
  

รายงานการประเมินตนเองของสานศึกษา 

(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ 

                                                  กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

การประกันคุณภาพภายใน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓)และมาตรา ๔๘ แห่ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด  และให้

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้อด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึง

ประกาศให้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนขอขอบคุณ คุณครูและบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคีเครือข่ายและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการประเมินและจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ จนส าเร็จ

ด้วยดีและขอให้คุณครูทุกท่าน น าผลการประเมินมาศึกษา วิเคราะห์  เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

   

 

 

 

              นางสาวจฑุาธณิี   สิงหรญั 

        (ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา) 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 

 ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 

 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ๑ 

 ข้อมูลนักเรียน ๓ 

 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับสถานศึกษา ๔ 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O - NET) ๕ 

ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๗ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ๗ 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา ๑๒ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ๑๖ 

 มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ๑๘ 

ส่วนท่ี ๓ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการความช่วยเหลอื ๒๒ 

ส่วนท่ี ๔ ภาคผนวก ๒๕ 

 ประกาศใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 การก าหนดค่าเปา้หมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี

การศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 



SAR : 2559| ๑  
 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

 

 

             ประวัติโรงเรียนโดยย่อ    
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ 
รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล  ก่อตั้งโดย         
พระราชวิสุทธิโมลี (ขาว ปุสสนาโค) อดีตเจ้าอาวาส
วัดหัวล าโพง  กรมสามัญศึกษาได้รับโอนเป็น 
โรงเรียนรัฐบาล  เมื่อวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2518   

 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา(หลังวดัหัวล าโพง) 
ท่ีอยู่เลขท่ี 
728/2  ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์  02 637 1178   
โทรสาร  02 234 3744  
e-Mail : bjw2549@hotmail.com   
Website : http://www.buddhajak.ac.th  
เปิดสอนตัง้แต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
เนื้อท่ี 5 ไร่ 20 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ได้แก่  
เขตบางรัก เขตปทุมวัน  เขตคลองเตย (เฉพาะ
แขวงคลองเตย)  เขตสาทร  และเขตสัมพันธวงศ์ 
 

 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑. จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บรหิาร ครูผู้สอน ครูอัตราจา้ง พนักงาน
บริการ 

รวม 

ปีการศึกษา  
๒๕๕๙ 

๒ ๒๙ ๕ ๘ ๔๔ 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
 

mailto:e-Mail
mailto:bjw2549@hotmail.com
http://www.buddhajak.ac.th/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii_Yiy4cnLAhUKCo4KHf4cBzYQjRwIBw&url=http://203.155.220.118/green-parks-admin/index.php?m=green_parks&op=detaildata&NUID=7358&bvm=bv.117218890,d.dGY&psig=AFQjCNFeJ-zh33bs5RVa0ld4VLHOUati2w&ust=1458374173576211
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๒. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบคุลากรคร ู

ระดับ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน(คน) ๓๐ ๕ ๑ ๓๖ 

ร้อยละ ๘๓.๓๓ ๑๓.๘๙ ๒.๗๘ ๑๐๐ 
 

 

 ๓. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู      
๑ คน ในแต่ละสาขาวิชา    

(ชม./สัปดาห์) 
๑. บรหิารการศึกษา ๒ - 
๒. คณิตศาสตร ์ ๔ ๑๙ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๔ ๑๘ 
๔. ภาษาไทย ๓ ๒๐ 
๕. ภาษาตา่งประเทศ ๕ ๑๙ 
๖. สังคมศึกษา ๔ ๒๑ 
๗. การงานพืน้ฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๗ ๑๔ 

๘. สุขศึกษาพละศึกษา ๓ ๑๒ 
๙. ศิลปศึกษา ๓ ๑๘ 
๑๐. แนะแนว ๑ ๑๔ 

รวม ๓๖ ๑๗ 

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของคร ู

ปริญญาตรี ปริญญาโทที่ 2 ปริญญาเอก 
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๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวม  

