คำนำ
การประกันคุณภาพภายใน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓)และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ประกาศให้ ใ ช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก สั ง กั ด และให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้อดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึง
ประกาศให้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนขอขอบคุณ คุณครูและบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน ภาคีเครือข่ายและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประเมินและจัดทารายงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จนสาเร็จ
ด้วยดีและขอให้คุณครูทุกท่าน นาผลการประเมินมาศึกษา วิเคราะห์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ
(ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา)

สำรบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

๑

ข้อมูลพื้นฐาน

๑

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา

๑

ข้อมูลนักเรียน

๓

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

๔

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)

๕

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

๗

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน

๗

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

๑๑

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๑๕

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

๑๗

ส่วนที่ ๓ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการความช่วยเหลือ

๒๑

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก

๒๔

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์
รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ก่อตั้งโดย
พระราชวิสุทธิโมลี (ขาว ปุสสนาโค) อดีตเจ้าอาวาส
วัดหัวลาโพง กรมสามัญศึกษาได้รับโอนเป็น
โรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2518

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา(หลังวัดหัวลาโพง)
ที่อยู่เลขที่
728/2 ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 02 637 1178
โทรสาร 02 234 3744
e-Mail : bjw2549@hotmail.com
Website : http://www.buddhajak.ac.th
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 5 ไร่ 20 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ได้แก่
เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตคลองเตย (เฉพาะ
แขวงคลองเตย) เขตสาทร และเขตสัมพันธวงศ์

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑. จานวนบุคลากร
บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

ครูอัตราจ้าง

ปีการศึกษา
๒๕๖๐

๒

๒๖

๕

พนักงาน
บริการ
๘

รวม
๔๑

SAR : 2559| ๑

๒. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรครู
ระดับ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

จานวน(คน)

๒๙

๓

๑

๓๓

ร้อยละ

๘๗.๘๘

๙.๐๙

๓.๓๓

๑๐๐

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรครู
9.09 3.33
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

87.88

ปริญญาเอก

๓. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
๑. บริหารการศึกษา
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. ภาษาไทย
๕. ภาษาต่างประเทศ
๖. สังคมศึกษา
๗. การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. สุขศึกษาพละศึกษา
๙. ศิลปศึกษา
๑๐. แนะแนว
๑๑. สนับสนุนการสอน
รวม

๒
๔
๔
๒
๔
๔
๖
๓
๒
๑
๑

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู
๑ คน ในแต่ละสาขาวิชา
(ชม./สัปดาห์)
๑๖
๑๘
๑๙
๑๘
๑๙
๑๓
๑๕
๑๘
๑๓
-

๓๒

๑๗

จานวน (คน)

รายงานการประเมินตนเอง : ๒๕๖๐ | ๒

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวม
ระดับชั้น
เรียน
จานวนห้อง
ชาย
หญิง

เพศ
รวม
เฉลี่ยต่อ
ห้อง

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

รวม

๒
๒๑
๒๕
๔๖

๒
๓๒
๒๖
๕๘

๓
๒๕
๔๐
๖๕

๒
๑๐
๒๖
๓๖

๒
๑๗
๒๕
๔๒

๒
๒๒
๒๘
๕๐

๑๓
๑๒๗
๑๗๐
๒๙๗

๒๓

๒๙

๓๒.๕

๑๘

๒๑

๒๕

๒๒.๘๕

แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนนักเรียนแยกตามเพศระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
40
35
30
25

เพศชาย

20

เพศหญิง

15
10
5
0

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

รายงานการประเมินตนเอง : ๒๕๖๐ | ๓

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิชา

ม.๑

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
ศิลปศึกษา
สุขศึกษาฯ

๔๓.๓๖
๕๐.๔๔
๔๓.๗๙
๓๗.๒๑
๕๖.๐๑
๗๘.๒๐
๗๖.๒๐
๘๓.๒๘

ม.๒

ม.๓

๑๗.๗๐ ๒๔.๗๒
๔๒.๓๕ ๓๓.๖๐
๒๒.๔๒ ๕๗.๔๐
๓๑.๓๗ ๒๓.๒๐
๖๐.๙๕ ๓๔.๗๔
๘๔.๖๗ ๘๕.๐๕
๓๙.๐๗ ๕๓.๓๗
๗๙.๗๒ ๘๘.๐๔

