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 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 1. จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ดําเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลและ
สารสนเทศ ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันกําหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กําหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการของการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ มีการดําเนินการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 3. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
ระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ครูเป็นผู้อํานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง และได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นทักษะ
กระบวนการคิดจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูมีการใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และมีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
 การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด่น) 
 การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพเชิงระบบแบบมี
ส่วนร่วมตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาโดยใช้ BANHARN 6 MODEL เป็นรูปแบบการบริหารจัด 
การโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพ่ือให้นักเรียนที่เป็น
ผลผลิตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
คุณภาพที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการ
ดําเนินงาน และใช้การมีส่วนร่วม (Participation) ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา) ทําให้การดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนได้รับรางวัล IQA AWARD และเป็นสถานศึกษาแกนนําของเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยง ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ กํากับติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาร่วมพัฒนาจํานวน 3 โรงเรียน  
 

ง



   รายงานการ

 
 ตาม
ประจําปีการ
ศึกษาธิการ โ
ต่อสาธารณช
คุณภาพภาย
เสนอผลการป
 
ระดับการศึกษ
 

 

 
 

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รประเมินตนเอง

โรง

        
            โ

มที่โรงเรียนบร
ศึกษา 256
โดยจัดทําราย
ชน เพ่ือนําไป
นอก บัดน้ีกา
ประเมินคุณภ

ษาขั้นพ้ืนฐาน

กําลังพัฒ

1 คุณภาพของ
2 กระบวนกา
3 กระบวนกา

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

  สรปุผลก
โรงเรียนบรรห

รรหารแจ่มใส
64 ตามระบ
ยงานประจําปี
สู่การพัฒนาค
ารดําเนินการป
าพภายในสถา

น 

สรุ

นา  ปาน

มาตรฐา
งผู้เรียน
รบริหารและก
รจัดการเรียน

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

ารประเมินค
หารแจ่มใสวิท

สวิทยา 6 ได้
บบการประกั
ปเสนอต่อหน่ว
คุณภาพตามม
ประเมินคุณภ
านศึกษา แสด

ปผลการประ

นกลาง 

าน/ตัวบ่งชี้

การจัดการ
นการสอนที่เน้น

า 2564 

6  สํานักงานเข

คุณภาพภาย
ทยา 6 ประจํ

้ดําเนินการป
ันคุณภาพภา
วยงานต้นสังกั
มาตรฐานการ
ภาพภายในสถ
ดงในตารางสรุ

เมินภาพรวม
 

ดี  ดีเลิ

นผู้เรยีนเป็นสํ



ตพ้ืนท่ีการศึกษ

ยในสถานศึก
จําปีการศึกษา

ระเมินคุณภา
ยในสถานศึก
กัด หน่วยงาน
รศึกษาและเพื
ถานศึกษาเสร็
รุปผลได้ดังน้ี 

ศ         ยอด

สาํคัญ

ษามัธยมศึกษาส

กษา 
า 2564 

าพภายในสถ
ษา ประกาศก

นที่เก่ียวข้อง แ
พ่ือรองรับการ
ร็จเรียบร้อยแ

ดเย่ียม 

ระดับ
ดี
ดี
ดี

สุพรรณบุรี 

ถานศึกษา 
กระทรวง 
และเสนอ
รประเมิน
แล้ว จึงขอ

บคณุภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

จ



โ

   รายงานการ

 
          1. ข้
 
 โรงเ ี
สุพรรณบุรี 7
bjsixsc@gm
ประกาศนียบั
หนองสะเดา 

 
    2. ข้

 
 1) 
ศึกษา โทรศัพ
ต้ังแต่ 22 ตุล
 2) ร
บริหารการศึก
โรงเรียนน้ีต้ัง
 3) หั
    3.
08-9790-64
    3.
08-5405-99
    3.
08-9912-49
    3.
08-8974-53
    3.
e-mail : tuk
 

รประเมินตนเอง

โรง

       

ขอ้มูลทั่วไป 

รียนบรรหารแ
72130 สังกัด 
ail.com web

บัตรวิชาชีพช้ัน
ตําบลหนองผั

ขอ้มูลผู้บริหาร

ผู้อํานวยการ
พท์ 06-5685
ลาคม พ.ศ. 25
รองผู้อํานวยก
กษา โทรศัพท
แต่ 16 ตุลาค
หัวหน้าฝ่าย 5 
.1 นายอํานวย
58 e-mail : 
.2 นายสุรมิตร
15 e-mail : 
.3 นางสุนทร 
14  e-mail :
.4 นายรุ่งกาน
97 e-mail : 
.5 นางรินดา 
k0709@hotm

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

         ส่วน

แจ่มใสวิทยา 6
สํานักงานเข

bsite:www.b
นปีที่ 1-3 มีเน้ื
ผกันาก ตําบล

ร 

รโรงเรียน นา
-2536 e-ma

563 จนถึงปัจจ
การโรงเรียน 
ท์ 09-7258-3
ม พ.ศ. 2563
คน 
ย เนตรมณี วุฒ
amnuay_na
ร แสงสุระ วุฒิ
suramit060
ทองวิเศษสขุ 

: soonthorn
นต์ แสงสุระ วุ
roongkan25
กรุดเนียม วุฒิ

mail.com รบั

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

นท่ี 1 ขอ้มูล

6 ที่ต้ัง 104 ห
ตพ้ืนที่การศึก

bj6.ac.th เปิด
น้ือที่จํานวน 5
กระเสียว แล

ายวีระ ป่ินเจริ
ail : weera
จุบันเป็นเวลา
นางสาวธัญช

3993 e-mail 
3 จนถึงปัจจุบั

ฒิการศึกษาสู
ate08@hotm
ฒิการศึกษาสงู
5@hotmail.
วุฒิการศึกษา
2508@hotm
วุฒิการศึกษาสู
511@hotma
ฒิการศึกษาสงู
บผิดชอบฝ่ายบ

า 2564 

6  สํานักงานเข

ลพื้นฐานขอ

หมู่ 1 ตําบล ห
กษามัธยมศึก
ดสอนระดับช้ั
6 ไร่ 3 งาน 8
ะตําบลบ้านส

ริญ วุฒิการศึก
.pin06@gma
า 1 ปี 6 เดือน
ชนก เนียมแต

: plephabo
ันเป็นเวลา 1 

สงสุด ค.บ. อุต
mail.com รับ
งสุด ค.ม. สาข
com รับผิดช
าสูงสุด ค.บ. ค

mail.com  รบั
สงูสุด ค.ม. สา
ail.com รับผิด
งสุด ค.บ. คณิ
บริหารวิชากา

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

องสถานศึกษ

หนองสะเดา อ
ษาสุพรรณบุรี
ั้นมัธยมศึกษา
81 ตารางวา 
ระ 

กษาสูงสุด กศ
ail.com ดําร
น 
ง วุฒิการศึก

orom@gmail
ปี 6 เดือน 

ตสาหกรรมศลิ
บผิดชอบฝ่ายบ
ขาหลักสูตรแล
ชอบฝ่ายบริหา
คหกรรมศาสต
บผิดชอบฝ่ายบ
าขาหลักสูตรแ
ดชอบฝ่ายบรหิ
ตศาสตร์ โทร
ร 

ษามัธยมศึกษาส

ษา 

อําเภอ สามชุ
รี e-mail ad
าปีที่ 1-6 และ
เขตพ้ืนที่บริก

ศ.ม. สาขา บ ิ
รงตําแหน่งที่โ

ษาสูงสุด กศ
l.com ดํารงต

ลป์ โทรศัพท์  
บริหารกิจการ
ละการสอน โท
ารงบประมาณ
ตร ์โทรศัพท์  
บริหารทั่วไป 
และการสอน โ
หารบุคคล 
รศพัท์ 09-174

สุพรรณบุรี 

ก จังหวัด
dress : 
ะระดับช้ัน
การ ตําบล

ริหารการ 
โรงเรียนน้ี

.ม. สาขา 
ตําแหน่งที่

นักเรียน 
ทรศพัท์ 
ณ 

โทรศัพท์ 

45-5293  

1



   รายงานการ

        
 
   3.1 ข้าราช
 

 
 

ที่ ชื่อ

1 นายอําน

2 นายสุรมิ

3 นางสุนท
           

4 นางสุภิต

5 นางสาวเ
           

6 นางรุ่งกา

7 นางสาวจ
           

8 นางโสภา

9 นางอภิรดี
           

10 นางทัศนี
           

  

 

รประเมินตนเอง

โรง

3. ข้อมูลข้าร

ชการครู พนัก

 
 

-นามสกุล 

วย  เนตรมณี 

ตร  แสงสุระ  

ร  
 ทองวิเศษสุข 
  พิศเพ็ง 

เฟ่ืองฟ้า   
     แตงโสภา 

านต์  แสงสุระ 

จุฑารัตน ์  
     แตงโสภา 

า  เนตรมณี 

ดี   
ฟาน เดอ ปุท 

นย์ี   
  นิลประดิษฐ์ 

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

ราชการครแูล

งานราชการ อ

  
 

อายุ 
อา

ราช

57 3

54 3

57 3

59 3

56 3

54 3

54 3

54 3

56 3

48 2

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

ละบลุากรทาง

อัตราจ้าง 

ายุ
ชการ

ตําแหน่ง/
วิทยฐานะ

3 คศ.3

1 คศ.3

2 คศ.3

5 คศ.3

3 คศ.4

0 คศ.3

5 คศ.3

1 คศ.3

4 คศ.3

27 คศ.3

า 2564 

6  สํานักงานเข

งการศึกษา 

/
ะ

 

วุฒิ 

ค.บ. อ

ค.ม. ห

ค.บ.

ค.บ.

