวิทยาศาสตรใหมๆ ในรูปของโครงงาน
วิทยาศาสตร มีความรูและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร  มีความรูความสามารถในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง  มีทักษะและประสบการณ การดำรงชีวิตท่ีดีอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรม 
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

๑.กิจกรรมจัดทำสื่อ อุปกรณ 
การจัดการเรียนการสอน 
๒.กิจกรรม STEM ศึกษา 
๓.การออกแบบการจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยใช
รูปแบบการจัดการเรียนรู 5E  
4.กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 
 

เชิงประมาณ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ผานเกณฑการประเมินในระดับดี    
รอยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรมี
คุณภาพสามารถใชจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ 
- มี สื่อ/นวัตกรรมเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 จากการดำเนินการดังกลาว สงผลใหนักเรียนของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เส้นปะแสดงระดบั 
ค่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๒๔ ~ 
 

 จากแผนภูมิแสดงรอยละของจำนวนนักเรียนท่ีไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับคาเปาหมาย คือ 
นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหา ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระดับดี
ข้ึนไป ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 มีคาเฉลี่ยรอยละ 77.88 ซ่ึงมีคาสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

๑. รายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

 
หมายเหตุ   บางโครงการ/กิจกรรม อาจดำเนินไมสมบูรณ ท้ังนี้เพราะสถานการณการแพรระบาดของ
      เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 ๓. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปกศ.๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียน 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบคาเปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

มีความสามารถ 
ในการสรางนวัตกรรม  

ระดับดีข้ึนไป 
รอยละ ๖0.00 

ระดับดีข้ึนไป 
รอยละ 65.36 

สูงกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
  โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพ่ือเปนการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีความรูผลิตใชและบำรุงรักษาสื่อ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาจัดทำสื่อ สงเสริมใหผูเรียนสรางนวัตกรรมผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง (independent study) วิชาคอมพิวเตอร วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีสงผล
ใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

๑.จัดทำสื่อ อุปกรณ การจัด            
การเรียนการสอน 

เชิงประมาณ 
- ครูมีสื่อ นวัตกรรมท่ีเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน อยาง
นอยกลุมสาระละ 1 รายการ 
- มีการปรับปรุงพัฒนาหรือซอมแซม
นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาท่ีมีอยูใหปอยูในสภาพ 
เอ้ืออำนวยตอการจัดการเรียน          



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๒๕ ~ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
การสอน อยางนอยปละ 1 รายการ 
เชิงคุณภาพ 
- ครูและนักเรียน มีสื่อไดใชสื่อ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย 
- นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

๒.การจัดการเรียนการ
สอนวิชาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง 
(independent 
study) 

๑. ผูเรียนสำรวจปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจำวัน โดยครูเปนผูใหคำแนะนำ
ในการวิเคราะห 
๒. ผูเรียนศึกษาทฤษฎี  ผูเรียนศึกษา
ทฤษฎ ีและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับ
หลักการตามสาขาวิชาตางๆ เพ่ือเปน
แนวทางและทางเลือกการสราง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
๓. ผูเรียนดำเนินการสราง ทดลองหรือ
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
๔. ผูเรียนสรุปผลการนํานวัตกรรมท่ี
สรางไปใชแกปญหาตลอดจนอภิปราย
ผลการใชนวัตกรรมสำหรับนํามาพัฒนา
ใหนวัตกรรมมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

เชิงประมาณ  
 - ผูเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดเขารวม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 เชิงคุณภาพ 
 - ผูเรียนมีผลการเรียนรายวิชา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง อยูใน
ระดับดีข้ึนไป รอยละ ๘๐ 

 จากการดำเนินการดังกลาว สงผลใหนักเรียนของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีความสามารถ
ในการสรางนวัตกรรม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นปะแสดงระดบั 
ค่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๒๖ ~ 
 

 จากแผนภูมิแสดงรอยละของจำนวนนักเรียนท่ีไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป ใน
รายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ีของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับคา
เปาหมาย คือ นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ตั้งแตระดับดีข้ึนไป ของนักเรียนชั้น    
ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 นั้นสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด สวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ต่ำกวาคา
เปาหมายท่ีกำหนด แตเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยตั้งแต ม.1-ม.6 พบวา มีจำนวนนักเรียนท่ีไดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป รอยละ 65.36 ซ่ึงมีคาสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

๑. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี

 
หมายเหตุ   บางโครงการ/กิจกรรม อาจดำเนินไมสมบูรณ ท้ังนี้เพราะสถานการณการแพรระบาดของ
      เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 ๔. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปกศ.๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียน 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบคาเปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  

ระดับดีข้ึนไป 
รอยละ ๖0.00 

ระดับดีข้ึนไป 
รอยละ 65.36 

สูงกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
  โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพ่ือเปนการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีความรูผลิตใชและบำรุงรักษาสื่อ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาจัดทำสื่อ ส งเสริมใหผู เรียนสรางนวัตกรรมผานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  วิชา
คอมพิวเตอร วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีสงผลใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

๑.จัดทำสื่อ อุปกรณ การจัด            
การเรียนการสอน 

เชิงประมาณ 
- ครูมีสื่อ นวัตกรรมท่ีเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน อยาง
นอยกลุมสาระละ 1 รายการ 
- มีการปรับปรุงพัฒนาหรือซอมแซม
นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๒๗ ~ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
การศึกษาท่ีมีอยูใหปอยูในสภาพ 
เอ้ืออำนวยตอการจัดการเรียน          
การสอน อยางนอยปละ 1 รายการ 
เชิงคุณภาพ 
- ครูและนักเรียน มีสื่อไดใชสื่อ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย 
- นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสตูรและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

๒.การจัดการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี 

๑. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรครูศึกษา
หลักสูตรวิเคราะห ตัวชี้วัดกําหนด
โครงการสอนเนื้อหาท่ีจะสอนให
เหมาะสมกับผูเรียน กําหนดจุดประสงค
การเรียนรู 
๒. ออกแบบหนวยการเรียนรูจัดทํา
แผนการเรียนรูจัดวิธีการเรียนรูจัดสราง/
พัฒนาสื่อและนวัตกรรม ควบคูกับ
พัฒนาความสามารถของผูเรียนในการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. ผูเรียนศึกษาทฤษฎี  ผูเรียนศึกษา
ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเก่ียวของกับ
หลักการตามสาขาวิชาตางๆ เพ่ือเปน
แนวทางและทางเลือกการสราง
นวัตกรรมในการแกปญหา 
๓. จัดการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมท่ี
หลากหลายเชน  
   - การเขียนโคด coนdding 
   - การสรางการตูนแอนิเมชั่น 
   - การตัดตอวีดิโอ 
๔. วัดประเมินผลตามสภาพจริง 

เชิงประมาณ  
 - ผูเรียนรอยละ ๘๐ ไดเขารวมการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 
 เชิงคุณภาพ 
 - ผูเรียนมีผลการเรียนวิชา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสงูข้ึน 

  
 จากการดำเนินการดังกลาว สงผลใหนักเรียนของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีความสามารถ
ในการสรางนวัตกรรม ดังนี้ 
 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๒๘ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงรอยละของจำนวนนักเรียนท่ีไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป ใน
รายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ีของนักเรยีนชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับคา
เปาหมาย คือ นักเรียนความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไปรอย
ละ  ๖0.00 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ตั้งแตระดับดีข้ึนไป 
ของนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 นั้นสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด สวนนักเรียนชั้น ม.1 และ 
ม.4 ต่ำกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด แตเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยตั้งแต ม.1-ม.6 พบวา มีจำนวนนักเรียนท่ี
ไดผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดีข้ึนไป รอยละ 65.36 ซ่ึงมีคาสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

๑. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี

 
 ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปกศ.๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียน 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบคาเปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ดี ดี เทากับ 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุมสาระการ
เรียนรู โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน เพ่ือเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ดังนี้  
 
 

เส้นปะแสดงระดบั 
ค่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๒๙ ~ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน  
๘ กลุมสาระการเรียนรู 
 

1. สงเสริมใหครูผูสอนใชสื่อการเรยีน
การสอน เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ใชแหลง
เรียนรูท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนและมีการพัฒนาแหลงเรียนรูให
เหมาะสมกับผูเรียน รวมถึงออกแบบ
กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับผูเรียนและบริบทของ
โรงเรียน  
2. สงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด 
วิเคราะหสังเคราะห ประเมินคาได 
ตลอดจนสามารถนำความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 
3.สนับสนุนใหครูผูสอนไดเขารวม
ประชุม/อบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนา
ตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู และเพ่ิม
ประสบการณใหมๆ เพ่ือนำมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
4. จัดทำโครงการนิเทศภายใน เพ่ือ
นิเทศการจัดการสอนของครูผูสอนให
ตรงตามหลักสูตร และตรวจแผนการ
จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน โดย
คณะกรรมการนิเทศการสอนของ
โรงเรียน นิเทศการสอนครูผูสอน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
5.จัดกิจกรรมท่ีพัฒนาความรูความ
เขาใจและทักษะตางๆ ของผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
ตามความถนัด ความสนใจ และวัยของ
ผูเรียน เชน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เปน
ตน 

เชิงประมาณ  
 - รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 
- นักเรียนไดพัฒนาความรู
ความสามารถของตนเอง มี
ทักษะและประสบการณ 
- ครูพัฒนาดานความรู และ
ผลงานทางวิชาการเผยแพรแก
ผูเก่ียวของท้ังในและนอก
โรงเรียน 