ม.๔

ม.๕

ม.๖

เฉลี่ยรวม

๑๕.๖๒
๕๓.๖๐
๔๘.๖๖
๓๘.๒๕
๔๑.๒๕
๙๑.๗๘
๕๖.๓๑
๙๓.๓๗

๒๔.๙๖
๓๒.๗๒
๖๑.๓๐
๓๖.๘๗
๖๑.๐๗
๘๕.๔๒
๕๔.๗๖
๙๒.๒๖

๒๒.๔๗
๖๐.๐๖
๘๒.๑๔
๓๘.๖๕
๖๘.๖๕
๙๑.๖๗
๘๔.๐๙
๙๐.๐๐

๒๔.๗๙
๔๔.๖๗
๕๒.๑๒
๓๓.๓๒
๕๓.๓๗
๘๕.๙๐
๕๙.๘๔
๕๙.๘๔

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป
สุขศึกษาฯ
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

รายงานการประเมินตนเอง : ๒๕๖๐ | ๔

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๖๐.๐๐

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐานระดับชั้น ม.๖

๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ระดับโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

ระดับจังหวัด

สังคมฯ

ระดับภาค

ภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศ

โรงเรียน

จังหวัด

สพฐ.

ประเทศ

๔๕.๒๙
๑๗.๖๐
๒๕.๔๙
๓๒.๔๕
๒๓.๗๕

๕๕.๘๒
๓๓.๖๖
๓๓.๙๘
๓๘.๗๑
๓๙.๖๕

๕๐.๐๗
๒๔.๖๔
๒๙.๔๘
๓๔.๙๖
๒๗.๙๑

๔๙.๒๕
๒๔.๕๓
๒๙.๓๗
๓๔.๗๐
๒๘.๓๑

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน ต่ากว่า ค่าเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ.
และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

รายงานการประเมินตนเอง : ๒๕๖๐ | ๕

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐานระดับชั้น ม.๓

๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

ภาษาไทย

ชุดข้อมูล 1

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ชุดข้อมูล 2

วิทยาศาสตร์

ชุดข้อมูล 3

ชุดข้อมูล 4

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน

จังหวัด

สพฐ.

ประเทศ

๔๔.๕๘
๑๗.๐๕
๒๘.๐๙
๒๗.๐๒

๕๓.๔๒
๓๓.๔๔
๓๕.๔๘
๓๗.๕๓

๔๘.๗๗
๒๖.๕๕
๓๒.๔๗
๓๐.๑๔

๔๘.๒๙
๒๖.๓๐
๓๒.๒๘
๓๐.๔๕

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน ต่ากว่า ค่าเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ.
และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