ระดับช้ัน
เรียน 

 ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 

จ านวนหอ้ง  ๒ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ ๑๔ 
 

เพศ ชาย ๓๕ ๒๙ ๔๓ ๓๐ ๓๐ ๑๗ ๑๘๔ 
หญิง ๒๕ ๔๕ ๔๒ ๑๔ ๒๓ ๒๓ ๑๗๒ 

รวม  ๖๐ ๗๔ ๘๕ ๔๔ ๕๓ ๔๐ ๓๕๖ 
เฉล่ียต่อ

ห้อง 
 ๓๐ ๒๔.๖๗ ๒๘.๓๓ ๒๒ ๒๖.๕ ๒๐ ๒๕.๔๓ 
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนแยกตามเพศระดับช้ัน ม .๑ - ม.๖ 

เพศชาย เพศหญิง 
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๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดบัสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ ๓ ข้ึนไป  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

วิชา ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ เฉล่ียรวม 

คณิตศาสตร ์ ๒๙.๕๑ ๓๐.๓๘ ๔๑.๘๖ ๔๐.๔๓ ๖๒.๕๐ ๕๖.๐๙ ๔๑.๘๘ 

ภาษาไทย ๔๘.๒๓ ๔๖.๒๒ ๕๐.๗๘ ๔๗.๘๙ ๕๙.๒๔ ๖๐.๑๒ ๕๑.๓๕ 

วิทยาศาสตร ์ ๓๕.๕๙ ๒๐.๕๔ ๕๕.๒๖ ๕๕.๒๖ ๕๓.๗๖ ๘๓.๙๑ ๔๗.๗๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๐.๙๘ ๑๕.๘๐ ๓๐.๑๐ ๓๔.๘๘ ๑๕.๐๙ ๑๕.๐๐ ๒๐.๕๖ 

สังคมศึกษาฯ ๔๕.๗๖ ๕๐.๐๐ ๔๓.๗๕ ๖๘.๑๘ ๖๙.๘๑ ๘๕.๐๐ ๕๖.๙๒ 

การงานอาชีพฯ ๗๙.๖๖ ๗๗.๗๘ ๖๒.๙๖ ๘๐.๘๕ ๖๕.๐๕ ๙๗.๕๖ ๗๕.๒๗ 

ศิลปศึกษา ๘๐.๘๕ ๖๙.๘๑ ๖๘.๑๘ ๗๙.๖๖ ๗๗.๗๘ ๗๙.๖๖ ๗๔.๗๙ 

สุขศึกษาฯ ๙๖.๕๕ ๙๓.๖๖ ๙๖.๒๓ ๙๓.๑๐ ๙๕.๒๘ ๙๗.๕๐ ๙๕.๓๖ 

 

 

  

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ 

สงัคมศกึษาฯ 

การงานอาชีพฯ 

ศิลปศกึษา 

สขุศกึษาฯ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป 
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๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติชั้นพืน้ฐานระดับชั้น ม.๖ 

โรงเรียน จงัหวดั สพฐ. ประเทศ 

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับ/รายวิชา 

โรงเรียน จังหวัด สพฐ. ประเทศ 

ภาษาไทย ๔๗.๒๕ ๕๘.๗๔ ๕๓.๐๙ ๕๒.๒๙ 
คณิตศาสตร ์ ๑๙.๑๓ ๓๒.๓๗ ๒๔.๙๐ ๒๔.๘๘ 
วิทยาศาสตร ์ ๒๙.๕๕ ๓๔.๘๑ ๓๑.๗๗ ๓๑.๖๒ 

สังคมฯ ๓๔.๔๘ ๓๙.๒๕ ๓๖.๑๗ ๓๕.๘๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๒.๒๗ ๓๘.๐๑ ๒๗.๓๕ ๒๗.๗๖ 

 

 หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน ต่ ากว่า ค่าเฉลี่ยท้ังระดับจงัหวัด ระดับสงักัด สพฐ.  

     และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติชั้นพืน้ฐานระดับชั้น ม.๖ 

โรงเรียน จงัหวดั สพฐ. ประเทศ 

 

 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับ/รายวิชา 

โรงเรียน จังหวัด สพฐ. ประเทศ 

ภาษาไทย ๔๑.๐๑ ๕๐.๖๕ ๔๖.๘๑ ๔๖.๓๖ 
คณิตศาสตร ์ ๒๑.๙๒ ๓๖.๒๓ ๒๙.๕๓ ๒๙.๓๑ 
วิทยาศาสตร ์ ๓๑.๔๔ ๓๘.๖๗ ๓๕.๑๒ ๓๔.๙๙ 

สังคมฯ ๔๖.๙๒ ๕๔.๓๔ ๔๙.๓๔ ๔๙.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๔๑ ๔๐.๒๗ ๓๑.๓๙ ๓๑.๘๐ 

 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน ต่ ากว่า ค่าเฉลี่ยท้ังระดับจงัหวัด ระดับสงักัด สพฐ.  

    และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

 

 

 

  

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติชั้นพืน้ฐานระดับชั้น ม.๓ 

โรงเรียน จงัหวดั สพฐ. ประเทศ 
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ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 
 
 

 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนพุทธจักรวิทยามีกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และ

ตามศักยภาพของนักเรียน โดยการใช้แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน (SDQ)  จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค

การสอนต่างๆ รวมท้ังการปฏิบัติจริง การทดลอง ทักษะกระบวนการ เน้นกระบวนการคิดและการมีส่วนร่วม     

เรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนได้พัฒนาและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมรักการ

อ่าน มีคลินิกหมอภาษาช่วยแก้ปัญหาด้านการอ่าน ด้านการคิดค านวณของนักเรียน ได้ปูพื้นฐานให้นักเรียน

โดยการฝึกท่องสูตรคูณให้คล่อง การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (DLIT)  มีแหล่งเรียนรู้  แหล่ง

สืบค้นข้อมูล  เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัด

กิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระฯ  สัปดาห์

วันวิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันภาษาต่างประเทศ    

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการแข่งขันทักษะทางด้าน

วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนท้ังระดับเขตพื้นที่ และระดับภาค 

การวัดและประเมินผล โดยการจัดสอบกลางภาค  ปลายภาค การทดสอบก่อน - หลังเรียน การเก็บ

คะแนนตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้   

 โรงเรียนมีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย การจัดสวดมนต์หมู่สรภัญญะทุกวันพระ  การจัดค่าย

คุณธรรมของนักเรียนโดยนิมนต์คณะสงฆ์มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ  กิจกรรมวัยใสใส่ใจธรรมจัดให้มีการตัก

บาตรทุกวันจันทร์และเทศกาลส าคัญ เช่น วันข้ึนปีใหม่  การส่งเสริมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับ

วัดหัวล าโพง  พระอารามหลวง  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  มีการแนะแนว

ช่วยเหลือนักเรียน  การส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสุขภาพของตน เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี  การทดสอบ

สมรรถภาพ  นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง  โดยจัดกิจกรรม เช่น สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด วัน
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งดสูบบุหรี่โลก  การน าภูมิปญัญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนการสอน เช่น ครูพระจากวัดหัวล าโพง พระ

อารามหลวงมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา  การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการ  การร่วมมือกับการไฟฟูานคร

หลวงเรื่องพลังงาน  การร่วมมือกับส านักเขตบางรักเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  

๒. ผลการด าเนินงาน 

 ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้  วิเคราะห์  สังเคราะห์  

องค์ความรู้ได้ตามมาตรฐาน  สาระการเรียนรู้  สามารถสื่อสาร  วางแผนการท างาน  สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  การกล้าแสดงออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  นักเรียนได้มีการวางแผน