  
 จากการดำเนินการดังกลาว สงผลใหนักเรียนของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนดทุกกลุมสาระการเรียนรู ดังตาราง 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๓๐ ~ 
 

ตารางเปรียบเทียบคาเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช้ัน ม.1-ม.6  
ปการศึกษา ๒๕๖๔ แตละกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู คาเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลตาง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2.00 2.68 +0.68 
คณิตศาสตร 2.00 2.74 +0.74 
ภาษาตางประเทศ 2.00 2.31 +0.31 
ภาษาไทย 2.00 2.23 +0.23 
สังคมศึกษาฯ 2.00 2.56 +0.56 
ศิลปะ 2.50 2.86 +0.36 
การงานอาชีพ 2.50 2.95 +0.45 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2.50 3.11 +0.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

๑. รายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

 
 ๖. มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปกศ.๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียน 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบคาเปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน 
 และเจตคติท่ีดตีองานอาชีพ 

ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๖0.00 

ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 84.18 
สูงกวา 

 
 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๓๑ ~ 
 

 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
  โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนางานแนะแนว และโครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เพ่ือเปนการพัฒนานักเรียนใหมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ โดยผลท่ีได
คือนักเรียนรูจักตนเอง รัก เห็นคุณคาของตนเอง มีทักษะทางอาชีพและศึกษาตอในระดับสูงมากข้ึน
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู และประสบการณท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน อยูใน
สงัคมไดอยางมีความสุข มีจิตสำนึกสาธารณะทำประโยชนเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนางานแนะ
แนว 

๑.แนะแนวเพ่ือการศึกษาและ
การมีงานทำ 
๒. ปจฉิมนิเทศ 

เชิงประมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนบานเบิกวิทยาคมทุก
ระดบัชัน้ จำนวน 216 คน  
- คณะครูโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 
จำนวน 15 คน 
- ผูปกครอง ชุมชน องคกรตางๆ ท่ีมีสวน
เก่ียวของ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนไดรับการสนับสนุนทาง
การศึกษาและไดรับโอกาสทางการศึกษา
ท่ีดีข้ึน 
- นักเรียนรูจักตนเอง รัก เห็นคุณคาของ
ตนเอง มีทักษะทางอาชีพและศึกษาตอ
ในระดับสูงมากข้ึน 
- นักเรียนมาศึกษาตอในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 4 ท่ีโรงเรียนบานเบิกวิทยาคมเพ่ิมข้ึน 
- เกิดความสัมพันธอันดีงามระหวางครู
กับนักเรียน และเกิดทัศนคติท่ีดีตอ
โรงเรียน 

โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
 

๑. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๒. กิจกรรมชมุนุม 
๓. กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร 
๔. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู 
๕. กิจกรรมสาธารณประโยชน 

เชิงประมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 จำนวน 216 คน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนสามารถนำความรูท่ีไดไปปรบั
ใชเพ่ือใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มี
จิตสำนึกทำประโยชนเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๓๒ ~ 
 

 นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ในกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพ โดยมีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน การทำอาหารและเครื่องดื่ม งาน
ประดิษฐงานชาง เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาการงานอาชีพ โดย
มีการกำหนดคาเปาหมายวา นักเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ระดับดีข้ึน
ไปรอยละ  ๖0.00 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ ตั้งแตระดับดีข้ึนไป ของ
นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 นั้นสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด สวนนักเรียนชั้น ม.4 ต่ำ
กวาคาเปาหมายท่ีกำหนด แตเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยตั้งแต ม.1-ม.6 พบวา มีจำนวนนักเรียนท่ีไดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป รอยละ 84.18 ซ่ึงมีคาสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
      ๑. รายงานโครงการพัฒนางานแนะแนว 
      ๒. รายงานโครงการโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
      ๓. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
 
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 ๑. มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
 

ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมาย 
ปกศ.๒๕๖๓  
(ตามประกาศ 

รร.) 

ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียน 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบคาเปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๗0.00 

ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 100.00 
สูงกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนางานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โครงการ
พัฒนางานปองกันแกไขพฤติกรรมนักเรียน เพ่ือเปนการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี

เส้นปะแสดงระดบั 
ค่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๓๓ ~ 
 

ตามท่ีสถานศึกษา โดยผลท่ีไดคือ นักเรียนปฏิบัติตนถูกตองตามหลักของคุณธรรมจริยธรรม  
วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนท่ีดีงาม กอใหเกิดผลดีตอสังคม
ชาติบานเมืองตอไป 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนางาน
สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๑.สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เชิงประมาณ 
- ครูและนักเรียนรอยละ 100 ปฏิบัติ
ตนถูกตองเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 
บงบอกถึงความถูกตองดีงามและเปน
แบบอยางท่ีดีได 
เชิงคุณภาพ 
- ครูและนักเรียนปฏิบัติตนถูกตอง
ตามหลักของคุณธรรมจริยธรรม  
วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย 
กอใหเกิดผลดีตอสังคมชาติบานเมือง
ตอไป 

โครงการพัฒนางาน
ปองกันแกไขพฤติกรรม
นักเรียน 

๑.อบรมหนาเสาธงและสุด
สปัดาห 

เชิงประมาณ 
- เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบของทางโรงเรียนท่ีดีงาม 
รอยละ100                                                                                
- เพ่ือปลูกฝงการทำงานงานปองกัน
และแกไขพฤติกรรมนักเรียนจะไดเปน
นักเรียนท่ีดีของทางโรงเรียนและ
สังคมประเทศชาติ รอยละ100 
เชิงคุณภาพ 
- เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบของทางโรงเรียนท่ีดีงาม                                                                                               
- เพ่ือปลูกฝงการทำงานงานปองกัน
และแกไขพฤติกรรมนักเรียนจะไดเปน
นักเรียนท่ีดีของทางโรงเรียนและ
สงัคมประเทศชาติ 

  
 จากการดำเนินการดังกลาว สงผลใหนักเรียนของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีคุณลักษณะ
และคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดังนี้ 
 
 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๓๔ ~ 
 

รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป ปการศึกษา ๒๕๖๔  

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

จำนวน/รอยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ ผลการประเมินระดับดี 
ขึ้นไป (คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 
ขอ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย 97.92 2.08 0.00 0.00 ๑๐๐.๐๐ 
ขอ ๒ ซื่อสัตยสุจรติ 97.92 2.08 0.00 0.00 ๑๐๐.๐๐ 
ขอ ๓ มีวินัย 97.92 2.08 0.00 0.00 ๑๐๐.๐๐ 
ขอ ๔ ใฝเรียนรู 95.37 4.63 0.00 0.00 ๑๐๐.๐๐ 
ขอ ๕ อยูอยางพอเพียง 96.99 3.01 0.00 0.00 ๑๐๐.๐๐ 
ขอ ๖ มุงมั่นในการทำงาน 95.60 4.40 0.00 0.00 ๑๐๐.๐๐ 
ขอ ๗ รักความเปนไทย 97.92 2.08 0.00 0.00 ๑๐๐.๐๐ 
ขอ ๘  มจีิตสาธารณะ 97.92 2.08 0.00 0.00 ๑๐๐.๐๐ 

 เฉลี่ยรอยละ 97.19 2.81 0.00 0.00 ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 จากแผนภูมิแสดงรอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป ป
การศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด คือ การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับดีข้ึนไปรอย
ละ ๗0.00พบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป มีคาเฉลี่ย รอยละ 100.00 ซ่ึงมีคาสูงกวา
คาเปาหมายท่ีกำหนด 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
     ๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  
     ๒. รายงานโครงการพัฒนางานสงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม  
     ๓. รายงานโครงการพัฒนางานปองกันแกไขพฤติกรรมนักเรียน 

เส้นปะแสดงระดบั 
ค่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๓๕ ~ 
 

 ๒. มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปกศ.๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียน 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบคาเปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

มีความภูมิใจในทองถิ่น 
และความเปนไทย 

ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๗0.00 

ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 100.00 
สูงกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการงานกิจกรรมพิเศษ โดยจัดกิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรม กิจกรรมสงเสริมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษากลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพ่ือเปนการพัฒนานักเรียนใหมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน
ไทย โดยผลท่ีไดคือ นักเรียนปฏิบัติตนถูกตอง  เกิดความรักชาติ  หวงแหนชาติและมีความรูเก่ียวกับ
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญของชาติ  หรือวันสำคัญ ท่ีเก่ียวกับบุคคล  
โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

โครงการงาน
กิจกรรมพิเศษ 

๑.กิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรม 
๒.กิจกรรมสงเสริมอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมใหกับ
นักเรียน 

เชิงประมาณ 
- ครแูละนักเรียนรอยละ 100 ปฏิบัติตน
ถูกตองเก่ียวกับวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันสำคัญของชาติ  หรือวัน
สำคัญท่ีเก่ียวกับบุคคล 
เชิงคุณภาพ 
- ครู และนักเรียนปฏิบัติตนถูกตอง  เกิด
ความรักชาติ  หวงแหนชาติและมีความรู
เก่ียวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัน
สำคัญของชาติ  หรือวันสำคัญท่ีเก่ียวกับ
บุคคล 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 

๑. กิจกรรมสงเสริมความเปน
เลิศทางภาษาไทย 

เชิงประมาณ 
- นักเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึนและมีนักเรียนไม
ผานเกณฑการประเมิน ไมเกินรอยละ 3 
เชิงคุณภาพ 
- ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องรอยละ  80   
- ผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถของ
ตนเองดีข้ึน มีทักษะและประสบการณการ