ศษ.ม. ห

ม

ค.ม. ห

กศ.ม. ธ

ศษ.ม. ห

ม

อ.บ. ภ

ค.ม. ห

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

 

สาขาวิชา 

อุตสาหกรรม
ศิลป ์

หลักสูตรและ
การสอน 

คหกรรม
ศาสตร์ 
คหกรรม
ศาสตร์ 

หลักสูตรและ
การสอน

มัธยมศึกษา
(ภาษาไทย) 
หลักสูตรและ

การสอน 

ธุรกิจศึกษา

หลักสูตรและ
การสอน

มัธยมศึกษา
(ภาษาไทย) 
าษาอังกฤษ

หลักสูตรและ
การสอน 

ษามัธยมศึกษาส

 

สอนกลุ่ม 
สาระการ
เรียนรู ้

การงาน
อาชีพ 

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 
การงาน
อาชีพ 
การงาน
อาชีพ 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
การงาน
อาชีพ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 
ศิลปะ 

สุพรรณบุรี 

จํานวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา 

40

40

40 

40

40

40

40

40

40

40
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

   3.1 ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง (ต่อ) 
 

 
 

ที่ 

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

  
 

อายุ 
อายุ

ราชการ
ตําแหน่ง/
วิทยฐานะ

 

วุฒิ 
 

สาขาวิชา 

 

สอนกลุ่ม 
สาระการ
เรียนรู ้

จํานวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา 

11 นายชัยพร  ศรีวิเชียร 47 25 คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป์  

การงาน
อาชีพ 

40

12 นางวันดี  วรกรรณ์ 42 18 คศ.3 กศ.ม. การมัธยม
ศึกษา 

(การสอน 
วิทยาศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

40

13 นางรินดา  กรุดเนียม 41 16 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร ์ 40
14 นายไพศาล  สะราคํา 38 9 คศ.2 ศศ.บ. รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

40

15 นางสาววลีรัชช์ษา 
           สกุลปั้นถนอม 

37 8 คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 40

16 นายธีระ  อินทร์สว่าง 37 8 คศ.2 ศษ.ม. นวัตกรรม
หลักสูตรและ
การจัดการ

เรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

40

17 นางสาวสิริธร  
             ย้ิมประเสริฐ 

31 7 คศ.2 ค.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

40

18 นายตรีมงคล  
              จันทร์เสวก 

36 6 คศ.1 วศ.บ. ระบบควบคุม วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
40

19 นายสิทธิชัย  
             สมประสงค ์

27 3 คศ.1 กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
40

20 นายพีร์ภูภัฏ   
              ธิปพสุภัทร์ 

28 3 คศ.1 ศษ.บ. พลศึกษาและ
สุขศึกษา 

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 

40
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

   3.1 ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง (ต่อ) 
 

 
 

ที่ 

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

  
 

อายุ 
อายุ

ราชการ
ตําแหน่ง/
วิทยฐานะ

 

วุฒิ 
 

สาขาวิชา 

 

สอนกลุ่ม 
สาระการ
เรียนรู ้

จํานวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา 

21 นางสาวกนกกาญจน์   
                ทรัยพ์มิด 

29 3 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 40

22 นางสาวสิริลักษณ์   
         สุวรรณประทีป 

29 3 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

40 

23 นายกฤตธี   
            อินหาดกรวด 

29 3 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร ์ 40

24 นางสาวศุภาพิชญ์      
                แสงสว่าง 

24 - ครูอัตรา
จ้าง 

วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

40

  
   3.2 ข้าราชการครู พนักงาน ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ตําแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน

1 ว่าท่ี ร.ต.วรุตม์   
         พิพัฒนาบูรณ์ 

35 ครู
ธุรการ 

วท.บ. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ธุรการโรงเรียน แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

2 นายช่ํา  สว่างศรี 64 ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ม.ศ. 3 - นักการภารโรง เงินอ่ืน ๆ
(ระดม

ทรัพยากร) 
3 นางลําพึง  มีชะนะ 65 ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
ม.6 - นักการภารโรง เงินอ่ืน ๆ

(ระดม
ทรัพยากร) 
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

   3.3 สรุปจํานวนบุคลากร 
        3.3.1 จาํนวนบุคลากรจําแนกตามประเภท/ตําแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
 

 

ประเภท/ตําแหนง่ 
จํานวนบุคลากร (คน)  

รวม 
ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    - ผู้อํานวยการ - - 1 - 1
    - รองผู้อํานวยการ - - 1 - 1

รวม - - 2 - 2
2. สายงานการสอน
    - ข้าราชการครู - 14 9 - 23
    - อัตราจ้าง - 1 - - 1

รวม - 15 9 - 24
3. สายงานสนับสนุน 
    - ครูธุรการ - 1 - - 1
    - ลูกจ้างประจํา 2 - - - 2

รวม 2 1 - - 3
รวมทั้งสิ้น 2 16 11 - 29

 
       3.3.2 จํานวนครูจําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน คิดเป็นรอ้ยละ 
จํานวนช่ัวโมงสอนเฉลี่ย

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 3 12.50 26.33 
คณิตศาสตร ์ 2 8.33 25.50 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 20.83 21.80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 12.50 24.33 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 8.33 26.00 
ศิลปะ 1 4.18 25.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 20.83 27.80 
ภาษาต่างประเทศ 3 12.50 24.00 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 24 100 25.10 
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   รายงานการ

      

 
     ข้อมลูนัก
     จํานวนนั
 

ระดับช

ม

ม

ม

ร

ม

ม

ม

ร

ปว

ปว

ปว

ร

รวมท

  
 จําน
 อัตร
 
 

 

 

 
 

รประเมินตนเอง

โรง

4. ข้อมูลนักเ

กเรียน (ณ วัน
ักเรียนในโรงเ

ชั้นเรียน 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

รวม 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

รวม 

วช.1

วช.2

วช.3

รวม 
 

ท้ังหมด 

วนเด็กพิเศษใ
าส่วนนักเรียน

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

เรียน  

นที่ 25 มิถุนาย
เรียน ปีการศึก

จํานวนห้อง

2

2

2

6

2

2

2

6

1

1

1

3

15 

ในโรงเรียน   
นต่อครู       

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

ยน พ.ศ. 2564
กษา 2564 รว

ง 
เพ

ชาย 

29

28

38

95

38

35

22

95

9

8

8

25

215

ชาย 4 คน   
     เป็นไปตา

า 2564 

6  สํานักงานเข

4) 
วม 377 คน จ

พศ 

หญิง 

20

33

24

77

24

18

17

59

9

5

12

26

162

 หญิง 1 คน 
ามเกณฑ์      

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

จําแนกตามระ

รวม 

46

61

62

172

62

53

39

154

18

13

20

51

377

   รวม  จํานว
    ไม่เป็นไป

ษามัธยมศึกษาส

ะดับช้ันที่เปิด 

เฉลี่ยต่อหอ้

23 

31 

31 

 

31 

27 

20 

 

18 

13 

20 

 

 

วน 5 คน 
ปตามเกณฑ์ 

สุพรรณบุรี 

อง 

6



 

 
 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประ

รวม 

   รายงานการ

 
      
 
    สรุปผลสัม
 

ะ 
รู ้

จํานวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 
886 
1159 
1953 

1962 

1324 

642 

ยี 
1799 

เทศ 1378 
11103 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รประเมินตนเอง

โรง

 5. ข้อมูลผล

มฤทธ์ิทางการ

4 
 

 3.5

194 14
283 13
767 30

901 27

722 19

244 60

1059 27

323 11
4493 150

ผ
ผ่านเ

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

ลสัมฤทธิ์ทางก

รเรียน 8 กลุ่มส

จํานวนนกั

5 
 

3 

46 222
38 250
03 348

77 316 

91 145 

0 145

76 174 

8 195
09 1795

ผลการเรียนร
กณฑ์ขั้นตํ่า (

ไม่ผ่านก

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

การเรยีน 

สาระการเรียน

 

กเรียนที่ได้ผลการ

2.5 2 

62 98
198 158
130 182

64 165 

75 174 

39 134

62 111 

240 228
870 1250

เฉลี่ยร้อยละ

ร้อยละของน
ะดับดี (3) ขึน้
1) ถึงค่อนข้าง
การประเมิน

า 2564 

6  สํานักงานเข

นรู้ ระดับช้ัน 

รเรียน 

1.5 1

70 93
49 83
82 140

57 180

7 7

12 8

11 98

145 129
433 738

นักเรียน
นไป
งดี (2.5)

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

(ม.1–6) ปีกา

 
 

รว
0 

1 88
- 115

0 1 195

0 2 196

3 132

- 64

 8 179

9 - 137
8 15 111

70.2
29.7

0 

ษามัธยมศึกษาส

รศึกษา 2564

วม 

ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย 

 
S

86 2.82 4
59 2.87 5
53 3.13 3

62 3.19 3

24 3.43 2

42 3.13 3

99 3.45 2

78 2.67 2
103 3.09 3

22 
78 

สุพรรณบุรี 

4 

SD 

นักเรยี
3 ขึ้น

จํานวน

4.68 562
5.72 671
3.45 1418

3.39 1494 

2,97 1058 

3,23 449

2.84 1509 

2.53 636
3.67 7797

7

ยนที่ได้
นไป 

ร้อยละ 

63.43
57.90
72.61

76.15 

79.91 

69.94

83.88 

46.15
70.22
70.22



   รายงานการ

   1) ร้อยละข
ระดับช้ันมัธย
 

ระดับชัน้

ม.1 
ม.2 
ม.3 
รวม 

ร้อยละ 
ม.4 
ม.5 
ม.6 
รวม 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ภาษ

รประเมินตนเอง

โรง

ของนักเรียนที
ยมศึกษาปีที่ 1

น 
ภา

ษา
ไท

ย 

49 
66 
77 
192 

55.49 
56 
59 
66 
181 

59.93 

ษาไทย คณิตศาสต

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

ที่มีเกรดเฉลี่ยผ
1 ถงึระดับช้ันม

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 
64
68
41
173

50.00
60
46
63
169

55.96

ตร์ วิทยาศาสตร์

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

ผลสมัฤทธ์ิทาง
มัธยมศึกษาปี

รา

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ั
ึ

102 9
150 1
162 1
414 4

59.83 57
156 8
122 7
49 1
327 3

73.81 80

สังคมศึกษา ภาษา

า 2564 

6  สํานักงานเข

งการเรียนแต่ล
ที่ 6 ปีการศกึ

ยวิชา (พ้ืนฐาน

สง
คม

ศก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

94 42
65 61
42 34

401 137
7.95 39.6
86 30
75 66
44 57
05 153

0.26 50.6

าอังกฤษ สุขศึกษา

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

ละรายวิชาใน
กษา 2564 

น)