ในการจัดกิจกรรมการ  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  การแนะแนว

ช่วยเหลือนักเรียนจนได้รับรางวัลการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์จ าแนกว่าสิ่งใดดี  ส าคัญ  

จ าเป็น การรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป   
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๓. จุดเด่น 

 นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ตามระดับชั้น  สือ่สารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม

ระดับชั้น  การคิดค านวณได้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ตา่ง ๆ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนอยูใ่นระดับผ่านเกณฑ์ในโรงเรียน   

 นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักสว่นสูงตาม

เกณฑ์  มีระเบียบวินยัมาโรงเรียนได้ทันเวลา  มีสุขภาพจิตดี  รู้วิธีในการรักษาตนเองใหพ้้นจากการลอ่ลวง  

การมีมารยาททางสังคม เช่น การไหว้  เป็นต้น 

๔. จุดควรพัฒนา 

 การพัฒนาด้านการเรียนของนักเรียน  เมื่อคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติยังไม่เป็นไปตามค่า

เปูาหมายท่ีก าหนด การน าผลการทดสอบมาเป็นข้อมูลในการจัดการเรยีนการสอน และผลการจัดการเรียนการ

สอนต้องสะท้อนผลการทดสอบระดับชาติ  การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนให้มากข้ึนและเป็นรูปธรรม  
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าดีเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ศึกษาสภาพปัญหาใน

ด้านต่างๆ เช่น ปัญหาท่ีเกิดจากผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน ความต้องการของชุมชน 

ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา รวมถึงผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา จากข้อมูลสารสนเทศ ผลการนิเทศ 

ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก

บุคลากรในสถานศึกษา และผู้เก่ียวข้องทุกฝุาย เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู ศิษย์เก่า ชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อ

ร่วมกันวางแผนก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังระดมทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการ

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 

โดยมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ PDCA  

 

๒. ผลการพัฒนา 

 ๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน และสอดคล้อง

กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก

กลุ่มเปูาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และ          

มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนใฝุเรียนรู้ 

 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี               

ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาค

ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 ๒.๔ ผู้เก่ียวข้องทุกฝุาย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่ วมวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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 ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา            

ท่ีเหมาะสม ท้ังงานสอนและงานพิเศษอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษา 

 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝุายมีส่วนร่วม ยึดหลัก       

ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ในการจัด

การศึกษา  

วิธีการพัฒนา ผลการพฒันา 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 
การมีส่วนรว่มของเครือข่ายในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายท่ีเข้ามามีสว่นรว่มในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา   
ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
         สมาคมผู้ปกครองและครู  
         เครือข่ายผู้ปกครอง 
         สหวิทยาเขตจตุรวิทย ์

การระดมทรัพยากร ผู้บริหารไดร้ะดมทรัพยากรส าหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา ท้ังด้านงบประมาณ สื่อ และบุคลากรท่ีเป็นภมูิปัญญา
ท้องถิ่น มาช่วยในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

1. งบประมาณ จากสมาคมศิษยเ์ก่า ครูเก่า ครูปัจจุบัน 
ผู้ปกครอง วัดหวัล าโพง ภาครัฐและเอกชน 

2. สื่อ จากสมาคมศิษย์เก่า ครเูก่า และครูปัจจุบัน 
3. บุคลากร จากครูเก่า วิทยาลยัสารพัดช่างสี่พระยา สถานี

ต ารวจนครบาลบางรัก สาธารณสุข 23 สี่พระยา            
วัดหัวล าโพง และสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
และประเมินผล 

โรงเรียนได้มีการนเิทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังงานสอนและงานพเิศษ 100% โดยรูปแบบต่างๆ  
ดังนี ้