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๓๖ ~ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
แขงขันทักษะภาษาไทยในระดับสูงข้ึน 
- ครูพัฒนาดานความรูและผลงานทาง
วิชาการไดแก นวัตกรรม วิจยัในชัน้เรียน 
แผนการจัดการเรียนรู  และเผยแพรความรู 
ผลงานทางวิชาการแกเพ่ือนรวมงานและ
ผูเก่ียวของท้ัง     ในและนอกโรงเรียน 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษากลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑. จัดทำและจัดซ้ือสื่ออุปกรณ
การสอน 
๒. กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนา 
๓.กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

เชิงประมาณ 
- ครูและนักเรียนรอยละ 100  มีสื่อ
อุปกรณครบถวน ไวใชในกลุมสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในเรื่องของการ
เรียนท่ีทันสมัย 
- รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิสังคมศึกษาสูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
- ครู และนักเรียนมีสื่ออุปกรณครบถวน ไว
ใชในเรื่องของการเรียนท่ีทันสมัยปฏิบัติตน
ถูกตอง  สามารถเรียนรูเขาใจและนำไปใชใช
ชวีิต  ประจำวันอยูในสังคมอยางมีความสุข 
- นักเรียนมีความรูความสามารถในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

 จากการดำเนินการดังกลาว สงผลใหนักเรียนของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีความภูมิใจใน
ทองถ่ินและความเปนไทย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

เส้นปะแสดงระดบั 
ค่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๓๗ ~ 
 

 จากแผนภูมิแสดงรอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปน
ไทย ระดับดีข้ึนไป ปการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ
คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด คือ การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด
ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00พบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป มีคาเฉลี่ย รอยละ 
100.00 ซ่ึงมีคาสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

๑. รายงานโครงการงานกิจกรรมพิเศษ 
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๔. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
หมายเหตุ   บางโครงการ/กิจกรรม อาจดำเนินไมสมบูรณ ท้ังนี้เพราะสถานการณการแพรระบาดของ
      เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
 
 ๓. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปกศ.๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียน 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบคาเปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

การยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน 
บนความแตกตางและหลากหลาย 

ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๗0.00 

ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 84.45 
สูงกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนางานกิจกรรมพิเศษและโครงการงานสงเสริม
ประชาธิปไตย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เพ่ือเปนการพัฒนานักเรียนให มีคุณสมบัติการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง และ
หลากหลาย โดยผลท่ีไดคือครู บุคลากร และนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ กิจกรรมตาม
โครงการดังกลาวสงผลใหนักเรียนนำความรู และประสบการณท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
เพ่ือใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย และ              
มีจิตสำนึกสาธารณะทำประโยชนเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  
 
โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

โครงการงาน
กิจกรรมพิเศษ 

๑.กิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรม 
๒.กิจกรรมสงเสริมอบรม

เชิงประมาณ 
- ครแูละนักเรียนรอยละ100 ปฏิบัติตน
ถูกตองเก่ียวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๓๘ ~ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
คุณธรรมและจริยธรรมใหกับ
นักเรียน 

วันสำคัญของชาติ  หรือวันสำคัญท่ีเก่ียวกับ
บุคคล 
เชิงคุณภาพ 
- ครู และนักเรียนปฏิบัติตนถูกตอง  เกิดความ
รักชาติ  หวงแหนชาติและมีความรูเก่ียวกับวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญของชาติ  
หรือวันสำคัญท่ีเก่ียวกับบุคคล 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษากลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑. จัดทำและจัดซ้ือสื่อ
อุปกรณการสอน 
๒. กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนา 
๓.กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

เชิงประมาณ 
- ครูและนักเรียนรอยละ 100  มีสื่ออุปกรณ
ครบถวน ไวใชในกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมในเรื่องของการเรียนท่ีทันสมัย 
- รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิสังคมศึกษาสูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
- ครู และนักเรียนมีสื่ออุปกรณครบถวน ไวใช
ในเรื่องของการเรียนท่ีทันสมัยปฏิบัตติน
ถูกตอง  สามารถเรียนรูเขาใจและนำไปใชใช
ชวีิต  ประจำวันอยูในสังคมอยางมีความสุข 
- นักเรียนมีความรูความสามารถในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

 จากการดำเนินการดังกลาว สงผลใหนักเรียนของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีการยอมรับท่ี
จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นปะแสดงระดบั 
ค่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๓๙ ~ 
 

 จากแผนภูมิแสดงรอยละของจำนวนนักเรียนท่ีไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป ใน
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
เปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด คือ การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลายระดับดีข้ึนไป รอยละ 70.00 พบวา มีจำนวนนักเรียนท่ีไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีข้ึนไป รอยละ 84.45 ซ่ึงมีคาสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

๑. รายงานโครงการงานกิจกรรมพิเศษ 
๒. ผลสมัฤทธิท์างการศึกษากลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
หมายเหตุ   บางโครงการ/กิจกรรม อาจดำเนินไมสมบูรณ ท้ังนี้เพราะสถานการณการแพรระบาดของ
      เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 ๔. มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปกศ.๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียน 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบคาเปาหมาย  
(ตำ่กวา / เทากับ /สูงกวา) 

มีสุขภาวะทางรางกาย 
และจิตสังคม 

ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๗0.00 

ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 81.49 
สูงกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน โครงการพัฒนางาน
ปองกันแกไขปญหายา เสพติดและเอดส เพ่ือเปนการพัฒนานักเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกายและจิต
สังคม โดยผลท่ีไดคือ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ไดรับบริการดานสุขภาพเบื้องตนอยางดี นักเรียน
ไดรับความรูเก่ียวกับการดูแลและการรักษาสุขภาพของตนเอง ไดรับการบริการและการสนับสนุนใน
การดูแลและการปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 และไดรับการดูแลชวยเหลือใหหางไกลยา
เสพติ ดและได รับการดู แลนั ก เรียน ให เป นผู ท่ี มี ทั กษะชี วิต ท่ี ดี  มี ความรู  ความสามารถ                   
เปนพลเมืองดีของสังคม ในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรม ไดรับการ แนะนำ แกไข ปกปองคุมครอง  
ชวยเหลือบรรเทาทุกข 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสงเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน 

๑.จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 
๒.พัฒนาหองพยาบาล 
๓.การดูแลและการปองกัน
การแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด 

เชิงประมาณ 
- รอยละ 80 ของนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
- รอยละ 100 ของนักเรยีนไดรับบริการ



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๔๐ ~ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
19 ดานสุขภาพเบื้องตนอยางดี 

- รอยละ 90 ของนักเรียนมีความพึง
พอใจในการใชบริการหองพยาบาล 
- รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับความรู
เก่ียวกับการดูแลและการรักษาสุขภาพ
ของตนเอง 
- รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการ
บริการและการสนับสนุนในการดูแลและ
การปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด 
19 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
- นักเรียนทุกคนไดรับบริการดานสุขภาพ
เบื้องตนอยางดี 
- หองพยาบาลพรอมใหบริการแกผูเรียน
ทุกคน 
- นักเรียนไดรับความรูเก่ียวกับการดูแล
และการรักษาสุขภาพของตนเอง 
- นักเรียนทุกคนไดรับการบริการและการ
สนับสนนุในการดูแลและการปองกันการ
แพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 
- นักเรียนมีความพึงพอใจงานสงเสริม
สุขภาพอนามัยโรงเรียนอยูในระดับดี 

โครงการพัฒนางาน
ปองกันแกไขปญหายา 
เสพติดและเอดส 

๑.อบรมทักษะชีวิตและ
รณรงคใหความรูเรื่องยาเสพ
ติดและเอดส 

เชิงประมาณ 
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา      - 
นักเรียน  216  คน                                
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ไดรับการดูแลชวยเหลือให
หางไกลยาเสพติดและเอดส              - 
นักเรียนไดรับการดูแลนกัเรียนใหเปนผูท่ี
มีทักษะชีวิตท่ีดี มีความรู  ความสามารถ  
เปนพลเมืองดีของสังคม 3 นักเรียนไดรับ
การดูแลชวยเหลือ  ในเรื่องของศีลธรรม
จริยธรรม ไดรับการ แนะนำ  แกไข   
ปกปองคุมครอง  ชวยเหลือบรรเทาทุกข 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๔๑ ~ 
 

 จากการดำเนินการดังกลาว สงผลใหนักเรียนของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีสุขภาวะทาง
รางกายและจิตสังคม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงรอยละของจำนวนนักเรียนท่ีไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป ใน
กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับคา
เปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด คือ มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมระดับดีข้ึนไป รอยละ 70.00 
พบวา มีจำนวนนักเรียนท่ีไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป รอยละ 81.49 ซ่ึงมีคาสูงกวาคา
เปาหมายท่ีกำหนด 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

๑. รายงานโครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
๒. รายงานโครงการพัฒนางานปองกันแกไขปญหายา เสพติดและเอดส 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
หมายเหตุ   บางโครงการ/กิจกรรม อาจดำเนินไมสมบูรณ ท้ังนี้เพราะสถานการณการแพรระบาดของ
      เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิมของมาตรฐานท่ี ๑ 

          ๑. ดำเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 
          ๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และแกปญหา จนจบกระบวนการไดนวัตกรรม (STEM) 
          ๓. จัดหาเทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักเรียนสามารถสีบคนไดเต็มศักยภาพ
เพ่ือพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี และการคนควาหาความรูไดดวยตนเอง 
          ๔. จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเขมแข็ง นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือท้ังดาน
รางกายและจิตสังคม 
 
 

เส้นปะแสดงระดบั 
ค่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๔๒ ~ 
 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ : ด ี
 
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

 
ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมายปกศ.
๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

 
ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบคา

เปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธ
กิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดี ดี เทากับ 

 กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผนงาน เพ่ือกำหนด

เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดใหมีความชัดเจน โดยดำเนินกิจกรรมการจัดทำ
ขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการติดตามตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาท่ีสมบูรณและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป  ยุทธศาสตรของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี                    
และยุทธศาสตรของโรงเรียน  
 ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมมีแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาท่ีสมบูรณและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และยุทธศาสตรของโรงเรียน มีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน                     
และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดไดอยางชัดเจน สามารถดำเนินการไดอยางชัดเจน 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 ๑. รายงานโครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผนงาน 
 ๒. แผนปฏิบัตกิารประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  

 
ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมายปกศ.
๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

 
ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบคา

เปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

ดี ดี เทากับ 

 กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยดำเนินกิจกรรมการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๔๓ ~ 
 

การศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
 ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีมีคุณภาพและ
ดำเนินโครงการ พรอมกับการติดตามตรวจสอบอยางเปนระบบสงผลใหสถานศึกษามีการพัฒนาไปใน
แนวทางท่ีถูกตองและชัดเจน รวมท้ังการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีสามารถตรวจสอบ
ได 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 ๑. แผนปฏิบัตกิารประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ๒. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  ทุก
กลุมเปาหมาย   

 
ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมายปกศ.
๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

 
ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบคา

เปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ   
ทุกกลุมเปาหมาย   

ดี ดี เทากับ 

 กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษามี

พัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมายโดย
ดำเนินกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู  และมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน และทุกกลุมเปาหมาย 
 ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ิน มีรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหนักเรียนไดเลือกเรียนไดตามความถนัด
และความสนใจ และการนิเทศติดตามการดำเนินงานทำใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบ
ดาน และทุกกลุมเปาหมาย 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 ๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเบิกวทิยาคม 
 ๒. แผนปฏบิัติการประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๔๔ ~ 
 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายปกศ.

๒๕๖๓  
(ตามประกาศ รร.) 

 
ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบคา

เปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

พัฒนาครูและบุคลากรใหมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดี ดี เทากับ 

 กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคล และ

โครงการนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยดำเนินกิจกรรม
การสงครูเขารับการอบรมพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาตาง ๆ รวมท้ังเผยแพรผลงานทางวิชาการเพ่ือ
เสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  นอกจากนี้ยังมีการนิเทศการจัดการเรีนรูเพ่ือการสะทอนปญหาใน
การจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตอไป 
 ผลการดำเนินงาน 

ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถนำความรูจากการเขารับการอบรม
พัฒนามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เผยแพรผลงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู และทำผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะแสดงถึงความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 ๑. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคล  
 ๒. รายงานโครงการนิเทศภายใน  
 ๓. รายงานการพัฒนาตนเองของครู 
 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 
ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมายปกศ.
๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

 
ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบคา

เปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดี ดี เทากับ 

 กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมและ

โครงการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต เพ่ือจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ โดยดำเนินกิจกรรมการสรางและซอมแซมหองเรียน หองปฏิบัติการตาง ๆ ให
อยูในสภาพพรอมใชงาน จัดบรรยากาศในหองสมุดและงานเทคนิคหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต              
จัดกิจกรรมเพ่ือเราความสนใจและกระตุนพัฒนาการดานการเรียนรูอยางมีความสุข 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๔๕ ~ 
 

 ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรู โดยเฉพาะหองสมุดมีชีวิตท่ีไดรับ

รางวัลดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานยอดเยี่ยม และมีสภาพแวดลอมท่ีสะอาด บรรยากาศรมรื่น
จนเปนท่ียอมรับในสังคมกอใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและมีความสุข 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 ๑. รายงานโครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
 ๒. รายงานโครงการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 
 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู 

 
ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมายปกศ.
๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

 
ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบคา

เปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู 

ดี ดี เทากับ 

 กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู โดยดำเนิน
กิจกรรมการจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบและสามารถสืบคนไดดวยเทคโนโลยี เชน จัดใหมี
ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระบบบริหารงานพัสดุและสนิทรัพย 
 ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนมีจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยี มี
ความถูกตองแมนยำ และเปนปจจุบัน 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

๑. รายงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ  
๓. ระบบบริหารงานพัสดุและสินทรัพย 
๔. ระบบฐานขอมูล DMC, SGS online, Website โรงเรียน 
๕. เครือขายอินเทอรเน็ตโรงเรียน 

 
แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิมของมาตรฐานท่ี ๒ 

      ๑. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีพัฒนาผูเรียนรอบดานครบทุกคน 
      ๒. จัดสงครูเขารับการอบรมพัฒนาดานวิชาการใหมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 
      ๓. สรางหองเรียน หองปฏิบัติการ หองฝกงาน แหลงเรียนรู ใหพรอมจัดการเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๔๖ ~ 
 

 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ                  
 ระดับคุณภาพ : ด ี
 
๓.๑ การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได   

 
ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมายปกศ.
๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

 
ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบคา

เปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

การจัดการเรียนรู                       
ผานกระบวนการคิดและ       
ปฏิบัติจริง และสามารถ              
นำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ดี ดี เทากับ 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ                
การเรียนรู โดยมีกิจกรรมการเขารับการอบรมพัฒนาบุคลากรครูตามกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรม
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู สื่อ อุปกรณการจัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรูแบบ     
Active Learning โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูมีแผนการจัดการเรียนรู แบบ Active Learning  และ
มีการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวย 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุม
สาระการเรียนรู 

๑. กิจกรรมการอบรมพัฒนา
บุคลากรครู ๘ กลุมสาระการ
เรียนรู 
 
๒. กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู สื่อ อุปกรณการจัดการ
เรียนการสอน 
 
๓. การจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning 
 
 

เชิงประมาณ  
 - รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและมี
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมินต่ำ
กวารอยละ ๓ 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
- นักเรียนไดพัฒนาความรู
ความสามารถของตนเอง มีทักษะและ
ประสบการณการแขงขันทักษะ
ภาษาไทยในระดับสูงข้ึน 
- ครูพัฒนาดานความรู และผลงาน
ทางวิชาการเผยแพรแกผูเก่ียวของท้ัง
ในและนอกโรงเรียน 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๔๗ ~ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

เชิงประมาณ 
- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 
จำนวน 1 – 2  เลม 
เชิงคุณภาพ 
- เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมีมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนางานวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๑.วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

เชิงประมาณ 
- รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอนโรงเรียน
บานเบิกวิทยาคม มีการดำเนินการ
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบ อยางนอย 1 
เรื่องใน 1 ภาคเรียน 
- โรงเรียนมีงานวิจัยระดบัโรงเรียน
อยางนอย 1 เรื่องใน 1 ภาคเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- ครูทุกคนมีผลการประเมินงานวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบอยูในระดับผานข้ึนไป 
- โรงเรียนมีงานวิจัยระดบัโรงเรียนท่ี
เกิดจากความรวมมือของครูในทุก
ระดับชั้นเรียน 

 
 ผลการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิต
ได ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง สามารถนำทักษะและ
ประสบการณไปใชในชีวิตประจำวันได และจากการเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนบานเบิก
วิทยาคมไดรับรางวัลจากการแขงขันมากมายท้ังในระดับภาค และระดับประเทศ 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

๑. รายงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
๒. แผนกการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๔๘ ~ 
 

๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายปกศ.

๒๕๖๓  
(ตามประกาศ รร.) 

 
ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบคา

เปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 

ดี ดี เทากับ 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา โดยมีกิจกรรมการซอมบำรุงสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมจัดหาเทคโนโลยีท่ีใชใน
การพัฒนาสื่อการสอน นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต โดยมีกิจกรรมการจัดบรรยากาศ
หองสมุดใหเอ้ือตอการเรียนรูเปนหองสมุดมีชีวิตท่ีมีการจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของนักเรียน
อยางตอเนื่อง  
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.จัดทำสื่อ อุปกรณ การจัด            
การเรียนการสอน 

เชิงประมาณ 
- ครูมีสื่อ นวัตกรรมท่ีเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน อยางนอย
กลุมสาระละ 1 รายการ 
- มีการปรับปรุงพัฒนาหรือซอมแซม
นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีมี
อยูใหอยูในสภาพ เอ้ืออำนวยตอการ
จัดการเรียน          การสอน อยางนอยป
ละ 1 รายการ 
เชิงคุณภาพ 
- ครูและนักเรียน มีสื่อไดใชสื่อเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพทันสมัย 
- นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

โครงการพัฒนาหองสมุด    
มีชีวิต 

๑. กิจกรรมการจัดบรรยากาศ 
หองสมุด 
 
๒. กิจกรรมงานเทคนิคหองสมุด 

เชิงประมาณ  
 - มีหองสมุดท่ีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู ๑ แหง 
 - รอยละ ๘๐ ของนักเรียนไดเขารวม



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  
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~ ๔๙ ~ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 
๓. จัดหา จัดทำสื่อนวัตกรรม
สงเสริมการอาน 
 
๔. งานสัปดาหหองสมุด 
 
๕. กิจกรรมยุวบรรณารักษ
สงเสริมการอาน 

กิจกรรมตามโครงการ 
 เชิงคุณภาพ 
 - ครู นักเรียน และประชาชนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู ขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนดวยตนเอง รักการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 - นักเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถ
ของตนเองดีข้ึน มีทักษะและประสบการณ
ในการแขงขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับสูงข้ึน 