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

158
218
146

7 522
0 75.43 

98
78
75

3 251
6 83.11 

า ศิลปะ

ษามัธยมศึกษาส

นระดับ 3 ขึ้นไ

ศิล
ปะ

 

59 
73 
82 
214 

61.85 8
91 
70 
74 
235 

77.81 7

การงานอาชีพ

สุพรรณบุรี 

ไป

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

95
77
121
293

84.68
91
77
33
201

76.43

8

ม.ต้น

ม.ปลาย



   รายงานการ

   2) ร้อยละข
การคิดคํานวณ
ปีการศึกษา 2
  

ระดับชัน้

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93

94

95

96

97

98

99

100

101

รประเมินตนเอง

โรง

ของนักเรียนที
ณ ในระดับดีขึ
2564 

น 
จํานวน
นักเรียน

49 
61 
64 
174 
61 
49 
39 
149 

ม.1

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

ที่มีผลการประ
ขึ้นไป ของระด

น
น ไม่ผ่าน

2
1
-
3
-
1
-
1

ม.2

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

ะเมนิความสาม
ดับช้ันมัธยมศึ

ผลการป
ผ่าน

-
-
-
-
-
-
-
-

ม.3

า 2564 

6  สํานักงานเข

มารถในการอ่
ศึกษาปีที่ 1 ถึง

ประเมิน
ดี

2
1
1
4
-
-
-
-

ม.4

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

าน เขียน การ
งระดับช้ันมัธย

ระ
ขึดีเยี่ยม

45
59
63
167
61
48
39
148

ม.5

ษามัธยมศึกษาส

รสื่อสาร และ
ยมศึกษาปีที่ 6

ะดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อ

47 9
60 9
64 1
171 9
61 1
48 9
39 1
148 9

ม.6

สุพรรณบุรี 

6 

อยละ 

5.92
8.36
100
8.84
100
7.96
100
9.33

9

6



   รายงานการ

   3) ร้อยละข
สถานศึกษากํ
ปีการศึกษา 2
 

ระดับชั้น 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93

94

95

96

97

98

99

100

101

รประเมินตนเอง

โรง

ของนักเรียนที
กําหนด ในระดั
2564 

จํานวน
นักเรียน 

49 
61 
64 
174 
61 
49 
39 
149 

ม.1

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

ที่มีผลการประ
ดับดีขึ้นไประดั

ไม่ผ่าน

2
1
-
3
-
1
-
1

ม.2

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

ะเมนิคุณลักษณ
ดับช้ันมัธยมศึ

ผลการปร
ผ่าน

-
-
-
-
-
-
-
-

ม.3

า 2564 

6  สํานักงานเข

ณะอันพึงประ
กษาปีที่ 1 ถึง

ระเมิน
ดี ดี

-
-
-
-
-
-
-
-

ม.4

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

ะสงค์และค่านิ
งระดับช้ันมัธย

ระ
ขึน้ดีเยี่ยม

47 4
60 6
64 6
171 1
61 6
48 4
39 3
148 1

ม.5

ษามัธยมศึกษาส

นิยมทีดี่ตามที่
ยมศึกษาปีที่ 6

ดับดี 
นไป 

ร้อ

47 95
60 98
64 1
71 98
61 1
48 97
39 1
48 99

ม.6

สุพรรณบุรี 

6 

อยละ 

5.92
8.36
100
8.84
100
7.96
100
9.33

10



   รายงานการ

   4) ร้อยละข
สื่อสาร ในระ
 
 

ระดับชัน้

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

รประเมินตนเอง

โรง

ของนักเรียนที
ดับดีขึ้นไประ

น 
จํานวน
นักเรียน

49 
61 
64 
174 
61 
49 
39 
149 

ม.1

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

ที่มีผลการประ
ดับช้ันมัธยมศึ

น
น ไม่ผ่าน

-
-
-
-
-
-
-
1

ม.2

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

ะเมนิความสาม
ศึกษาปีที่ 1 ถึ

ผลการป
ผ่าน

2
6
2
10
7
10
-

17

ม.3

า 2564 

6  สํานักงานเข

มารถในการใช
งระดับช้ันมัธย

ประเมิน
ดี

8
5
2
15
15
2
-

17

ม.4

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

ช้เทคโนโลยีสา
ยมศึกษาปีที่ 

ระ
ขึดีเยี่ยม

39
50
60
149
39
37
39
115

ม.5

ษามัธยมศึกษาส

ารสนเทศและ
6 ปีการศึกษา

ะดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อ

47 95
55 90
62 9
164 94
54 88
39 7
39 1
132 88

ม.6

สุพรรณบุรี 

ะการ
า 2564 

อยละ 

5.92
0.16
6.88
4.25
8.52
9.59
100
8.59

11

6



   รายงานการ

   5) ร้อยละข
อภิปราย แลก
ถึงระดับช้ันมั
 

ระดับชัน้

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

รประเมินตนเอง

โรง

ของนักเรียนที
กเปลี่ยนความ
ัธยมศึกษาปทีี

น 
จํานวน
นักเรียน

49 
61 
64 
174 
61 
49 
39 
149 

ม.1

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

ที่มีผลการประ
มคิดเห็นและแ
ที่ 6 ปีการศึกษ

น
น ไม่ผ่าน

2
1
-
3
-
1
-
1

ม.2

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

ะเมนิความสาม
แก้ปัญหา ในร
ษา 2564 

ผลการป
ผ่าน

7
15
7
29
6
13
1
20

ม.3

า 2564 

6  สํานักงานเข

มารถในการคิ
ระดับดีขึ้นไปร

ประเมิน
ดี

13
18
25
56
24
15
9
48

ม.4

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

ดวิเคราะห์ คิ
ระดับช้ันมัธยม

ร
ขึดีเยี่ยม

27
27
32
86
31
20
29
80

ม.5

ษามัธยมศึกษาส

ดวิจารณญาณ
มศึกษาปีที่ 1 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อ

40 8
45 73
57 8
142 8
55 90
35 7
38 97
128 85

ม.6

สุพรรณบุรี 

ณ 
 

อยละ 

1.63
3.77
9.06
1.61
0.16
1.43
7.44
5.91
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ที
1

2

3
4
5
6
7
8
9
1

ท

   รายงานการ

         
  

 

ที่ 
1 จํานวนนั

ตามเกณ
2 จํานวนนั

สิ่งมอมเม
3 จํานวนนั
4 จํานวนนั
5 จํานวนนั
6 จํานวนนั
7 จํานวนนั
8 จํานวนนั
9 จํานวนนั
0 จํานวนนั

  - มัธยม
  - มัธยม

 

หมายเหตุ : ร้

 
      
 

 

ที่ 
1 อาคารเ ี
2 อาคารป
3 ห้องนํ้า 
4 สนามกีฬ
5 หอประ
 
 

รประเมินตนเอง

โรง

6. ข้อมูลนักเ

นักเรียนมีนํ้าห
ณฑ์ รวมทั้งรู้จกั
นักเรียนที่ปลอ
มา เช่น สุรา บ
นักเรียนที่มีคว
นักเรียนมีภาวะ
นักเรียนที่มีปัญ
นักเรียนที่ต้องก
นักเรียนที่ออก
นักเรียนที่มีเวล
นักเรียนที่เรียน
นักเรียนที่จบห
มศึกษาตอนต้น
มศึกษาตอนป

รอ้ยละของนกั

7. ข้อมูลอาค

รียน
ประกอบ 

ฬา 
ชุม 

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

เรียนด้านอ่ืน

รายการ
นัก ส่วนสูง แ
กดูแลตนเองให
อดจากปัญหาท
บุหรี ่เครื่องด่ืม
ามบกพร่องท
ะทุพโภชนากา
ญญาเลศิ
การความช่วย
กลางคัน (ปีก
ลาเรียนไม่ถึงร้
นซ้ําช้ัน 
หลักสูตร
น 
ลาย 

กเรียนทั้งหมด

คารสถานที ่

รายกา

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

ๆ 

ร
และสมรรถภา
ห้มีความปลอ
ทางเพศ ยาเส
มแอลกอฮอล์
างร่างกาย/เรี
าร

ยเหลือเป็นพิเศ
การศึกษาปัจจุ
ร้อยละ 80

 (ยอดสิ้นปีกา

าร

า 2564 

6  สํานักงานเข

พทางกาย
อดภัย 
สพติด และ
์ เกม ฯลฯ 
รียนร่วม

ศษ
จบัุน)

ารศึกษา)      

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

จํานวน (

257 

340 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

60 
59 

  

ษามัธยมศึกษาส

(คน) คิดเป็

6

9

9

จํานวน 
5 หลัง 
3 หลัง 
3 หลัง 
3 สนาม 
1 หลัง 

สุพรรณบุรี 

ปน็ร้อยละ

68.72 

90.91 
-
-
-
-
-
-
-

93.75 
100 
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   รายงานการ

  
 
 1) ส
คน บริเวณใก
ส่วนใหญ่นับถื
วัดดอนไร่ 
 2) ผู้
ศาสนา พุทธ 
ครอบครัว 4 
 3) โอ
     1
ผู้ปกครอง ชุม
จากแหล่งเรียน
     2
ครอบครัวค่อ
ช่วยเหลือปัจจั

 
  
 

 9.1 
      
      
      
      
      
      
  

 9.2 
      
      
      
 

รประเมินตนเอง

โรง

8. ข้อมูล

สภาพชุมชนรอ
กล้เคียงโดยรอ
ถือศาสนา พุท

ผูป้กครองสว่น
ฐานะทางเศร
คน 
อกาสและข้อจ
. โรงเรียนได้รั
มชน และหน่วย
นรู้ ภูมิปัญญาท
. ผู้ปกครองส่
นข้างยากจน 