20% 

37% 
29% 

14% 

จ านวนครั้งท่ีครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

1 - 3 ชม./ภาคเรียน 
4 - 6 ชม./ภาคเรียน 
7 - 9 ชม./ภาคเรียน 
มากกว่า 10 ชม./ภาคเรียน 
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1. การประชุม (การประชุมครูประจ าเดือน การประชุมกลุ่ม
สาระฯ การประชุมกลุ่มบริหาร และการประชุมเครอืข่าย
ต่างๆ ของโรงเรียน) 

2. การนิเทศ (พี่นิเทศน้อง ,เพื่อนนิเทศเพื่อน ,การนิเทศ
รายบุคคล) 

3. รายงานผลการด าเนินงาน/กจิกรรมตามโครงการ 
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๓.  จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 

เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน

สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และ

จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  

๔.  จุดที่ควรพัฒนา 

 ๑.  กระตุ้นให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 

 ๒.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

 

  



รายงานการประเมนิตนเอง : ๒๕๕๙ | ๑๖  
 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม 

๑. กระบวนการพฒันา 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรือ่ง การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูสู้่ศตวรรษท่ี 21 การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูเ้รือ่ง 
การศึกษากับประเทศไทย 4.0  และการสร้างนวัตกรรมการเรยีนการสอน เพือ่ให้ครูน าไปจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนอย่างหลากหลายได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียน จัดกิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมอนรุักษ์พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม จัดท าหน่วยบูรณาการ
อาเซียน เศรษฐกิจพอเพยีง และอนรุักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อมทุกระดับชั้น  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนท่ีสรา้งโอกาสให้นักเรียนมี    ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ความสนใจความถนัดเป็นรายบุคคล  ได้ลงมือปฏิบัตจิริง  เน้นทักษะการคิด  มีการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้และ
สื่อเทคโนโลยี จนสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดห้องเรียน ICT ทุกห้อง การจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน ในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กิจกรรมวันภาษาไทยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรยีนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ กิจกรรม   วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายลูกเสอื-เนตรนารี กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมทัศนศึกษาม.ต้น และม.ปลาย  ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดราชบุรี กิจกรรมค่ายวิถีไทย-ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร-์พระราชวังโบราณ 
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา เป็นต้น  ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดท าปูายนเิทศและบรรยากาศตาม
สถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกหอ้งเรียนตามวาระและโอกาสตา่ง ๆ  ครมูี การใช้สือ่การเรียนรู ้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และความร่วมมือจากชุมชน วดัหัวล าโพงพระอารามหลวง ศิษย์เก่า ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สโมสรโรตารสีีลม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาในการจัด
การศึกษาโดยใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากส านักงานเขตบางรัก      การประปานครหลวงและ
การไฟฟูานครหลวงสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้ม  มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสือ่การเรียนรู้ที่ใช้  ครูท าวจิัยในชัน้เรยีนอย่างนอ้ยปีละ 1 เรือ่ง สนบัสนุนให้นักเรยีนสามารถ
น าเสนอผลงาน/ชิ้นงานอย่างภาคภูมิใจและสามารถเข้ารว่มประกวดหรอืแข่งขันได้ 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคญั ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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๓. จุดเด่น 
 ครูมีความรู้ความสามารถด้าน ICT  มีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาผูเ้รียนอย่างมีคุณภาพ  โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเน้นทักษะ คิดเป็น ได้ลงมือปฏิบัติ  รู้จักแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรู้และ
สื่อเทคโนโลยอีย่างหลากหลาย นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่ามีสว่นรว่มแสดงความคิดเห็นและรว่มจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มกีารตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนโดยประเมินจากสภาพ
จริง  ใช้เครือ่งมือและวิธีการวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมโดยให้นักเรียนและผู้มีสว่นเก่ียวข้องมีสว่นรว่มใน
การวัดและประเมินผล มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพือ่ใหผู้้เรยีนไปพัฒนาตนเอง 
๔. จุดควรพัฒนา 
 เนื่องจากผู้เรียนสว่นใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจจ ากัด นักเรียนบางส่วนไม่สนใจเรยีน 
ขาดเรียนบ่อย ท าให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญไม่ตอ่เนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่ดีเท่าท่ีควรจึงควรจัดอบรมและจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้ผูเ้รียนตระหนักถึงความส าคัญ
และมีเปูาหมายในการเรียนอย่างชัดเจน  จัดให้มีการติวเข้ม/สอนซ่อมเสริมเพือ่ให้นักเรียนสนใจการเรยีนมาก
ข้ึน และควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรยีนรู้มากข้ึน 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมนิตนเอง : ๒๕๕๙ | ๑๘  
 