 
 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ป
การศึกษา ๒๕๖๓ 
 ครู และนักเรียน มีความรูความสามารถในการผลิต ใช และบำรุงรักษาสื่อ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีผลการประเมินระดับชาติอยูในระดับดี 
มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการพัฒนา
ความรูความสามารถของตนเอง สามารถนำทักษะและประสบการณไปใชในชีวิตประจำวันได และ
จากการเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมไดรับรางวัลจากการแขงขันมากมาย
ท้ังในระดับภาค และระดับประเทศ 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

๑. รายงานโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๒. รายงานโครงการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 

 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 
ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมายปกศ.
๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

 
ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบคา

เปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

ดี ดี เทากับ 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู โดยมีกิจกรรมการเขารับการอบรมพัฒนาบุคลากรครูตามกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรม
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู สื่อ อุปกรณการจัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรูแบบ     



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๕๐ ~ 
 

Active Learning โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูมีแผนการจัดการเรียนรู แบบ Active Learning  และ
มีการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวย โดยทุกกิจกรรมจะมีการบริหารจัดการชั้นเรียน            
เชิงบวก 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุม
สาระการเรยีนรู 

๑. กิจกรรมการอบรมพัฒนา
บุคลากรคร ู๘ กลุมสาระการ
เรียนรู 
 
๒. กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู สื่อ อุปกรณการจัดการ
เรียนการสอน 
 
๓. การจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning 
 
 

เชิงประมาณ  
 - รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและมี
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมินต่ำ 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
- นักเรียนไดพัฒนาความรู
ความสามารถของตนเอง มีทักษะและ
ประสบการณการแขงขันทักษะใน
ระดับสูงข้ึน 
- ครูพัฒนาดานความรู และผลงาน
ทางวิชาการเผยแพรแกผูเก่ียวของท้ัง
ในและนอกโรงเรียน 

 
 ผลการจัดการเรียนรูโดยการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง สามารถนำทักษะและ
ประสบการณไปใชในชีวิตประจำวันได และจากการเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนบานเบิก
วิทยาคมไดรับรางวัลจากการแขงขันมากมายท้ังในระดบัภาค และระดับประเทศ 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

๑. รายงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
๒. แผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
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~ ๕๑ ~ 
 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายปกศ.

๒๕๖๓  
(ตามประกาศ รร.) 

 
ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบคา

เปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

ตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบ และนำผลมา

พัฒนาผูเรียน 
ดี ดี เทากับ 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการโครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีกิจกรรมกิจกรรมการอบรมพัฒนาดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา กิจกรรมจัดทำวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ และกิจกรรมนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัย โดยการ
ทำงานวิจัยในชั้นเรียนจะเปนการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผูเรียน อยางถูกตองและแมนยำท่ีสุด 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนางานวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

๑. กิจกรรมการอบรมพัฒนาดาน
การวิจัยเพ่ือพัฒนา 
 
๒. กิจกรรมจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ 
 
๓. กิจกรรมนำเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรูงานวิจัย 
 
 

เชิงประมาณ  
 - รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ตามศักยภาพของแตละบุคคล 
- มีทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
- นักเรียนไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง มีทักษะและประสบการณการ
แขงขันทักษะในระดับสูงข้ึน 
- ครูพัฒนาดานความรู และผลงาน
ทางวิชาการเผยแพรแกผูเก่ียวของท้ัง
ในและนอกโรงเรียน 

 
 ผลการจัดการเรียนรูโดยการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา
พัฒนาผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง สามารถนำทักษะและ
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โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๕๒ ~ 
 

ประสบการณไปใชในชีวิตประจำวันได และจากการเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนบานเบิก
วิทยาคมไดรับรางวัลจากการแขงขันมากมายท้ังในระดับภาค และระดับประเทศ 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

๑. รายงานโครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากรครู 

 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการ เรียนรู  

 
ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมายปกศ.
๒๕๖๓  

(ตามประกาศ รร.) 

 
ผลการประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียนผลการ
ประเมินเม่ือเทียบคา

เปาหมาย  
(ต่ำกวา / เทากับ /สูงกวา) 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
ขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการ เรียนรู 
ดี ดี เทากับ 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมดำเนินโครงการนิเทศภายใน โดยมีกิจกรรมจัดทำเอกสาร
เก่ียวกับการนิเทศภายใน กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู และกิจกรรมนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู
เทคนิคการจัดการเรียนรู เพ่ือเปนการการสงเสริม สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนให
ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการ
สรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน ท้ังทางดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ และสติปญญา ให
เต็มตามวัยและศักยภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการนิเทศภายในและ
กำกับติดตาม 

๑. กิจกรรมจัดทำเอกสาร
เก่ียวกับการนิเทศภายใน 
 
๒. ดำเนินกิจกรรมนิเทศการ
จัดการเรียนรู 
 
๓. กิจกรรมนำเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรูเทคนิคการจัดการเรียนรู 
 
 

เชิงประมาณ  
 - ครูทุกคนไดรับกานนิเทศการ
จัดการเรียนรู 
เชิงคุณภาพ 
 - โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการ
นิเทศภายในอยางเปนระบบ 
- ครไูดรับการสงเสริม สนับสนุน หรือ
ใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนให
ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก ไดแก การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการ
สรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุก
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~ ๕๓ ~ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ดาน ท้ังทางดานรางกาย สังคม 
อารมณ จิตใจ และสติปญญา ใหเต็ม
ตามวยัและศักยภาพ 

 
 ผลการมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ครูไดรับการนิเทศการจัดการเรียนรู เพ่ือเปนการการสงเสริม สนับสนุน หรือใหความ
ชวยเหลือครูในโรงเรียนใหประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ไดแก การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือการสรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน ท้ังทางดานรางกาย สังคม 
อารมณ จิตใจ และสติปญญา ใหเต็มตามวยัและศักยภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มี
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการพัฒนา
ความรูความสามารถของตนเอง สามารถนำทักษะและประสบการณไปใชในชีวิตประจำวันได และ
จากการเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนบานเบิกวิทยาคมไดรับรางวัลจากการแขงขันมากมาย
ท้ังในระดับภาค และระดับประเทศ 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

๑. รายงานโครงการนิเทศภายในและกำกับติดตาม 
 
แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิมของมาตรฐานท่ี ๓ 

      ๑. จัดการเรียนรูแบบ Active Learning เต็มรูปแบบทุกวิชา 
      ๒. จัดการเรียนรูแบบ Problem-Based Learning (PBL) 
      ๓. ใชกระบวนการวิจัย ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
      ๔. ใชกระบวนการ PLC (Professional Learning. Community) “ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ” ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา                                 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูใน ระดับคุณภาพ : ด ี
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สวนที่  ๓ 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ของสถานศึกษา 

 
 จุดเดน / จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะ  

มาตรฐานท่ี ๑ 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. มีการพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมเปนผูมี

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 

เคารพผูอ่ืน มีจิตสาธารณะมีคานิยมและ

จิตสำนึกเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนด เปนแบบอยางได มีการสงเสริมดาน

พระพุทธศาสนา สงผลใหนักเรียนมีผลการ

ประเมินคุณลักษะอันพึงประสงคคิดเปนรอย

ละ ๑๐๐ สูงกวาคาเปาหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

๑.  พัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถ 

ดานวิชาการ ดนตรี กีฬา อาชีพเพ่ือใหนักเรียน 

มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงข้ึน  

๒. ควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงพัฒนา

ผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน การเขียน 

การสื่อสาร ท้ังวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ใหดีข้ึนและใหมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหมีคาเฉลี่ย

ระดับดีข้ึนไป รอยละ ๖๐.๐๐ 

 

มาตรฐานท่ี ๒ 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. มีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบมี 
การนิเทศ ติดตาม จัดใหมีการประชุมท่ี
หลากหลายวิธีเชน การ ประชุมแบบมีสวน
รวม ระดมสมอง การประชุมกลุมยอยเพ่ือให
ทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย 
วิสัยทัศนและพันธกิจ ท่ีชดัเจน มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัตกิารประจำป
ท่ี สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาตามความตองการของชุมชน ปรับ
โครงสรางในการบริหารงานใหสอดคลองกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการ
พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรูตามหลักสูตร มีการกำกับ ติดตาม 
และประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
รวมถึงการใชผลการประเมินติดตามมาใชวาง

 

๑. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพมีความรู ความสามารถ ทักษะตาม

มาตรฐานตำแหนง 

๒. จัดสภาพแวดลอมและสังคมท่ีแกผูเรียนทุก

กลุมเปาหมาย 

๓. การสำรวจความตองการดานกิจกรรมสงเสริม

การใฝรูของนักเรียน 
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~ ๕๕ ~ 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

แผนการดำเนินงาน ในปการศึกษาตอไป 
๒. ครมีูการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความตั้งใจ 

มุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มเวลาและ
ความสามารถ 

๓. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคม ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 

๔. คณะกรรมสถานศึกษาและผูปกครอง 
สนับสนนุการศึกษาและมีความมุงม่ันในการ
พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาสอดคลองกับ
บริบทความตองการของผูเรียน สถานศึกษา
และทองถ่ิน 

๕. ผูเรียน โรงเรียน ชุมชน องคกรสวนทองถ่ินมี
สัมพันธภาพท่ีดีตอกันโรงเรียนมีจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถเขาถึงได
อยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยี มีความถูกตอง
แมนยำ และเปนปจจุบัน เชน ระบบติดตาม
แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระบบ
บริหารงานพัสดุและสินทรัพย 

 

มาตรฐานท่ี ๓ 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันพัฒนาการเรียนการ

สอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดย

การคิด การปฏิบัติจริง ดวยวิธีการและแหลง

เรียนรูท่ีหลากหลาย จัดการเรียนรูโดยเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ มีการสอนแบบ Active 