จยัด้านทุนทรัพ

9. แหลง่

ห้องสมุด 
 1) ห้องสมุดมี
 2) หนังสอืใน
 3) มีวารสาร
 4) การสบืค้น
 5) มีเครื่องค
    มีจํานวนนั

ห้องปฏิบัติกา
 1) ห้องปฏิบั
 2) ห้องปฏิบั
 3) ห้องปฏิบั

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

ลสภาพชุมชน

อบบริเวณโรง
อบโรงเรียน ได
ทธ ประเพณี/

นใหญ่ จบการศึ
รษฐกิจ/รายได

จํากัดของโรงเ
ับความร่วมมือ
ยงานที่เก่ียวข้อ
ท้องถิ่น จากชุม
วนใหญ่ประก
จึงส่งผลกระท

พย์ให้กับโรงเรีย

งเรียนรู้ ภูมิปั

มีพ้ืนที่ขนาด 
นห้องสมุดมจีาํ
/หนังสือพิมพ์
นหนังสือและก
อมพิวเตอร์ให้
นักเรียนที่ใช้ห้

าร มทีั้งหมด 
ัติการวิทยาศา
ัติการคอมพิว
ัติการทางภาษ

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

นโดยรวม 

งเรียนมีลักษณ
ด้แก่ วัดใหม่ศ
/ศิลปวัฒนธรร

ศึกษาระดับ ป
ด้โดยเฉลี่ยต่อ

เรียน 
อและสนับสนุน
อง โรงเรียนอยู่
มชนอย่างหลาก
กอบอาชีพเกษ
ทบด้านการศึ
ยน ในการนําไป

ญญาทอ้งถ่ิน

.................... 
านวน …........
พ์ ให้บริการจาํ
การยืม-คืน ใช
ห้บริการสืบค้น
้องสมุดเฉล่ีย

...... 8 ........ ห
าสตร์ จํานวน
เตอร์ จํานวน
ษา จํานวน …

า 2564 

6  สํานักงานเข

ณะเป็นชาวชน
ศรีสุพรรณ อา
รมท้องถิ่นที่เป็

ป.6 อาชีพหลัก
ครอบครัวต่อ

นเป็นอย่างดีจา
ยู่ใกล้กับวัดใหม
กหลาย ทั้งทางด
ษตรกรรม มีรา
กษาของนักเรี

ปพัฒนาคุณภาพ

น 

315 .............
... 5,230 .....
านวน .......... 
ช้ระบบ …..… 
นในห้องสมุด 
...200... คนต

ห้อง จําแนกเ
น ............. 5 .
น …….…… 2 ..
……........ 1 ..

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

นบท มีประช
ชีพหลักของช
ป็นที่รู้จักโดยท

ัก คือ เกษตรก
ปี 40,000 บา

ากคณะกรรมกา
ม่ศรีสุพรรณ แ
ด้านเกษตรกรร
ายได้ต่อครัวเรื
รียน และไม่สา
พการศึกษาได้อ

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

.....................
3 ..................
 Access .......
จาํนวน ........
ต่อวัน คิดเป็น

ป็น 
.....................
................……
........…...…..…

ษามัธยมศึกษาส

ชากรประมาณ
ชุมชน คือ เกษ
ทั่วไป คือ งาน

กรรม ส่วนให
าท จํานวนคน

ารสถานศึกษาข
และนักเรียนได้
รมและหัตถกรร
รือนตํ่า ทําให้
ามารถให้การ
อย่างเต็มศักยภ

................ ตา

.....................
.................. ฉ
..........…........
...... 7 ..........
ร้อยละ .... 53

.. ห้อง 
…. ห้อง 
…. ห้อง 

สุพรรณบุรี 

ณ 12,000
ษตรกรรม 
นประจําปี

ญนั่บถือ
นเฉลี่ยต่อ

ขั้นพ้ืนฐาน 
้รับความรู้
รม 
้ฐานะทาง
สนับสนุน

ภาพ 

ารางเมตร  
.....… เล่ม  
ฉบับ / วัน  
.......……..  
.... เครื่อง 
3.05 ......    
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์  
       1) ใช้เพ่ือการเรียนการสอน จํานวน ….........… 72 …….....................................…. เคร่ือง 
       2) ใช้เพ่ือให้บริการสืบคน้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ….......… 72 ............…. เคร่ือง 
          โดยมีจาํนวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฉลี่ย....280...คนต่อวัน 
          คิดเป็นร้อยละ ........ 74.27 ........... ของนักเรียนทั้งหมด 
       3) ใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศกึษา (สํานักงาน) จํานวน .......... 1 ......…. เครื่อง 
 
 9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้

จํานวนคร้ัง/ป ี
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

ห้องสมุด 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องวิชาการ 
ห้องทะเบียนและวัดผล 
ห้องโสตทัศนศึกษา 
ห้องดนตรีไทย 
ห้องแนะแนว 
ห้องพยาบาล 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
อาคารฝึกงาน 
เรือนเพาะชํา 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
แปลงเกษตรผสมผสาน 
สนามกีฬา 
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 
โรงเพาะเห็ด 

55 
200 
660 
10 
10 
29 
120 
130 
105 
240 
400 
220 
70 
150 
150 
200 
10 
10 
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   รายงานการ

 9.5 
 

 

ที่ 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 9.6 
ความรู้แก่ครู
 

ที่ 
1. ค

เ
ม
ร
ศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รประเมินตนเอง

โรง

แหล่งเรียนรู้ภ

อุทยานมังก
วัดใหม่ศรีสุพ
วัดดอนไร่ 
ตลาดร้อยปี

ภูมิปัญญาท้อ
รู นักเรียน 

ชื่อ-ส
คณะบริหารธุ
เทคโนโลยีสาร
มหาวิทยาลัยเ
ราชมงคลสุวร
ศูนย์สุพรรณบ

QR Cod
Page Fac

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

ภายนอกโรงเ

ชื

รสวรรค์
พรรณ 

สามชุก 

องถ่ิน ปราชญ

กุล 
รกิจและ
รสนเทศ 
เทคโนโลยี 
รรณภูมิ 
บุรี 

e – ภาพกิจก
cebook - งาน

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

เรียน 

ชื่อแหล่งเรียน

ญ์ชาวบ้าน ผู้

- การสร้าง M
  Thunkabl
- การใช้โปรแ
  แบบสื่อสําห
- การใช้ Line
- การสร้างหอ้
  ด้วย Meta
- การสร้าง A
  Animaker

กรรมต่าง ๆ ข
นโสตทัศนศึก

า 2564 

6  สํานักงานเข

นรู้ 

้ทรงคุณวุฒิ วิ

ให้ความรูเ้รื
Mobile App 
e 
แกรม Canva
หรับบุคลากรท
e OpenChat
องเรียน Virtu
verse spatia

Animation O

ของโรงเรียนบ
ษา โรงเรียนบ

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

วิทยากร ที่สถ

รื่อง
ด้วยโปรแกรม

 เพ่ืองานออก
ทางการศึกษา
t 
ual Classroo
al 
Online ด้วย  

รรหารแจ่มใส
บรรหารแจ่มใ

ษามัธยมศึกษาส

สถิติก
จํานวน

2
7
7
3

ถานศึกษาเชญิ

จํานว
ม  

ก  
า 

om  

สวิทยา 6 
สวิทยา 6 

สุพรรณบุรี 

ารใช้
ครั้ง/ป ี

2 
7 
7 
3 

ญมาให้

วนครั้ง/ปี
5

16



ที่ ก

1 ภาษ
2 คณิ
3 วิทย
4 สังค

วัฒ
5 สุขศึ
6 ศิลป
7 การ

เทค
8 ภาษ
รวม 8 กลุ
9 กิจก
- กิจกรรม
- กิจกรรม
- กิจกรรม
- กิจกรรม
  และสาธ
รวมกิจกร

   รายงานการ

   10
 

 

โค

 
 
 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียน

ษาไทย 
ณิตศาสตร์ 
ยาศาสตร์ 
คมศึกษา ศาสนาแ
นธรรม 
ศกึษาและพลศึกษ
ปะ 
รงานอาชีพและ
คโนโลยี 
ษาต่างประเทศ 
ลุ่มสาระการเรียนรู้
กรรมพัฒนาผู้เรียน
มแนะแนว 
มชุมนุมส่งเสริมวิชา
มลูกเสือ ,ยุวกาชาด
มเพ่ือสังคม 
ธารณประโยชน์ 
รมพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งสิ้น 

รประเมินตนเอง

โรง

0. โครงสร้างห

ครงสร้างหลักสู
โรงเรีย

นรู้ พ้ืนฐ
หน่วย 
กิต 
3 
3 
3 

และ
4 

ษา 2 
2 

2 

3 
รู้ 22 
น 

าการ
ด 

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

หลักสูตรสถาน

สูตรสถานศึกษา
ยนบรรหารแจม่

ระ

มัธยมศึกษาปีที่ 
ฐาน เพ

ชั่ว 
โมง 

หน่ว
กิต

120 -
120 1
120 1

160 1

80 -
80 -

80 1

120 1
880 5

40
40
25

15 
120

1,200

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

นศึกษา 

 

าขั้นพ้ืนฐาน พุท
มใสวิทยา 6 อํา
ะดับชั้นมัธยมศึ

 