 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ ๑) ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น

คุณภาพตามมาตรฐาน แบบ 4 มาตรฐานโดยมีการวเิคราะห์ปรับปรุงจากเดิมท่ีแบ่งเปน็ ๑๕ มาตรฐาน หา

ความเชือ่มโยงระหวา่งมาตรฐานใหม่และมาตรฐานเดิม ๓) จัดการและบรหิารข้อมลูสาระสนเทศอย่างเป็น

ระบบโดยใช้เทคโนโลยีชว่ยในการเก็บข้อมูล จ มีสาระสนเทศของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อน ามาวเิคราะห์

ข้อมูลเป็นสาระสนเทศของโรงเรียนท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีน ๔) 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕)ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมนิคุณภาพภายใน ๘) 

โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนือ่ง โดยจัดประชุม โดยจัดประชมุคณะครู ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงาน รายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา วเิคราะห์

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดท่ีควรพัฒนา ประกอบดว้ย โครงการ/

กิจกรรม ท่ีจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยเน้นทั้งผลสัมฤทธิ์และคุณลกัษณ์อันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียนไปพรอ้มๆกัน จัดการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพตามแบบ ๔ มาตรฐานใหม่เพือ่ให้บุคลากรใน

โรงเรียนเข้าใจไปในทิศทางเดยีวกัน ตลอดจนน าเสนอมาตรฐานกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น

ประชุมก าหนดค่าเปูาหมายของแต่ละมาตรฐาน ตลอดจนจัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการการประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียน มีการจัดท าเครื่องมอืในการประเมินของแต่ละมาตรฐานอย่างชดัเจน และมีการจัดท า

รายงานการพัฒนาตนเองของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลจากนักเรียน ผู้ปกครอง 

และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการสอบถาม สังเกต และเครื่องมอืที่แต่ละมาตรฐานสร้างขึ้น   

๒. ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็น

ระบบ และไดร้ับความรว่มมือจากบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับ

คุณภาพ ดีเยี่ยม ท้ังนี้ได้รับความพึงพอใจจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดถึงชุมชนบรเิวณ

รอบๆสถานศึกษา  
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๓. จุดเด่น 

 โรงเรียนให้ความส าคัญกับความสุขของบุคลากรในโรงเรียนระบบงานประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนเป็นรูปแบบการช่วยเหลือเกือ้กูลกันระหว่างพี่น้องทุกฝุายให้ความรว่มมือกับงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา สามารถติดต่อประสานงานได้สะดวกและเป็นบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง 

๔. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนสร้างระบบให้ชุมชนสังคมเกิดความม่ันใจต่อระบบการบริหารของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น

ด้านวิชาการ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สิ่งอ านวยความสะดวกในกระบวนการเรียนการสอน และที่ส าคัญคือ 

ระบบดูแลช่วยเหลอืดูแลนักเรียนที่สามารถดูแลช่วยเหลอืนักเรียนได้อยา่งท่ัวถึง เช่น การเยี่ยมบ้านครบทุก

หลังคาเรอืน เป็นต้น 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

การประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดบั ๔ ดีเย่ียม 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบความส าเร็จตามท่ีเปูาหมายก าหนดไว้แต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี

เยี่ยม ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหาร

และการจัดการศึกษา อยูใ่นระดับดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์ส าคัญ อยู่ในระดับ ดเียีย่ม และ มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ใน