Learning โดยนำกระบวนการสะเต็มศึกษา

ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูและ

ชีวิตประจำวันมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

โดยจัดกิจกรรมเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก 

ใหเด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรัก

ท่ีจะเรียน สามารถเรียนรูรวมกันอยางมี

ความสุข สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

๑. ครูสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะห

ดวยตนเองกำหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมท่ี

สอดคลองกับความสนใจและความถนัดเปน

รายบุคคลอยางเปนรูปธรรมท้ังระบบ 

๒. ครูสงเสริมผูเรียนไดเรียนรูดวย

กระบวนการวจิัยอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

๓. ครนูำภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูและรวม

กิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนรปูธรรม

และตอเนื่อง 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๕๖ ~ 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ประสงคตามเปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

 

 แบบอยางท่ีดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  
โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม ประสานความรวมมือของ ครู ผูปกครองนักเรียน นักเรียน และชุมชน ใน
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน และพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ดานใหเปนไป
ตามความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชนอยางแทจริง โดยใชรูปแบบนวัตกรรม BANBERK 
MODEL รวมกับหลักวงจรคุณภาพของเดมม่ิงดวยกระบวนการ PDCA ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. Plan ข้ันวางแผน มีการวางแผนการำดเนินงานอยางรอบคอบและรอบดาน 
  B : best (สิ่งท่ีดี ท่ีสุด) เปนการมุงผลท่ีดีท่ีสุด ตามนโยบาย ๓ H ( นักเรียนดัง 
บุคลากรดี องคกรเดน ) ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
  A : analysis (การวิเคราะห) SWOT เพ่ือกำหนดกลยุทธในการพัฒนาใหเหมาะสม
ตามปจจัยท่ีเก่ียวของ 
 ๒. Do ข้ันดำเนินการตามแผน มีการวางแผนการำดเนินงานอยางรอบคอบและรอบดาน 
  N : network (เครือขาย) ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  B : brain storming (การระดมสมอง) ระดมสมองจากภาคีเครือขายและผูมีสวน
เก่ียวของท้ังหมด 
 ๓. Check ข้ันตรวจสอบ มีการประเมินในทุกข้ันตอนเพ่ือตรวจสอบและพัฒนา 
  E : evaluation (การประเมิน) ประเมินในทุกข้ันตอน 
  R : reporting (การรายงานผล) การรายงานผลเพ่ือเปนการทราบความสำเร็จ 
ปญหา อุปสรรค เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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~ ๕๗ ~ 
 

 ๔. Action ข้ันปรับปรุงแกไข เปนข้ันของการนำผลการประเมินมาพัฒนาแผนตอไป 
  K : knowledge (ความรู) ความเขาใจ และสามารถนำความรูนั้นไปใชดำเนินการให
บรรลุเปาหมายได 
 จากการปฏิบัติงานใรรูปแบบ นวัตกรรม BANBERK MODEL ในทุกดานของการพัฒนา
โรงเรียนทำใหโรงเรียนบานเบิกวิทยาคมมีจุดเดน ดังนี้ 
 ๑.  ดานคุณภาพผูเรียน  

  ๑.๑  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  นักเรียนกลาแสดงออก ราเริงแจมใส  

สุขภาพกายแข็งแรง  และเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

   ๑.๒ ผูเรียน  สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  สงผลให 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

อยูในเกณฑท่ีนาพอใจ  

   ๑.๓ ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตาม 

เกณฑ  มีระเบียบวินัยจนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา  เปนท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง

ความมีวินัย  เคารพกฎกติกา  ระเบียบของสังคม  เปนตน 

       ๑.๔  ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน  ในความเปน ไทยและเห็นคุณคาเก่ียวกับ 

ภูมิปญญาไทย  และ แสดงออกไดอยางเหมาะสม จนเปนเอกลักษณของ สถานศึกษาเปนท่ียอมรับ

ของชุมชน  

          ๑.๕ ผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด เลือกรบัประทานอาหาร 

ท่ีสะอาดและมี ประโยชน รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพรางกาย แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ

น้ำหนัก-สวนสูง ตามเกณฑ นักกีฬาของโรงเรียนไดรับเหรียญรางวัล หลายรางวัล และหลายประเภท 

จากการแขงขันรายการตาง ๆ ในระดับจังหวัด 

 ๒.  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

   ๒.๑  ผูบริหารมีความตั้งใจ มีความมุงม่ัน  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศนท่ีดีใน 

การบริหารงาน  สามารถเปนแบบอยางท่ีดีในการทำงาน  และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ 

และมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาท 

๒.๒  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ แบงโครงสรางการ 
บริหารงานเปน ๔ กลุมงาน  ยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

๒.๓ โรงเรียนใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม  
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการ กำาหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ท่ีชัดเจน   

๒.๔ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ท่ี 
สอดคลองกับผลการจัด การศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  

๒.๕ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจำป ท่ีสอดคลอง 
กับการพัฒนาผูเรียนทุก กลุมเปาหมาย   



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  
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~ ๕๘ ~ 
 

       ๒.๖ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี ความรูความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานตำแหนง  

       ๒.๗ มีขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สามารถนำไปประยุกตใชได 
       ๒.๘ โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม ท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู   
       ๒.๙ ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 

ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  
          ๒.๑๐ โรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวม ขอมูล เพ่ือใชเปนฐานในการ 

วางแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 

          ๒.๑๑ มีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาจากผูปกครอง 

นักเรียน สงผลใหโรงเรยีนมี สื่อ และแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

          ๒.๑๒ โรงเรียนใหความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา  เนนการสรางความเขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู  

บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ  การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการมีสวนรวม

ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาระการ

เรียนรู    

            ๓.  ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ๓.๑ ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ  มีความตั้งใจ  มุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม
เวลา และเต็มความสามารถ ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน  
  ๓.๒ ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
  ๓.๓ ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  ๓.๔ ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูจากการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย นำภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู   
  ๓.๕ ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน สำคัญ โดยการดำเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมอยาง หลากหลาย  
                  ๓.๖ ครูทุกคนไดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
แผนการจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน   
 

 ความโดดเดนในมิตท่ีิสถานศึกษามีความโดดเดนเฉพาะทาง 

 ความสำเร็จท่ีสำคัญ และเปนความภาคภูมิใจของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม  

ดานผูเรียน/นักเรียนดัง (High Quality Students) 

 ๑. การประกวดบรรยายธรรม ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับภาคคณะสงฆ   

  - เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับท่ี ๑  ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

  - เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒  ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 
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~ ๕๙ ~ 
 

  - เด็กหญิงอมรา  สะอาด ไดรับรางวัลชมเชย จากการประกวดบรรยายธรรม  ระดับภาค

คณะสงฆ กรมการศาสนากระทรวงวฒันธรรม 

 ๒. การประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

  ๒.๑ การประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒  

ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก  ณ  จังหวัดสมุทรปราการ 

  - เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ “กิจกรรมประกวดเลานิทานสงเสริมคุณธรรม”  

ประเภทบกพรองทางการเรียน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

  - เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ “กิจกรรม การประกวดหนังสือเลมเล็ก” 

ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น  ม.๑ - ม.๓ 

               - เหรียญเงิน “กิจกรรมการแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทบกพรอง

ทางรางกาย ไมกำหนดชวงชั้น  

  - เหรียญทองแดง “กิจกรรมการแขงขันการสรางอุปกรณเพ่ือใหบริการ”  

ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

  ๒ .๒ การประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑  

ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม 

              - เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับท่ี ๑  “กิจกรรมประกวดเลานิทานสงเสริมคุณธรรม”  

ประเภทบกพรองทางการเรียน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

              - เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  “กิจกรรมการประกวดหนังสือเลมเล็ก” 

ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น  ม.๑ - ม.๓ 

  - เหรียญทอง “กิจกรรมการแขงขันการการจัดการคายพักแรม” ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

  - เหรียญทอง “กิจกรรมการแขงขันการสรางอุปกรณเพ่ือใหบริการ” ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

  - เหรียญเงิน  “กิจกรรมการประกวดยวุบรรณรักษสงเสริมการอาน” ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

   - เหรียญเงิน “กิจกรรมการประกวดยุวบรรณรักษสงเสริมการอาน” ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

  - เหรียญเงิน “กิจกรรมการประกวดหนังสือเลมเล็ก” ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

  - เหรียญเงิน  “กิจกรรมประกวดแขงขันรำวงมาตรฐาน” ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

  - เหรียญทองแดง  “กิจกรรมการแขงขันการสรางเกมสรางสรรค 

จากคอมพิวเตอร” ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

  ๒ .๓ การประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๗ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ณ  ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต 
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~ ๖๐ ~ 
 

              - เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  “กิจกรรมประกวดเลานิทานสงเสริมคุณธรรม” 

ประเภทบกพรองทางการเรียน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

  - เหรียญทอง “กิจกรรมการแขงขันจัดทำหนังสือเลมเล็ก” ประเภทบกพรอง 

ทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

    ๒.๔ การประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๖ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ณ  ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต 

               - เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ “กิจกรรม ประกวดเลานิทานสงเสริมคุณธรรม” 

ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

  - เหรียญทอง “การแขงขันการจัดทำหนังสือเลมเล็ก” ประเภทบกพรอง 

ทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

  - เหรียญทอง “การแขงขันการจัดทำหนังสือเลมเล็ก” ประเภทบกพรอง 

ทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

  - เหรียญทองแดง “การแขงขันการจัดทำหนังสือเลมเล็ก” ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

 ๓. การประกวดและแขงขันตามความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคล 

  นางสาวปนัดดา อูเรือ  

   - ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม ในหัวขอ “บทบาทของพอท่ีสำคัญตอชาติ” จากการประกวด