กลุ่ม
1
พ่ิมเติม
ย ชั่ว

โมง 
หน
กิ

- 3
40 3
40 3

40 4

- 2
- 2

40 2

40 3
200 2

า 2564 

6  สํานักงานเข

ทธศักราช 255
าเภอสามชุก จัง
กษาปีท่ี 1–3 

มสาระ / หน่วยกิต
มัธยมศึกษา

พ้ืนฐาน
นว่ย
ต 

ชั่ว
โมง 

3 120
3 120
3 120

4 160 

2 80
2 80

2 80 

3 120
2 880

40
40
25

15
12

1,2

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

51  (ฉบับปรับป
ังหวัดสุพรรณบ

ต / จํานวนชั่วโมง
าปีที่ 2

เพ่ิมเติม
หน่วย
กิต 

ชั่ว
โมง 

- -
1 40
1 40

1 40 

- -
- -

1 40 

1 40
5 200 

0
0
5

5 
20
00

ษามัธยมศึกษาส

ปรุง 2563 ) 
บุรี 

 
มัธยม

พ้ืนฐาน 
หน่วย 
กิต 

ชัว่
โมง

3 120
3 120
3 120

4 160

2 80
2 80

2 80

3 120
22 880

สุพรรณบุรี 

มศึกษาปีที่ 3
เพ่ิมเติม

ว 
ง 

หน่วย
กิต โ

0 -
0 1
0 1

0 1 

0 -
0 -

0 1 

0 1
0 5 2

40
40
25

15 
120

1,200
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ม
ชั่ว
โมง 
-

40
40

40 

-
-

40 

40
200



   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

  

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2563 ) 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4–6  (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ / หน่วยกิต / จํานวนช่ัวโมง 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม
หน่วย
กิต 

ชั่ว 
โมง 

หน่วย
กิต 

ชั่ว
โมง 

หน่วย
กิต 

ชั่ว
โมง 

หน่วย
กิต 

ชั่ว 
โมง 

หน่วย
กิต 

ชั่ว 
โมง 

หน่วย
กิต 

ชั่ว
โมง 

1 ภาษาไทย 2 80 - - 2 80 - - 2 80 - -
2 คณิตศาสตร์ 2 80 3 120 2 80 3 120 2 80 3 120
3 วิทยาศาสตร์ 2 80 9 360 3 120 9 360 1.5 60 8.5 340
4 สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
2 80 2 80 2 80 2 80 4 160 1 40

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40
6 ศิลปะ 1 40 - - 1 40 - - 1 40 - -
7 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
1 40 - - 1 40 - - 0.5 20 0.5 20

8 ภาษาต่างประเทศ 2 80 1 40 2 80 1 40 2 80 1 40
รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 520 16 640 14 560 16 640 14 560 15 600
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40
- กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 40 40 40
- กิจกรรมอาสาพัฒนา , รด. 20 20 20
- กิจกรรมเพ่ือสังคม 
  และสาธารณประโยชน์ 20 20 20 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120

รวมทั้งสิ้น 1,200 1,200 1,200
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2563 ) 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4–6 (แผนการเรียนศิลป์–อุตสาหกรรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ / หน่วยกิต / จํานวนช่ัวโมง 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม
หน่วย
กิต 

ชั่ว 
โมง 

หน่วย
กิต 

ชั่ว
โมง 

หน่วย
กิต 

ชั่ว
โมง 

หน่วย
กิต 

ชั่ว
โมง 

หน่วย
กิต 

ชั่ว 
โมง 

หน่วย
กิต 

ชั่ว
โมง 

1 ภาษาไทย 2 80 2 80 2 80 - - 2 80 - -
2 คณิตศาสตร์ 2 80 - - 2 80 - - 2 80 - -
3 วิทยาศาสตร์ 2 80 1 40 3 120 1 40 1.5 60 1.5 60
4 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
2 80 2 80 2 80 2 80 4 160 1 40

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40
6 ศิลปะ 1 40 - - 1 40 - - 1 40 - -
7 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
1 40 8 320 1 40 8 320 0.5 20 8.5 340

8 ภาษาต่างประเทศ 2 80 1 40 2 80 1 40 2 80 1 40
รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 520 15 600 14 560 13 520 14 560 13 520
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40
- กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 40 40 40
- กิจกรรมอาสาพัฒนา , รด. 20 20 20
- กิจกรรมเพ่ือสังคม 
  และสาธารณประโยชน์ 20 20 20 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120

รวมทั้งสิ้น 1,200 1,200 1,200
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โ

   รายงานการ

 11. 

 

      
 

โรงเรียนคุณธ
เป็นต้นแบบก
“โรงเรียนดีต้
สถานศึกษาแ
สถานศึกษาที
ประจําปีการศึ

 
      
 

ผูบ้ริ
นายวีระ  ป่ิน
ผู้อํานวยการโ
บรรหารแจ่มใ

นายวีระ  ป่ิน
ผู้อํานวยการโ
บรรหารแจ่มใ
นายวีระ  ป่ิน
ผู้อํานวยการโ
บรรหารแจ่มใ
นางสาวธัญชน
รองผู้อํานวยก
บรรหารแจ่มใ
 
 
 
 

รประเมินตนเอง

โรง

ผลงานดีเด่น

 รางวัลแหง่ค

ธรรม สพฐ. ระ
การส่งเสริมด้า
้องมีที่ยืน” 

แกนนํา เครือข
ทีม่ีรูปแบบการ
ศึกษา 2564 ส

 ผลงานและร

รหิาร 
นเจริญ  
โรงเรียน
ใสวิทยา 6 

นเจริญ  
โรงเรียน
ใสวิทยา 6 

นเจริญ  
โรงเรียน
ใสวิทยา 6 
นก เนียมแตง
การโรงเรียน
ใสวิทยา 6 

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

นในรอบปีทีผ่า่

วามภาคภมิูใ

รายก
ะดับ 2 ดาว 
านคณุธรรม จ

ข่ายนวัตกรรม
รนิเทศภายใน
สํานักงานเขต

รางวัลแหง่คว

ผู้บริหารต้
โครงการโ
ประจําปีง
การศึกษา
ผู้ทําคุณป
ด้านมัธยม
ครั้งที่ 66 
ผู้บริหารส
ประจําปี 
มัธยมศึกษ

ง รองผู้อําน
ประจําปีพ

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

านมา 

ใจของโรงเรยี

การ 

จริยธรรม กิจก

มคุณภาพสถาน
นที่ประสบผลส
ตพ้ืนที่การศึกษ

วามภาคภูมิใจ

รา
ต้นแบบ “นวัต
โรงเรียนคุณธร
งบประมาณ 2
ามัธยมศึกษาส
ประโยชน์ทางก
มศึกษาดีเด่น 
ประจําปี 25

สถานศึกษาทีม่ี
2563 สมาคม
ษาแห่งประเท
นวยการสถาน
พุทธศักราช 2

า 2564 

6  สํานักงานเข

น 

กรรม  

นศึกษา 1 ช่ว
สําเรจ็ 
ษามัธยมศึกษ

จของผูบ้รหิาร

ยการ 
ตกรรมสร้างสร
รรม สพฐ.  
2564 สํานักงา
สุพรรณบุรี 
การศึกษา
เน่ืองในงานวั
65 
มีผลงานดีเด่น
มผู้บรหิารโรงเ
ทศไทย (ส.บ.ม
ศึกษาดีเด่น  

2563 

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

ย 3

าสุพรรณบุรี 

ร 

รรค์คนดี”

านเขตพ้ืนที่

ันครู  

น 
เรียน
ม.ท.) 
 

ษามัธยมศึกษาส

วันที่ไดร้ั
6 ตุลาคม 2

5 สิงหาคม
17 สิงหาคม

วันที่ไดร้ั
4 เมษายน 

10 มกราคม

1 กรกฎาค

9 ธันวาคม 

สุพรรณบุรี 

รบัรางวัล 
2564

 2564
ม 2564

รบัรางวัล 
2565

ม 2565

ม 2564

2564
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

      ผลงานและรางวัลแหง่ความภาคภูมิใจของคร ู
 

คร ู รายการ วันที่ไดร้บัรางวัล 
นายธีระ  อินทร์สว่าง ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้

บูรณาการทักษะชีวิต ประจําปี 2564  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

13 มกราคม 2565

นายธีระ  อินทร์สว่าง ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2565
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

16 มกราคม 2565

นายกฤตธี  อินหาดกรวด ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดีเด่น 
เน่ืองในงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจําปี 2565 

16 มกราคม 2565

นางสาวสิริลักษณ์   
              สุวรรณประทีป  
 

ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ดีเด่น เน่ืองในงานวันครู ครั้งที่ 66  
ประจําปี 2565 

16 มกราคม 2565

นางสาวกนกกาญจน์          
                    ทรัพย์มิด 

ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดีเด่น
เน่ืองในงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจําปี 2565 

16 มกราคม 2565

นางสาวเฟ่ืองฟ้า  
                     แตงโสภา 

รางวัลชมเชย การประกวด INNOVATOR 
NEXT GEN : Young Vlogger 
ท่องเที่ยวชุมชนวิถีไทย ด้วยหัวใจคาร์บอนตํ่า 

2-6 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวจุฑารัตน์   
                     แตงโสภา 

รางวัลชมเชย การประกวด INNOVATOR 
NEXT GEN : Young Vlogger 
ท่องเที่ยวชุมชนวิถีไทย ด้วยหัวใจคาร์บอนตํ่า 

2-6 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวเฟ่ืองฟ้า 
                     แตงโสภา 

ครูผู้ควบคุมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขัน IEd Open House  
E-sport : ROV ARENA OF VALOR  
โครงการเปิดบ้านครูใหญ ่ครสุุวรรณภูม ิ

23 ธันวาคม 2564

นางสาวจุฑารัตน์   
                     แตงโสภา 

ครูผู้ควบคุมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขัน IEd Open House  
E-sport : ROV ARENA OF VALOR  
โครงการเปิดบ้านครูใหญ ่ครสุุวรรณภูม ิ

23 ธันวาคม 2564
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

      ผลงานและรางวัลแหง่ความภาคภูมิใจของครู (ต่อ) 
 

คร ู รายการ วันที่ไดร้บัรางวัล 
นายสิทธิชัย  สมประสงค์ รางวัลยอดเย่ียม โครงการสร้างสรรค์ 

สื่อวิทย์ สนุกคดิ น่าเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

5 ตุลาคม 2565

นายสิทธิชัย  สมประสงค์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล  

6 กันยายน 2564

นายธีระ  อินทร์สว่าง รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัล 

6 กันยายน 2564

นายตรีมงคล  จันทร์เสวก  
นายสิทธิชัย  สมประสงค์  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2564  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