ระดับดีเยี่ยม  

 ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านการเรียนและกิจกรรมพฒันาผู้เรียนอย่าง
หลากหลายเพือ่ตอบสนองความต้องการของผู้เรยีนและความต้องการของโรงเรยีน ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของ
โรงเรียน  และสภาพของชมุชน จนท าให้มีผลของการพฒันาผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม นักเรียนสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ วิเคราะห ์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ได้ตามมาตรฐาน นักเรียนสามารถท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้แต่
ท้ังนี้ในยังไม่สามารถพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นได้ในทุกรายวิชา เนื่องจากปัจจัยหลายๆ
อย่าง เช่นจากเวลา และตัวผู้เรียนเอง ตลอดจนสภาพปญัหาของโรงเรียนท้ังเรือ่งบุคลากร และงบประมาณ 
ส่วนในเรือ่งความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจน
ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยสีาระสนเทศ อยู่ในระดับท่ีน่าพึงพอใจ และมีแนวทางในการ
ช่วยเหลอืนักเรียนส่วนน้อย เช่น จัดซ่อมเสริมเรื่องการอา่นในชว่งเวลาหลังเลิกเรียน ในด้านความประพฤติ
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณอ์ันพึงประสงค์ อยู่ในระดับท่ีดีเยี่ยม ในด้านกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ในผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปญัหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติมีการ
จัดท าแผนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏบิัติการประจ าปี และมกีารปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบตัิการประจ าปีให้สอดคล้องกบัสภาพปญัหา โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝุาย 
และเครอืข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารที่เป็นระบบ ทุก
ฝุายมีส่วนร่วม และยังมีการระดมทรพัยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครอืข่ายต่างๆ ในการจัด
การศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยูใ่นระดับดีเยี่ยม โรงเรียน
ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง
กระบวนการเรียนการสอนใหกั้บครูเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ งานหลักสูตรมีการ
ประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับโครงสร้างรายวิชา หนว่ยการเรยีน จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม
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อนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้ม จัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง และอนรุักษพ์ลังงานและ
สิ่งแวดลอ้มทุกระดับชัน้  เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนมีสว่นรว่มและได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายลูกเสอื-เนตรนารี กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น  
ครูสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัดโดยใช้นักเรียนเป็นสื่อกลาง โดยทางโรงเรียนจะมีสว่นรว่มกับ
กิจกรรมของวัดหวัล าโพงพระอารามหลวงอย่างสม่ าเสมอ และยังเปิดโอกาสให้ศิษยเ์ก่าเข้ามามีส่วนดูแลน้องๆ
ท่ีต้องการความชว่ยเหลอื ตลอดจนจัดหาสิ่งของที่โรงเรยีนมีความส าคัญส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และสุดท้ายระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นไปตามข้ันตอนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนการได้รบัความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝุายภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นอย่างดี จนท า
ให้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  
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ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ  
 
 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นขอ้มูลสาระสนเทศท่ีส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์ สังเคราะหเ์พือ่สรุปน าไปสู่การเชื่อมโยง หรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ

มาตรฐาน พรอ้มท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการชว่ยเหลือได้ดังนี ้

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

 ด้านคุณภาพผู้เรยีน 
     ๑. นักเรียนสามารถอา่นและเขียนได้ตาม
ระดับชั้น  สือ่สารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตามระดับชั้น  การคิดค านวณได้ สามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ  
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ในโรงเรียน   
     ๒. นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์  มีระเบียบวินยัมาโรงเรียนได้ทันเวลา  มี
สุขภาพจิตดี  รูว้ิธีในการรักษาตนเองให้พ้นจากการ
ล่อลวง  การมีมารยาททางสังคม เช่น การไหว้   
  
 