เขียนเรียงความ จากกระทรวงวัฒนธรรมและประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย 

            นายฐิติกร โทนเหมือน   

      - ไดรับคัดเลือกเปน “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

ระดับประเทศ ปการศึกษา ๒๕๕๗ จากกระทรวงศึกษาธิการ 

                - ไดรับโลเกียรติคุณจากผูวาราชการจังหวัดลพบุรี เปนผูนำคานิยมหลักของสังคมไทย 

๑๒ ประการไปสูการปฏิบัติประสพความสำเร็จ ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปการศึกษา ๒๕๕๗   

  - รางวัลรองชนะเสิศ อันดับ ๑ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “การประกวดการ

บรรยายธรรม” ระดับจังหวัด ประจำปการศึกษา ๒๕๕๗ จากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี ได

เปนตัวแทนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ไปเขารวมการแขงขันตอ ระดับภาค   

ณ วัดพิกุลทอง(พระอารามหลวง)  

  - รางวัลชมเชย อันดับ ๒  ชวงชั้นท่ี ๔  “การประกวดการบรรยายธรรม”   

ระดับภาค ประจำปการศึกษา ๒๕๕๗  จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงบุรี ณ วัดพิกุลทอง 

  - รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ ๑ การประกวดนักเรยีนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม

ประจำป ๒๕๕๗ จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

  - โลรางวัลชนะเลศิ การประกวดสุนทรพจนรณรงคการเลือกตั้ง ระดับภาค  



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๖๑ ~ 
 

โดยศูนยการเรียนรูการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ๒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) 

ประจำป ๒๕๕๖ 

    เด็กหญิงศศิวิมล ชัยมาตร  

  - รางวลัชนะเลิศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “การประกวดการบรรยายธรรม”  

ระดับจังหวัด ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ไดเปนตัวแทน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต ๕ ไปเขารวมการแขงขันตอในระดับภาค  

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “การประกวด 

การบรรยายธรรม” ระดับภาค (คณะสงฆ ภาค ๓)  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑  ณ วัดพิกุลทอง 

  - โลรางวัลนักเรียนทีมีคุณธรรม จริยธรรม ดีเดน จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย 

ปการศึกษา ๒๕๕๙  

                 - รับใบประกาศเกียรติคุณพรอมทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐  บาท นักเรียนทีมีคุณธรรม 

จริยธรรมและมีความประพฤติดีเดน จากธนาคารออมสิน ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  - โลรางวัลชมเชยระดับชาติ จากการแขงขันประกวดบรรยายธรรม ประจำปการศึกษา 

๒๕๕๘  เนื่องในงานมหกรรมสงเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน

พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  - เกียรติบัตรชนะเลิศ ระดับภาค (คณะสงฆ ภาค ๓) จากการแขงขันประกวดบรรยาย

ธรรม ประจำปการศึกษา ๒๕๕๘  เนื่องในงานมหกรรมสงเสริมศีลธรรมและการประกวด กิจกรรม

พัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ณ วัดสรรพยาวัฒนาราม จังหวัดชัยนาท   

     นายดนุพร  พุฒติ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

    - รับประทานโลรางวัล “ลูกท่ีมีความกตัญูสูงสุดตอแม” เนื่องในวันแมแหงชาติ จาก

สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ผลความสำเร็จของนักเรียนดานอ่ืน ๆ โรงเรยีนสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดศึกษาเลาเรียน

และเขาสอบไลพระปริยัติธรรมสนามหลวง นักเรียนไดรับรับใบประกาศนียบัตรการสอบไลได ธรรม

ศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก เปนจำนวนมากทุกปการศึกษา  

 

ดานครูผูสอน/บุคลากรเดน (High Quality Personals) 

 - นางสาวจิดาภา ตอรัมย ครูผูชวย ไดรับรางวัลการพัฒนาผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอนท่ีเปนแบบอยางได ในโครงการติดตามการจดัการเรียนการสอนในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 จากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๖๒ ~ 
 

 - นางสาวจิดาภา ตอรัมย ครูผูชวย ครูดีของแผนดินข้ันพ้ืนฐาน โครงการเครือขายครูดีของ

แผนดิน เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท จากสำนักพุทธศาสตรสากล  

 - นางสาวชวาลณัฏฐ คำสี ครผููชวย ครูดีของแผนดินข้ันพ้ืนฐาน โครงการเครือขายครูดีของ

แผนดิน เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท จากสำนักพุทธศาสตรสากล 

 - นางสุภาพร ปนงาม ครู คศ.๓ ไดรับโลรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม สพม.ลพบุรี  

 - นายยุทธชัย อินทรวงศ ครู คศ.๑ ไดรับโลรางวัลนวัตกรรมสรางสรรคคนดี สพม.ลพบุรี 

 - นางพจนารถ  มุสิกะสินธุ ครู คศ.๓ ไดรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  เนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 - นายศุภโชค  แกวสงา  ครู คศ.๒  ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ เปน “ผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ดีเดน” ประจำป ๒๕๕๙ จากสำนักงานลูกเสือแหงชาติ  

 - นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร ครู คศ.๓ ไดรับการคัดเลือกเปน “ครูสอนดี” ไดรับโลพรอม

เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิ ชงค-อรุณี วงศขัน ประจำป ๒๕๕๙ 

  - นายไพบูลย  วิริยะอุดมเสถียร ครู คศ.๓ และนางสาวกันยารัตน  มวงฉ่ิง ครู คศ.๒ ไดรับ

ใบประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไมมีอบายมุข” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับองคกรเครือขายงดเหลา ประจำป ๒๕๕๙ 

           - นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร ครู คศ.๓ ไดรับโลรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ “ครูผูสอน

ยอดเยี่ยมสงเสริมนิสัยรักการอาน”  จาก บริษัท นามมีบุค รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 - นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร ครู คศ.๓ ไดรับการคัดเลือก ผูประกอบวิชาชีพ 

ทางการศึกษาเพ่ือเขารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำป ๒๕๕๘  จากสำนักงาน 

คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  

          - นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร ครู คศ.๓ ไดรับโลรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม

มีอบายมุข” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับองคกร

เครือขายงดเหลา ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

   - ครูโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม ทุกกลุมสาระการเรียนรูไดรับเกียรติบัตรยกยองเปนครูสอนดี 

จากศูนยเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี  สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการ ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ปการศึกษา ๒๕๕๘   

 -  นายเสนห  ทองยิ่ง, นางสุภาพร  ปนงาม, นางสาวรัชฎา  เนื้อนาทองสกุล  ไดรับใบ

ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม มีอบายมุข” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร ปการศึกษา ๒๕๕๘   



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๖๓ ~ 
 

 ผลความสำเร็จของครูและบุคลากรดานอ่ืน ๆ เชน ไดรับการสงเสริมใหศึกษาเลาเรียนและเขา

สอบไลพระปริยัติธรรมสนามหลวง และไดรับรับใบประกาศนียบัตรการสอบไลได ธรรมศึกษาชั้นตรี 

ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ทุกปการศึกษา เปนตน 

 

ดานสถานศึกษา/องคกรเดน (High Quality Organization) 

 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม  

  -  ผานการประเมิน ระดับดีมากในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

  -  ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 

ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ 

 ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  - ไดรับโลรางวัลระดับดีเดน “สถานศึกษาท่ีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาประสบความสำเร็จ” ดานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โครงการรักษภาษาไทย เนื่องใน

วันภาษาไทยแหงชาติ ป ๒๕๖๐  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  

  - ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียน “อัจฉริยะจรรยา” รุนท่ี ๓ จากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

  - ไดรับประกาศนียบัตรไดเขารวมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)      

ป ๒๕๖๐ ผานระดับดีเยี่ยม จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  

  - ไดรับการรับรองมาตฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) จากสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดาน 

มัธยมศึกษา ตั้งแตวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

   - ผานการประเมิน โรงเรียนท่ีบริหารจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จาก “สถานศึกษาพอเพียง” เปน “สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ” จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  - โลรางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดน ระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึกษา ๒๕๕๙ จากกระทรวงศึกษาธิการ 

  - ผานการประเมินใหเปน “โรงเรียนคุณธรรม” จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๕         



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๖๔ ~ 
 

  - โลรางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๕๘ โรงเรียนสงเสริมการอาน ระดับ

มัธยมศึกษา ภาคกลาง จาก บริษัท นานมีบุค รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  - โลรางวัลระดับยอดเยี่ยม โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานท่ีเปนผลงานท่ีมีการปฏิบัติท่ี

ดี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ประจำป ๒๕๕๘ 

                - เกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง “โรงเรียนท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ดีเดน” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำป ๒๕๕๘ 

  - ผานการประเมินใหเปน “โรงเรียนสุจริต” จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๕ ประจำป ๒๕๕๘ 

              - เกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง “โรงเรียนท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ดีเดน” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำป ๒๕๕๘ 

  - โลและเกียรติบัตรการประกวด “นวัตกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานท่ีเปนผลงานท่ีมีการ

ปฏิบัติท่ีดี” ระดับยอดเยี่ยม ตามโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน ประจำป ๒๕๕๘ ระดับเขตพ้ืนท่ี 

จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม ศึกษา เขต ๕   

   

                  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  

โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

~ ๖๕ ~ 
 

สวนที่  ๔ 
ภาคผนวก 

 

• ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๔ 

• ประกาศใชคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๔ 

• คำส่ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ ๖๖ ~ 
 

 

   

        

ประกาศโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

..................................................................... 
 