31 สิงหาคม 2564

นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น จากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัดสุพรรณบุรี 

8 กันยายน 2564

นางสาวสิริลักษณ์   
              สุวรรณประทีป 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Multi Skills 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

8 กันยายน 2564

นางสาวสิริลักษณ์   
              สุวรรณประทีป 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Multi Skills 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

8 กันยายน 2564
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

      ผลงานและรางวัลแหง่ความภาคภูมิใจของครู (ต่อ) 
 

คร ู รายการ วันที่ไดร้บัรางวัล 
นางสาวสิริลักษณ์   
              สุวรรณประทีป 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Story Telling 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

8 กันยายน 2564

นางสาวจุฑารัตน์   
                     แตงโสภา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดสื่อนวัตกรรมดิจิทัล ด้านการเรียนการ
สอนสําหรับครผูู้สอน “ประเภทสื่อใบงาน
ออนไลน์” 

6 กันยายน 2564

นางสาวจุฑารัตน์   
                     แตงโสภา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง การประกวด
ผลงานนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทโปสเตอร์ “อยู่อย่างปลอดภัย 
ในสถาการณ์โควิด-19” 

6 กันยายน 2564

นางสาวจุฑารัตน์   
                     แตงโสภา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน การประกวด
ผลงานนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทโปสเตอร์ “อยู่อย่างปลอดภัย 
ในสถาการณ์โควิด-19” 

6 กันยายน 2564

นางสาวจุฑารัตน์   
                     แตงโสภา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง 
การประกวดผลงานนักเรียนระดับประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ ประเภทโปสเตอร์ “อยู่อย่าง
ปลอดภัยในสถาการณ์โควิด-19” 

6 กันยายน 2564

นางสาวจุฑารัตน์   
                     แตงโสภา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง 
การประกวดผลงานนักเรียนระดับประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ ประเภทคลิปวีดิโอรีวิวสินค้า 
“ยอดขายทะลุล้าน เพราะการรีวิว” 

6 กันยายน 2564

นางสาวเฟ่ืองฟ้า 
                     แตงโสภา 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง 
การประกวดผลงานนักเรียนระดับประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ ประเภทคลิปวีดิโอรีวิวสินค้า 
“ยอดขายทะลุล้าน เพราะการรีวิว” 

6 กันยายน 2564
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

      ผลงานและรางวัลแหง่ความภาคภูมิใจของนกัเรียน 
 

นักเรียน รายการ วันที่ไดร้บัรางวัล 
นางสาวณัฐฑิตา ดีหร่าย   
นายภัทรศัย สสีว่าง  
นายอนุชา ขุมทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2564  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

31 สิงหาคม 2564

เด็กหญิงศิรินทรา วารี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาตอนต้น จากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

8 กันยายน 2564

เด็กหญิงชัญญา โพธ์ิงาม รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Multi Skills 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

8 กันยายน 2564

นายการัณยภาส พรมทัต รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Multi Skills 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

8 กันยายน 2564

นางสาวณัฐพร อินพาพันธ์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Story Telling 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

8 กันยายน 2564

นายธนทัต หิรัญวงษ์          
นายอภิวิชญ์ ชลายนนท์      
นายอภิวัฒน์ คล้ําสกุล        
นายภัทรพงศ์ เบญจวรรณ   
นายกฤษณะ หงส์เวียงจันทร ์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขัน IEd Open House E-sport :  
ROV ARENA OF VALOR 
 

23 ธันวาคม 2564
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

      ผลงานและรางวัลแหง่ความภาคภูมิใจของนกัเรียน (ต่อ) 
 

นักเรียน รายการ วันที่ไดร้บัรางวัล 
นายกิตติศักด์ิ แสงสุวรรณ    
นายณัฐพล เขยีวแก้ว         
นายมีเดช จันทลิตร           
นายศุภวัตน์ นรสิงห์          
นางสาวอรจิรา สถิระ         
นางสาวปภาวดี ทับทิมทอง  

รางวัลชมเชย การประกวด INNOVATOR 
NEXT GEN : Young Vlogger 
ท่องเที่ยวชุมชนวิถีไทย ด้วยหัวใจคาร์บอนตํ่า 
 

2-6 กุมภาพันธ์ 2565

นายศุภวัฒน์  นรสิงห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง 
การประกวดผลงานนักเรียนระดับ 
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ :ประเภทโปสเตอร์  
“อยู่อย่างปลอดภัยในสถาการณ์โควิด-19” 

6 กันยายน 2564

นางสาวนัฐธิตา เงินประเสริฐ 
นางสาวอรจิรา สถิระ 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง 
การประกวดผลงานนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ :ประเภทโปสเตอร์  
“อยู่อย่างปลอดภัยในสถาการณ์โควิด-19” 

6 กันยายน 2564

นางสาวชุติมา รุ่งเรืองศรี 
นายกิตติศักด์ิ แสงสุวรรณ 
นางสาวปภาวดี ทับทิมทอง 
นางสาวนภัสสร สานุทิตย์ 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน
การประกวดผลงานนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ :ประเภทโปสเตอร์  
“อยู่อย่างปลอดภัยในสถาการณ์โควิด-19” 

6 กันยายน 2564

นางสาวอาภัสรา มีชะนะ 
นายมีเดช จันทลิตร 
นายวรเมธ ต่ิงคล้าย 
นางสาวประภาศิริ มีชะนะ 
นางสาวพรทิพย ์อ่อนอํานวย 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง
การประกวดผลงานนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ :ประเภทโปสเตอร์  
“อยู่อย่างปลอดภัยในสถาการณ์โควิด-19” 

6 กันยายน 2564

นางสาวนัฐธิตา เงินประเสริฐ 
นางสาวณัฐมา สว่างศรี 
นางสาวอรอุมา วงษ์สุวรรณ 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง 
การประกวดผลงานนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ: ประเภทคลิปวีดิโอ 
รีวิวสินค้า  “ยอดขายทะลุล้าน  เพราะการรีวิว” 

6 กันยายน 2564
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โ

   รายงานการ

  
 
ผลการประเมิ
 

มาตรฐานที่ 
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
 

สรุปผลการป
 จาก
จุดควรพัฒน
ช่วยเหลือ ได้
 

ด้านคณุภาพ
     1) ผู้เรีย
ความสามารถ
ตามเกณฑ์ มี
อภิปราย แล
สามารถใช้เท
ส่งผลให้ผลสั
ผู้เรียนยังมีคว
ความสามารถ
     2) ผู้เรีย
ประสงค์ตาม
โรงเรียนและ
อัตลักษณ์ของ
     3) ผู้เรียน
และน้ําหนักส

รประเมินตนเอง

โรง

12. ผลก

มนิคุณภาพภา

กําลังพัฒ

มา
1 คุณภาพขอ
2 กระบวนกา
3 กระบวนกา

ระเมินคุณภา
ผลการดําเนิน

นาของแต่ละม
้ดังน้ี 

พผูเ้รียน 
นมีความรู้แล
ถในการอ่าน เ
ความสามารถ
กเปลี่ยนความ
ทคโนโลยีใน
ัมฤทธ์ิทางกา
วามพร้อมใน
ถในการสร้างน
นมีคุณธรรม
มวัย มีนํ้าใจ 
ะชุมชน ใช้ชีวิ
งสถานศึกษา 
นมีสุขภาพร่าง
ส่วนสูงตามเกณ

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

การประเมินคุ

ายในสถานศึก

สรุ

ฒนา ปาน

าตรฐาน / ปร
งผู้เรียน
ารบริหารและ
ารจัดการเรียน

พภายในสถาน
นงานของสถา
มาตรฐาน พร้

จุดเด่น

ละทักษะที่จํ
เขียน การสื่อส
ถในการคิดวิเค
มคิดเห็นและ
การแสวงหา
รเรียนของนัก
การศึกษาต่อ
นวัตกรรมอยู่ใ
ม จริยธรรม 
และมีจิตสา
ตบนพ้ืนฐาน
และเป็นที่ยอ
งกายแข็งแรง
ณฑ์ 

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

ุณภาพภายใน

ษา ปีการศึกษ

ปผลการประ
 

 

นกลาง
 

ระเด็นพิจารณ

การจัดการ
นการสอนที่เน้

นศึกษา ปีการ
านศึกษา สาม
ร้อมทั้งแนวท

าเป็นตามหล
สารและการคิ
คราะห์ คิดวิจ
แก้ปัญหาอยู่ใ
าความรู้ได้ด้ว
กเรียนอยู่ในร
อ และการทํา
ในระดับดีเลิศ
และคุณลักษ
ธารณะช่วยเ
ความพอเพีย
อมรับของชุมช
ง มีสมรรถภาพ

า 2564 

6  สํานักงานเข

น 

ษา 2564 ระดั

เมินภาพรวม

ดี ดีเลศิ

ณา

น้นผู้เรยีนเป็นส

รศึกษา 2564
มารถสรุปผล
ทางการพัฒน

ลักสูตร มี
คิดคํานวณ
ารณญาณ 
ในระดับดี 
วยตนเอง 
ะดับดีเลิศ 
งาน มี
 
ษณะที่พึง
เหลืองาน
ยง จนเป็น 
ชน 
พทางกาย

ด

ใ
วิ
ส
ยิ
เ



ตพ้ืนท่ีการศึกษ

ดับการศึกษาขั

ศ        ยอด

สําคัญ

4 
การประเมินใ
าในอนาคตแ

จุด
ด้านคณุภาพผ
    ผู้เรียนคว
ใ ห้ มี ค ว า ม ส
วิ เ ค ร า ะห์  
สร้างสรรค์ อ
ย่ิงขึ้น เพ่ือพัฒ
เรียนให้สูงขึ้น 