 ด้านคุณภาพผู้เรยีน 
     ๑. การพัฒนาด้านการเรียนของนักเรียน  เมื่อ
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติยงัไม่เป็นไป
ตามค่าเปูาหมายท่ีก าหนด 3%การน าผลการทดสอบ
มาเป็นข้อมูลในการจัดการเรยีนการสอน และผล
การจัดการเรยีนการสอนต้องสะท้อนผลการทดสอบ
ระดับชาติ  การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียน
ให้มากข้ึนและเป็นรูปธรรม 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

     ๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้ เทคนิคการประชุมท่ี

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

     ๑.  กระตุ้นให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝุายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย
ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใ้ช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

ผู้เรียน 
     ๒.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เ ข้มแข็ง  มี ส่ วนร่ วมรั บผิดชอบต่อผลการจั ด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

     ครูมคีวามรู้ความสามารถด้าน ICT  มีความต้ังใจ 
มุ่งม่ันในการพัฒนาผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ  โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเน้นทักษะ คิดเป็น 
ได้ลงมือปฏิบัติ  รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
และสือ่เทคโนโลยอีย่างหลากหลาย นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่ามีสว่นรว่มแสดงความ
คิดเห็นและร่วมจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน มีการ
ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียน
โดยประเมินจากสภาพจริง  ใช้เครือ่งมือและวธิีการ
วัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมโดยให้นักเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีสว่นรว่มในการวัดและประเมินผล มี
การให้ข้อมูลยอ้นกลับเพื่อใหผู้้เรียนไปพัฒนาตนเอง 
 
 
 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

      เนื่องจากผู้เรียนสว่นใหญ่มาจากครอบครวัท่ีมี
ฐานะทางเศรษฐกิจจ ากัด นกัเรียนบางสว่นไม่สนใจ
เรียน ขาดเรียนบอ่ย ท าให้การจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญไม่ต่อเนือ่ง ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าท่ีควรจึงควรจัด
อบรมและจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้ผูเ้รียน
ตระหนักถึงความส าคัญและมีเปูาหมายในการเรียน
อย่างชัดเจนจัดให้มีการติวเขม้/สอนซอ่มเสริมเพือ่ให้
นักเรียนสนใจการเรียนมากข้ึนเพื่อพัฒนาตนเอง 
และควรน าภูมิปญัญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนรว่มในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากข้ึน 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

      โรงเรียนให้ความส าคัญกับความสุขของ
บุคลากรในโรงเรียนระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเป็นรูปแบบการช่วยเหลอืเก้ือกูล
กันระหวา่งพี่นอ้งทุกฝุายให้ความร่วมมือกับงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
นอกจากนี้โรงเรียนเป็นโรงเรยีนขนาดเล็กท่ีมีจ านวน
ครูเพียง 36 คน จึงท าให้ครูแต่ละคนมีหลายหน้าท่ี
และสามารถติดต่อประสานงานได้สะดวกและเป็น
บรรยากาศท่ีเป็นกันเอง 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

      โรงเรียนเปิดโอกาสใหช้มุชนมีส่วนรว่มในการ
ก าหนดเปูาหมายในแต่ละมาตรฐานในการประเมิน
ค่อนข้างน้อย แต่จะมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
หากชุมชนมีส่วนร่วมต้ังแต่เริม่ต้น อาจจะท าให้งาน
ประกันคุณภาพพัฒนาไปได้ดยีิ่งขึ้น 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ๑. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้ประสบความส าเร็จมากยิง่ขึ้น 

 ๒. ส่งเสริมให้ชุมชน มีสว่นรว่มกับการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 

     ในด้านอื่นๆให้มากยิ่งขึ้น 

 ๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

ความตอ้งการและการชว่ยเหลือ 

 ๑. งบประมาณช่วยเหลอืนักเรียนที่ขาดแคลน 

 ๒. การจัดสรรครผูู้สอนในสาขาท่ีขาดแคลน (ดนตรี สังคมศึกษา ชีววิทยา ) 
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