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย

ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก

ของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศ เรื่อง ใหใช

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษา

พิเศษ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม จึงมีการปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีสวนรวมของ

ผูเก่ียวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน 

เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๔ และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔               

  ประกาศ ณ วันท่ี ๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

      
       
                 (นายเนลวัฒก  ก่ิงสวุรรณพงษ) 
                                  ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ ๖๗ ~ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แนบทายประกาศโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ฉบับลงวันท่ี ๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

............................................................. 

 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ไดแก 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหา 
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

      ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู 
 



 

~ ๖๘ ~ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวติได 
 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ ๖๙ ~ 
 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

ที ่   วันที่     ๘   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การพิจารณาใหความเห็นชอบการใชมาตรฐานการของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 
          

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม อำเภอทาวุง จังหวัด

ลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นั้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม เห็นชอบใหดำเนินการประกาศใช

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตอไป 
 

 

 

        (นายธเวช อยูประยงศ) 

                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ ๗๐ ~ 
 

 

   

        

ประกาศโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

..................................................................... 
 

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย

ในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม จึงปรับ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และ

ประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ และรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก นั้น 

 เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม มีคุณภาพและ

มาตรฐาน โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม จึงไดกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔          

  ประกาศ ณ วันท่ี ๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
       
                 (นายเนลวัฒก  ก่ิงสวุรรณพงษ) 
                                  ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

       

 

 

 

 



 

~ ๗๑ ~ 
 

การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แนบทายประกาศโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ฉบับลงวันท่ี ๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

............................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดความสำเร็จประเด็นการ

พิจารณา 

ภาพรวมสถานศึกษา ระดับดี 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

  ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ 

ระดับดี 
- ความสามารถในการอาน(ภาษาไทย) 
  ในระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 
- ความสามารถในการเขียน(ภาษาไทย) 
  ในระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 
- ความสามารถในการสื่อสาร(ภาษาไทย)  
  ในระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 
- ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร    
  ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ ท่ีเปดสอน 
  ในระดับดีข้ึนไปรอยละ  50.00 
- ความสามารถในการคิดคำนวณ 
  ในระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๕0.00 

  ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห  คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหา  

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 

  ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 

  ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา (ภาพรวมสถานศึกษา) 

ระดับดี 

     - กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ระดับผลการเรียน ๒.00 ข้ึนไป 

     - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับผลการเรียน ๒.00 ข้ึนไป 

     - กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ระดับผลการเรียน ๒.00 ข้ึนไป 

     - กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับผลการเรียน ๒.00 ข้ึนไป 



 

~ ๗๒ ~ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดความสำเร็จประเด็นการ

พิจารณา 

     - กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  ระดับผลการเรียน ๒.00 ข้ึนไป 

     - กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ระดับผลการเรียน ๒.๕0 ข้ึนไป 

     - กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  ระดับผลการเรียน ๒.๕0 ข้ึนไป 

     - กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับผลการเรียน ๒.๕0 ข้ึนไป 

   ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๖0.00 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

   ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00 

   ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00 

   ๔) มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 

๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดข้ึีนไปรอยละ  ๗0.00 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารและการจัดการเรียนรู 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ระดับดี 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ี 
เอ้ือตอการเรียนรู  

ระดับดข้ึีนไปรอยละ  ๗0.00 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00 



 

~ ๗๓ ~ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดความสำเร็จประเด็นการ

พิจารณา 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ระดับดีข้ึนไปรอยละ  ๗0.00 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

~ ๗๔ ~ 
 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

ที ่   วันที่    ๘   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การพิจารณาใหความเห็นชอบการกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการของสถานศึกษา  

         ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 
          

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม อำเภอทาวุง จังหวัด

ลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา นั้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม เห็นชอบใหดำเนินการประกาศ

กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตอไป 
 

 

 

        (นายธเวช อยูประยงศ) 

                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

~ ๗๕ ~ 
 

 
 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 
                                                   ท่ี  ๕  / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 …………………………………………………………………… 
ดวยกระทรวงศึกษาธิการใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา เพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืน
การศึกษาท่ีท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ในการนี้โรงเรียนตองใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนหลักในการเทียบเคียงสำหรับ
สถานศึกษาในการพัฒนา  สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ไดกำหนดการจัดระบบ โครงสราง  และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักท่ีสำคัญขอหนึ่ง 
คือมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
โดยมาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมีอำนาจหนาท่ีกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย 
แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ี
ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม ให
เปนไปตามภารกิจของโรงเรียนและสอดรับกับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ดังนั้น จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือรองรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
  ๑. นายเนลวัฒก ก่ิงสุวรรณพงษ      ผูอำนวยการโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม   ประธานกรรมการ 

 ๒. นายเสนห ทองยิ่ง  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุภาพร ปนงาม  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔. นางพจนารถ มุสิกะสินธุ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕. นายไพบูลย วิริยะอุดมเสถียร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี  กำหนดและวางแผนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหคำแนะนำ  
กำกับ  ดูแล  เรงรัด  ติดตาม ใหการดำเนินงานเปนไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
 



 

~ ๗๖ ~ 
 

 ๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบดวย 
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

๑. นายไพบูลย วิริยะอุดมเสถียร ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนา   

๒. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร ครูชำนาญการพิเศษ  ผูชวย 

๓. นายเสนห  ทองยิ่ง  ครูชำนาญการ  ผูชวย 

๔. นางไพรัตน ประทินรมัย  ครูชำนาญการพิเศษ  ผูชวย  

  มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. นางสุภาพร  ปนงาม  ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหนา   

๒. นางนภา ศัยยกุล  ครูชำนาญการพิเศษ  ผูชวย  

๓. นางสาวกันยารัตน มวงฉ่ิง ครูชำนาญการพิเศษ  ผูชวย 

๔. นายยุทธชัย อินทรวงศ  คร ู  ผูชวย  

๕. วาท่ี ร.ต.ภัทรฤทธิ์ ภัทรธนชิต คร ู  ผูชวย 

  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   
๑. นางพจนารถ มุสิกะสินธุ  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนา  

๒. วาท่ี ร.ต.หญิงจิราภรณ สังขำ คร ู  ผูชวย 

๓. นางสาวชวาลณัฏฐ คำส ี  ครูผูชวย  ผูชวย 

๔. นางสาวจิดาภา ตอรัมย  ครูผูชวย  ผูชวย 

๕. นางสาวกนกกร แกนแกว พนักงานราชการ  ผูชวย 
 

มีหนาท่ี  ประชุม วางแผนดำเนินการรวบรวมขอมูล  เอกสาร  หลักฐาน  รองรอย  ผลงานครู ผลงาน
นักเรียน ผลการดำเนินงาน  ปญหา/อุปสรรค  จุดเดน  จุดพัฒนา  แนวทางแกไขปญหาการดำเนินงานอยาง
ตอเนื่องตลอดปการศึกษา ๒๕๖๔  และประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ ในการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน รวมท้ังจัดเตรียมเครื่องมือท่ีหลากหลายใชในการประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียนตามตัวบงช้ีความสำเร็จในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ /   สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในฯ ท่ีประเมินได  เพ่ือเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด 
 

 ๓. คณะกรรมการการกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  ๑. นายไพบูลย วิริยะอุดมเสถียร ครูชำนาญการพิเศษ            ควบคุมดูแลมาตรฐานท่ี ๑ 

 ๒. นางสุภาพร  ปนงาม  ครูชำนาญการพิเศษ            ควบคุมดูแลมาตรฐานท่ี ๒ 
 ๓. นางพจนารถ มุสิกะสินธุ  ครูชำนาญการพิเศษ            ควบคุมดูแลมาตรฐานท่ี ๓ 

 

 มีหนาท่ี  กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

  ๔. คณะกรรมการการจัดทำรายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔  
๑. นายไพบูลย วิริยะอุดมเสถียร ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนา   



 

~ ๗๗ ~ 
 

๒. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร ครูชำนาญการพิเศษ  ผูชวย 

๓. นายเสนห  ทองยิ่ง  ครูชำนาญการ  ผูชวย 

๔. นางสุภาพร  ปนงาม  ครูชำนาญการพิเศษ  ผูชวย 

๕. นางพจนารถ มุสิกะสินธุ  ครูชำนาญการพิเศษ  ผูชวย 

๖. นางไพรัตน ประทินรัมย  ครูชำนาญการพิเศษ  ผูชวย  

๗. นางนภา ศัยยกุล  ครูชำนาญการพิเศษ  ผูชวย 

๘. นางสาวกันยารัตน มวงฉ่ิง ครูชำนาญการพิเศษ  ผูชวย 

๙. นายยุทธชัย อินทรวงศ  คร ู  ผูชวย 

               ๑๐. วาท่ี ร.ต.ภทัรฤทธิ์ ภัทรธนชิต คร ู  ผูชวย 
               ๑๑. วาท่ี ร.ต.หญิงจิราภรณ สังขำ คร ู  ผูชวย 
   ๑๒. นางสาวชวาลณัฏฐ คำส ี ครูผูชวย  ผูชวย 
   ๑๓. นางสาวกนกกร แกนแกว พนักงานราชการ  ผูชวย 
   ๑๔. นางสาวจิดาภา ตอรัมย  ครผููชวย  ผูชวย 

 

มีหนาท่ี  ประสานงาน รวบรวมขอมูลผลการประเมิน และจัดทำรายงานประจำปของสถานศึกษา  
ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
  
 ขอใหบุคลากรท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะ  อุตสาหะ เพ่ือประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
    
 
                สั่ง ณ วันท่ี  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                              (นายเนลวัฒก  ก่ิงสุวรรณพงษ) 
                                                   ผูอำนวยการโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ ๗๘ ~ 
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