ษามัธยมศึกษาส

ขั้นพ้ืนฐาน 

เย่ียม 

ระดับคณุ
ดีเลิ
ดีเลิ
ดีเลิ

ในภาพรวมขอ
และความต้อง

ดควรพัฒนา 
ผูเ้รียน 
วรได้รับการพัฒ
ส า ม า ร ถ ใ น
คิ ด สั ง เ ค ร า

อย่างเป็นระบ
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิาร
สถานศึกษา 
     1) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร 
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่
ดีในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
     2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล การดําเนินงาน 
และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา     
 

ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ได้มีส่ วนร่ วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเ พ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
     2) ควรสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนเก่ียว ข้องในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สําคัญ
     ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ได้รับ
การตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คําแนะนําจากคณะกรรมการ
วิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอน
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
     นําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้
เรียนรู้และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แ ก่ นั ก เ รี ย นทั นที เ พ่ื อ นั ก เ รี ย น
นําไปใช้พัฒนาตนเอง 
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นและมีทักษะใน
การทํางาน รักการทํางาน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก การจัดทํานวัตกรรมและวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
 3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวิชาชีพและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนําไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ือง 
 4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. พัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 2. สนับสนุนด้านงบประมาณ เพ่ือนํางบประมาณมาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระดับการศึกษ
 

ลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐ
วบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียน
วบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียน
วบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียน
วบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียน
วบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัม
วบ่งชี้ท่ี 6 ประสิ
วบ่งชี้ท่ี 7 ประสิ
วบ่งชี้ท่ี 8 พัฒน
             ต้นสั
ลุ่มตัวบ่งชี้อัตลัก
วบ่งชี้ท่ี 9 ผลกา
            และว
วบ่งชี้ท่ี 10 ผลก
               เอ
ลุ่มตัวบ่งชี้มาตร
วบ่งชี้ท่ี 11 ผลก
              สถ
วบ่งชี้ท่ี 12 ผลก
              รักษ
               แน

ารรับรองมาตรฐ
         - ผลคะ
         - มีตัวบ
         - ไม่มีตั
รุปผลการจัดกา
                  
 
 

รประเมินตนเอง

โรง

13. ผลก

ษาขั้นพ้ืนฐาน

ก

ฐาน 
นมีสุขภาพกายแ
นมีคุณธรรม จริ
นมีความใฝ่รู้ แล
นคิดเป็น ทําเปน็
มฤทธ์ิทางการเรี
สิทธิผลของการจ
สิทธิภาพของกา
าการของการป
สังกัด 
กษณ์
ารพัฒนาให้บรร
วัตถุประสงค์ขอ
การพัฒนาตามจุ
กลักษณ์ของสถ
รการส่งเสริม 
การดําเนินงานโค
านศึกษา 
การส่งเสริมพัฒน
ษามาตรฐาน แล
นวทางการปฏิรู

ฐานสถานศึกษ
ะแนนรวมทุกตัว
บ่งชี้ท่ีได้ระดับดีขึ
ัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดั
ารศึกษาระดับก
                 ส 

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

การประเมินคุ

น 

การศึกษาขั้นพ้ืน
(มัธยมศึกษา

และสุขภาพจิตที
ริยธรรมและค่านิ
ละเรียนรู้อย่างต
น 
รียนของผู้เรียน
จัดการเรียนการ
รบริหารจัดการ
ระกันคุณภาพภ

ลุตามปรัชญา ป
องการจัดต้ังสถา
จุดเน้นและจุดเด
ถานศึกษา 

ครงการพิเศษเพื

นาสถานศึกษาเ
ละพัฒนาสู่ควา
ปการศึกษา 

คะแนนรวม
ษา ระดับมัธยมศึ
วบ่งชี้ ต้ังแต่ 80
ข้ึนไปอย่างน้อย
ดับคุณภาพต้องป
การศึกษาขั้นพ้ืน
สมควรรับรองม

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

ุณภาพภายน

นฐาน
า) 

ท่ีดี
นยิมท่ีพึงประสง
ต่อเนื่อง

รสอนท่ีเน้นผู้เรีย
ร
ภายในโดยสถาน

ปณิธาน/วิสัยทัศ
านศกึษา 
ด่นท่ีส่งผลสะท้อ

พ่ือส่งเสริมบทบ

เพ่ือยกระดับมา
มเป็นเลิศ ท่ีสอ

ม
ศึกษา
คะแนนข้ึนไป  

ย 10 ตัวบ่งชี้ จา
ปรับปรุงหรือต้อ
นฐานของสถาน
มาตรฐานการศกึ

า 2564 

6  สํานักงานเข

นอกรอบสาม

งค์

ยนเป็นสําคัญ

นศึกษาและ

ศน์ พันธกิจ 

อนเป็น

บาทของ

ตรฐาน 
ดคล้องกับ 

                 
าก 12 ตัวบ่งชี้  
องปรับปรุงเร่งด
นศึกษาในภาพร
กษา         ไม่ส

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

น้ําห
(คะแ

10.
10.
10.
10.
20.
10.
5.0
5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

100

                ใช
                ใช

ด่วน             ใ
รวม
มควรรับรองมา

 
 
 

ษามัธยมศึกษาส

หนัก 
แนน) 

คะแนน
ท่ีได้ 

00 9.58
00 9.39
00 9.07
00 9.30
00 8.77
00 9.00
00 4.50
00 4.93

00 5.00

00 5.00

00 5.00

00 5.00

.00 84.54

ช่          ไม่ใช่ 
ช่          ไม่ใช่ 
ใช่          ไม่ใช่

าตรฐานการศึกษ

สุพรรณบุรี 

น ระดับ
คุณภาพ

 ดีมาก
 ดีมาก
 ดีมาก
 ดีมาก
 พอใช้
 ดีมาก
 ดีมาก
 ดีมาก

 ดีมาก

 ดีมาก

 ดีมาก

 ดีมาก

4 ดี

ช 

ษา 
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   รายงานการ

  
 

14.1 การบริ
 โรงเ ี
บริหารวิชาก
ฝ่ายบริหารทั่
เชิงระบบแบบ
และใช้กระบ
BANHARN 
ของโรงเรียนอ
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการส

- งานพัฒนาหลักสู
- งานทะเบียนและ
  วัดผลประเมินผล
- งานกลุ่มสาระกา
  เรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนา 
  ผู้เรียน 
- งานแนะแนว 
- งานกิจกรรมลูกเ
- งานกิจกรรม 
  ยุวกาชาด 
- งานกิจกรรมรักษ
  ดินแดน 
- งานกิจกรรมบําเพ
  ประโยชน์ 
- งานกิจกรรมชุมน
- งานห้องสมุดและ
  แหล่งเรียนรู้ 
- งานวิจัยเพ่ือพัฒน
  คุณภาพการศึกษ
- งานนิเทศการศกึ
- งานรับนักเรียน 
- งานศูนย์คอมพิว

ฝ่ายบริหารวิชาก

รประเมินตนเอง

โรง

14. แผน

รหารจัดการศึ
รียนบรรหารแ
าร 2. ฝ่ายบริ
ัวไป โดยมีรูป
บมีส่วนร่วม (
บวนการวงจ
6 MODEL 
อย่างสมดุลรอ

สถานศึกษาขัน้

- งาน
  งบป
- งาน
- งาน
  เก็บร
- งานพ
  สินท
- งานร
  ภาย
- งานป
  การศ
- งาน
  ติดต
  การใ
- งานส
 

สูตร  
ะ 
ล 
าร 

 

สือ 

ษา 

พ็ญ 

นุม 
ะ 

นา 
ษา 
กษา 
 
เตอร์ 

ฝ่ายบการ 

งของสถานศึกษ

งเรียนบรรหาร

นปฏิบติัการป

กษา  
แจ่มใสวิทยา 
ริหารงบประม
แบบบริหารจั
(Participatio
จรคุณภาพ P
ซึ่งเป็นรูปแบ

อบด้าน  

นพ้ืนฐาน 

แผนงานและ 
ประมาณ 
การเงินและบัญช ี
คณะกรรมการ 
รักษาเงิน 
พัสดุและ 
ทรัพย์ 
ระบบควบคุม 

ยใน 
ประกันคุณภาพ 
ศึกษา 
ตรวจสอบ  
ตามและรายงาน 
ใช้งบประมาณ 
สวัสดิการเงินกู้ 

บริหารงบประมาณ 

ษา ปีการศึกษา

แจ่มใสวิทยา 6

ประจําปขีองส

6 แบ่งโครงส
มาณ 3. ฝ่าย
จดัการคุณภาพ
on) ตามแนว
P-D-C-A จนเ
บการบริหาร

ผู้อํานวยก

รองผู้อํานว

- งานส่งเสริ
  จริยธรรม
- งานส่งเสริ
  วินัยนักเรี
- งานรักษา
  ปลอดภัย
- งานคณะสี
- งานป้องกั
  เสพติด 
- งานป้องกั
- งานคณะก
  นักเรียน 
- งานรถรับ
- งานดูแลนั
  ความสาม
- งานเวรปร
- งานหัวหน
- งานระบบ
  ช่วยเหลือ
- งานส่งเสริ
  นักเรียน 
- งานสวัสดิ
  โรงเรียน 
- งานธนาค
 

 

ฝ่ายบริหารกิ 

า 2564 

6  สํานักงานเข

สถานศึกษา 

ร้างการบริหา
บริหารกิจกา
พและมาตรฐา
วทางแห่งศาส
เกิดเป็นนวัต
จัดการโรงเรีย

การโรงเรียน 

ยการโรงเรียน 

ริมคุณธรรม  
 
ริมระเบียบ 
รียน 
าความ 
 
สี 
กันสาร 

กันอุบัติเหตุ 
กรรมการ 
 
บส่งนักเรียน 
นกัเรียนที่มี 
มารถพิเศษ 
ระจําวัน 
น้าระดับชั้น 
บดูแล 
อนักเรียน 
ริมกิจกรรม 
 
ดิการร้านค้า 
 
คารโรงเรียน 

กิจการนักเรียน 

ตพ้ืนท่ีการศึกษ

ารงานออกเป็น
ารนักเรียน 4.
านการศึกษาเพ
ตร์พระราชา 

ตกรรมรูปแบ
ยนคุณภาพที่ม

คณะก

 

- งานส่งเสริมแล
  พัฒนาบุคลากร
- งานวางแผน 
  อัตรากําลัง สร
  และบรรจุแต่งต
- งานธุรการ 
- งานสารสนเทศ
- งานเลขานุการ
  คณะกรรมการ
  สถานศึกษาขัน้
  พ้ืนฐาน 
- งานประสานรา
  กับเขตพ้ืนที่แล
  หน่วยงานอ่ืน 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารบุค

ษามัธยมศึกษาส

น 5 ฝ่าย ได้แ
. ฝ่ายบริหาร
พ่ือการประกัน
(เข้าใจ เข้าถึ

บบการบริหา
มุ่งสู่การพัฒน

กรรมการเครือข

ะ 
ร 

รหา  
ต้ัง 

ศ 
 
 

น 

าชการ 
ละ 
 

- งา
- งา
- งา
- งา
- งา
- งา
- งา
- งา
  ยา
 
 

คคล ฝ่

สุพรรณบุรี 

แก่ 1.ฝ่าย
บุคคล 5. 
นคุณภาพ
ง พัฒนา) 
ารจัดการ 
าคุณภาพ

ข่ายผู้ปกครอง 

นอาคารสถานที่ 
นโสตทัศนศึกษา 
นอนามัยโรงเรียน
นโภชนาการ 
นประชาสัมพันธ์ 
นสัมพันธ์ชุมชน 
นรักษ์ส่ิงแวดล้อม
นบริการ 
านพาหนะ 

ฝายบริหารท่ัวไป 
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14.2 วิสัยทศัน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา กลยุทธ์ อัตลกัษณ์ และ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 ► วิสัยทศัน ์
 โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี  นักเรียนมีจติสาธารณะ  ใช้ทักษะดําเนินชีวิต  ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ►  พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการรักษาความสะอาด 
 2. จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3. สร้างความตระหนักด้านจิตสาธารณะ 
 4. มุ่งเน้นการใช้ทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ►  เป้าประสงค ์
 1. นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีคณุธรรมที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
 2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์และ
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 3. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดผลดีต่อนักเรียนที่จะ
ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
 4. นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน มคีวามรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ►  แนวทางการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1) โรงเรียนจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความมั่นใจและยั่งยืนในด้านคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามวัย 
 2) โรงเรียนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวัน 
 3) โรงเรียนจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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 4) โรงเรียนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้
โทษและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนจะดําเนินการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งใน
เรื่องการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การจัดการบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ด้านต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนการสสอนและการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 โรงเรียนจะส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้รูปแบบ
การสอนหลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ให้กับผู้เรียนซึ่งจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 โรงเรียนจะร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียน ทั้งทางด้านการ
บริการทางวิชาการ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิทยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 โรงเรียนจะดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเพ่ือนําผลท่ีได้มา
พัฒนาปรับปรุงและแก้ไขให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพอย่างสูงสุด 
 

 ►  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลัก 
   เศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 ►  อัตลักษณข์องสถานศึกษา 
  

 นักเรียนมีจิตสาธารณะ  ใช้ทกัษะดําเนินชีวิต 
 
 ►  เอกลักษณ์ของสถานศกึษา 
  

 โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี 
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ประเมนิตนเอ

ยวิธีการท่ีหล
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าพการจัดการ
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2. ผลการดําเนินงาน 
 ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับดีเลิศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ความสามารถในการวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี ในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของ
ผู้เรียน สุขภาวะทางด้านร่างกายและลักษณะจิตสังคม อยู่ในระดับดีเลิศ  
 
3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม จนเป็นที่ยอมรับและนําไปสู่ชุมชนและสังคม เป็นผลที่เกิดมาจากการเรียนรู้และการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองได้ และผู้เรียนยังมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น
อย่างดี จนส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการทดสอบที่สูงกว่าค่าเฉล่ียของระดับประเทศ  
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีนํ้าใจ และมีจิตสาธารณะ 
  
4. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนบางส่วนยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณให้เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน และพัฒนาในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา เพ่ือที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากําหนด รวมทั้ง
พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของบางกลุ่มสาระให้สูงขึ้นและมี
ค่าเฉล่ียของคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 
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5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตร รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะสําหรับออกไปดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดย
การจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องและครอบคลุมเน้ือหาตามหลักสูตรเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะกระบวนการ และสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตร 

 
             มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
                             ของผู้บรหิารสถานศึกษา 
 
ระดับคณุภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลและสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกําหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กําหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และ
สรุปผลการดําเนินงาน 
 
2. ผลการพัฒนา 
 2.1 สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
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 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตําแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นําไปประยุกต์ 
ใช้ได้กับทุกกิจกรรม มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดย
ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก ผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
3. จุดเด่น 
 การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพเชิงระบบแบบมี
ส่วนร่วมตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาโดยใช้ BANHARN 6 MODEL น้ันเป็นรูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพ่ือให้นักเรียนที่
เป็นผลผลิตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหาร
จัดการคุณภาพที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ทําให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6 โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการดําเนินงาน และใช้การมีส่วนร่วม 
(Participation) ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) ทําให้การดําเนินการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย  
 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
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 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึน้ 
 วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผล
การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกําหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กําหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้อง 
การพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีการดําเนินการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 
 
             มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
             ที่เน้นผูเ้รียนเปน็สาํคัญ 
 

ระดับคณุภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนดําเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ัน
จัดทําหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ แบ่งสัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิด เช่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดทําป้ายนิเทศ 
และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน ครูทุกคนทํางานวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 
เรื่อง และได้รับการตรวจให้คําแนะนําโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2. ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
3. จุดเด่น 
 ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยการคิดและลงมือปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยครูทําหน้าที่คอยสนับสนุนและส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน นํานวัตกรรมที่ได้สร้างสรรค์และพัฒนามาใช้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ และครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนทุก
ภาคเรียน เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อีกทั้งได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้
คําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูและบุคลากรเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและได้รับการยอมรับจนเป็นที่เช่ือถือในวงกว้าง ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในกิจกรรม
ต่าง ๆ และมีผลงานระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติเป็นเคร่ืองการันตี 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างหลากหลาย และควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือที่ผู้เรียนจะสามารถนําข้อมูลน้ัน
ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ทันสมัย นํานวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูทุก
คนทํางานวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 
● กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ
ปรั บ แผน พัฒนาคุณภาพกา ร จั ดก า รศึ กษ า 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนินการ
นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล การดําเนินงาน 
และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน
ได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

● การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
    ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิดและลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยครูทําหน้าที่คอยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน นํานวัตกรรมท่ีได้
สร้ า งสรร ค์และพัฒนามาใ ช้ กับผู้ เ รี ยนอ ย่าง
หลากหลาย เ พ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองไ ด้  ครูมี
ผลงานวิจัยในช้ันเรียนทุกภาคเรียน ครูเป็นบุคคลท่ี
มีความรู้ความสามารถและได้รับการยอมรับจนเป็น
ที่เช่ือถือในวงกว้าง ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรใน
กิจกรรมต่าง ๆ และมีผลงานระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค และระดับชาติ 

● กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
    2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเป็นสําคญั 
    การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้อย่างหลากหลาย และควรมีการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือที่ผู้เรียนจะ
สามารถนําข้อมูลน้ันไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ดําเนินการออกแบบการจัด
กิจกรรมเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
ที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลและ
สารสนเทศ ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันกําหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กําหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการของการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ มีการดําเนินการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 3. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
ระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารการนําเสนอ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ครูเป็นผู้
อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง และได้ลงมือปฏิบัติจริง 
เน้นทักษะกระบวนการคิดจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูมีการใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และมีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีการทํางานวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
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   รายงานการ
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 ► A : Aim and Assurance : การบรรลุเป้าหมาย การประกันคุณภาพการศึกษา 
     ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดคุณภาพ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ► N : Nature : การบริหารจัดการโดยยึดธรรมชาติและบริบทของโรงเรียน 
     โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 บริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึงธรรมชาติ
และบริบทของโรงเรียนเป็นสําคัญ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรและชุมชนในท้องถิ่น และมี
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ร่วมกันบริหารจัดการให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
 ► H : Happiness : การทํางานอย่างมีความสุข กัลยาณมิตร 
     ผู้บริหารสถานศึกษาและทีมงานมีภาวะผู้นํา สามารถบริหารจัดการให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย
ร่วมกันขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในที่สะท้อนการพัฒนาที่ย่ังยืน และเป็นการทํางานร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน 
 ► A : Assessment : การประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบ 
     สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ และเป็นการ
ประเมินที่ตรงตามสภาพจริงและเช่ือถือได้ 
 ► R : Research : กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนา 
     สถานศึกษานําสารสนเทศจากการประเมิน และศึกษาแนวคิด วิธีการปฏิบัติที่ดี เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเน่ือง 
 ► N : Network : ระบบเครือข่าย การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 4.0 
     พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้
พร้อมใช้ มีข้อมูลที่ถูกต้อง เช่ือถือได้ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ► 6 : Plan : การวางแผน 
     สถานศึกษาสร้างและพัฒนาระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็น
รูปธรรมสถานศึกษาจัดทําปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพ 
         Do : การลงมือปฏิบัติ 
     ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบนําแผนสู่การปฏิบัติ และใช้ภาวะผู้นําในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย 
        Check : การตรวจสอบ 
     ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศงานอย่าง
สม่ําเสมอตามปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพ 
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   รายงานการ
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
  ● คาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     และจัดทํารายงาน ประจําปีการศึกษา 2564 
  ● ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 เรื่อง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษา 
     ระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
  ● การกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ● ประกาศแตง่ต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคณุภาพและ 
     ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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   รายงานการ

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รประเมินตนเอง
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6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษษามัธยมศึกษาสสุพรรณบุรี 
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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