รายงานการประเมินตนเอง : ๒๕๖๐ | ๖

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนพุทธจักรวิทยามีกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดทาแผนการ
จั ดการเรี ย นรู้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน สาระและตัว ชี้วัดของหลั กสู ต ร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสม และตามศักยภาพของนักเรียน โดยการใช้แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน (SDQ) แบบทดสอบ
พหุปัญญา 8 ด้านของการ์ดเนอร์ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติจริง การทดลอง
ทักษะกระบวนการ เน้นกระบวนการคิดและการมีส่วนร่วม
เรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนได้พัฒนาและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมรักการ
อ่าน มีการแก้ปัญหาด้านการอ่าน ด้านการคิดคานวณของนักเรียน ได้ปูพื้นฐานให้นักเรียนโดยการฝึกท่อง
สูตรคูณให้คล่อง การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (DLIT) มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้นข้อมูล
เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ สัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในทุก ๆ ด้าน โดยการเข้าร่วมแข่ งขันกับหน่วยงาน
อื่นๆ การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค
และระดับประเทศ
การวัดและประเมินผล โดยการจัดสอบกลางภาค ปลายภาค การทดสอบก่อน - หลังเรียน การเก็บ
คะแนนตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ การจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
โรงเรียนมีการดาเนิน การเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อให้อยู่ในสั งคมได้อย่างมีความสุ ข
เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย การจัดสวดมนต์หมู่สรภัญญะทุกวันพระ การจัดค่าย
คุณธรรมของนักเรียนโดยนิมนต์คณะสงฆ์มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ กิจกรรมวัยใสใส่ใจธรรม จัดให้มีการตัก
บาตรทุกวันจันทร์และเทศกาลสาคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ การส่งเสริมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับ
วัดหัวลาโพง พระอารามหลวง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีการแนะแนว
ช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสุขภาพของตน เช่น การตรวจสุขภาพประจาปี การทดสอบ
สมรรถภาพ นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาที่ไม่ถูกต้อง โดยจัดกิจกรรมความรู้สุ่เยาวชน เช่น สัปดาห์
ต่อต้านยาเสพติด วันงดสูบบุหรี่โลก การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนการสอน เช่ น ครูพระ
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จากวัดหัวลาโพง พระอารามหลวงมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น เช่นสโมสรโรตารีสีลมในการฝึกอาชีพ การไฟฟ้านครหลวงเรื่องพลังงาน การร่วมมือกับสานัก
เขตบางรักเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
๒. ผลการดาเนินงาน
ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
องค์ความรู้ได้ตามมาตรฐาน สาระการเรียนรู้ สามารถสื่อสาร วางแผนการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย การกล้าแสดงออกจากการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนได้มีการวางแผน
ในการจัดกิจกรรม มีการสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง การแนะแนว
ช่วยเหลือนักเรียนจนได้รับรางวัล การช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์จาแนกว่าสิ่งใดดี สาคัญ
จาเป็น การรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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ตารางผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เฉลีย่ ปีการศึกษา 2559 - 2560 ของกลุ่มสาระ ฯ ต่างๆ
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๓. จุดเด่น
นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ตามระดับชั้น สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม
ระดับชั้น การคิดคานวณได้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ในโรงเรียน
นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีระเบียบวินัยมาโรงเรียนได้ทันเวลา มีสุขภาพจิตดี รู้วิธีในการรักษาตนเองให้พ้นจากการล่อลวง
การมีมารยาททางสังคม เช่น การไหว้ เป็นต้น
๔. จุดควรพัฒนา
การพัฒนาด้านการเรียนของนักเรียน เมื่อคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติยังไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่กาหนด การนาผลการทดสอบมาเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และผลการจัดการเรียนการ
สอนต้องสะท้อนผลการทดสอบระดับชาติ การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนให้มากขึ้นและเป็นรูปธรรม
หรือการจัดกิจกรรมที่สามารถสะท้อนผลการเยนรู้ของนักเรียน
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ศึกษาสภาพปัญหาใน
ด้านต่างๆ เช่น ปัญหาที่เกิดจากผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน ความต้องการของชุมชน
ปัจจัย ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา รวมถึงผลการจัดการศึกษาที่ผ่ านมา จากข้อมูลสารสนเทศ ผลการนิเทศ
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรในสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู ศิษย์เก่า ชุมชน ผู้ปกครองและ
School Partner โครงการโรงเรียนประชารัฐ ร่วมกันวางแผนกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกล
ยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีคุณภาพ ปรับแผนพัฒ นาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึก ษา พร้ อมทั้ง ระดมทรั พยากร จั ดสรรงบประมาณ มอบหมายผู้ รั บผิ ดชอบ ด าเนินการพัฒ นาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา โดยมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
PDCA
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตาแหน่ง
ข้อมูลสารสนเทศมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และนาไปประยุกต์ใช้ได้ รวมถึง
มีการจัดบรรยากาศ/แหล่งเรียนรู้ ที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความใฝ่รู้
๒.๓ สถานศึ ก ษามี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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๒.๔ สถานศึ ก ษามี ก ารนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
ที่เหมาะสม ทั้งงานสอนและงานพิเศษอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
๒.๕ สถานศึก ษามี รู ป แบบการบริ ห ารและการจัด การเชิ ง ระบบ โดยทุก ฝ่ ายมี ส่ ว นร่ ว ม ยึ ดหลั ก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๒.๖ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ในการจัด
การศึกษา
วิธีการพัฒนา
ผลการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนาวิชาชีพให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับ
มาตรฐานตาแหน่ง ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมงการพัฒนาต่ากว่า ๒๐ ชั่วโมง ๐ คน
ชั่วโมงการพัฒนา ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป ๓๑ คน
ต่าสุด ๔๘ ชัว่ โมง สูงสุด ๑๘๖ ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ ๒ ชั่วโมงการพัฒนาต่ากว่า ๒๐
๐ คน
ชั่วโมงการพัฒนา ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป ๓๑ คน
ต่าสุด ๔๒ ชัว่ โมง สูงสุด ๒๒๒ ชั่วโมง
PLC ชั่วโมงการพัฒนาต่ากว่า ๕๐ ชั่วโมง ๒ คน
ชั่วโมงการพัฒนา ๕๐ ชั่วโมงขึ้นไป ๒๙ คน
ต่าสุด ๔๒ ชัว่ โมง สูงสุด ๕๖ ชั่วโมง
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการ กลุ่มเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ได้แก่ ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๓. สมาคมผู้ปกครองและครู
๔. เครือข่ายผู้ปกครอง
๕. สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
๖. ธนาคารกรุงเทพ สาขาจามจุรีสแควร์ (School Partner
โครงการโรงเรียนประชารัฐ)
๗. คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การระดมทรัพยากร
ผู้บริหารได้ระดมทรัพยากรสาหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา ทั้งด้านงบประมาณ สื่อ และบุคลากรที่เป็นภูมิปัญญา
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วิธีการพัฒนา
การระดมทรัพยากร

การนิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผล

ท้องถิ่น มาช่วยในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. งบประมาณ จากสมาคมศิษย์เก่า ครูเก่า ครูปัจจุบัน
ผู้ปกครอง วัดหัวลาโพง ธนาคารกรุงเทพ สาขาจามจุรี
สแควร์ (School Partner โครงการโรงเรียนประชารัฐ)
ภาครัฐและเอกชน
2. สื่อ จากสมาคมศิษย์เก่า ครูเก่า และครูปัจจุบัน
ผลการพัฒนา
3. บุคลากร จากครูเก่า ศิษย์เก่า ประธานชุมชนวัดหัวลาโพง
สถานีตารวจนครบาลบางรัก วัดหัวลาโพง สาธารณสุข ๒๓
สี่พระยา สานักงานเขตบางรัก สหวิทยาเขตจตุรวิทย์ และ
คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนได้มีการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งงานสอนและงานพิเศษ ๑๐๐% โดยรูปแบบต่างๆ
ดังนี้
1. การประชุม (การประชุมครูประจาเดือน การประชุมกลุ่ม
สาระฯ การประชุมกลุ่มบริหาร และการประชุมเครือข่าย
ต่างๆ ของโรงเรียน)
2. การนิเทศ (พี่นิเทศน้อง ,เพื่อนนิเทศเพื่อน ,การนิเทศ
รายบุคคล)
3. รายงานผลการดาเนินงาน/กิจกรรมตามโครงการ
4. การจับคู่ Model Teacher & Buddy Teacher
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๓. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี
เช่น การประชุมแบบมีส่ว นร่ วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่ วนร่วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปี ที่สอดคล้องกับ ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒ นา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และ
จัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๔. จุดที่ควรพัฒนา
๑. กระตุ้นให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึก ษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
๒. สร้ างเครือข่ายความร่ ว มมือของผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นดาเนิ น การส่ งเสริ ม ให้ ครู จัด การเรี ยนการสอนที่เ น้นผู้ เรีย นเป็นส าคัญ โดยจัด อบรมเชิ ง
ปฏิบั ติการเรื่ อง การจัดกิจ กรรมพัฒ นาการเรียนรู้สู่ ศตวรรษที่ 21 การจัดกิจกรรมพัฒ นาการเรียนรู้เรื่อง
การศึกษากับประเทศไทย 4.0 และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ครูนาไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างหลากหลายได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียน จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทาหน่วยบูรณาการ
อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทุกระดับชั้น สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจความถนัดเป็นรายบุคคล ได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นทักษะการคิด มีการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้และ
สื่อเทคโนโลยี จนสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 Steps การจัด
ห้องเรียน ICT ทุกห้อง การจัดการเรียนรู้ด้ว ยโครงงาน ในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี กิจกรรมวันภาษาไทยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ กิจกรรม วัน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมทัศนศึกษาม.ต้น และม.
ปลาย ค่ายวิถีไทยและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ สวนสามพราน พระราชวังสนามจันทร์ วัดพระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็ นต้น ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดทาป้ายนิเทศและบรรยากาศตาม
สถานที่ต่ าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกห้ อ งเรียนตามวาระและโอกาสต่าง ๆ ครูมี การใช้สื่ อ การเรี ยนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และความร่วมมื อจากชุมชน วัดหัวลาโพงพระอารามหลวง ศิษย์เก่า ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาในการจัดการศึกษาโดยใช้
นวัตกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากสานักงานเขตบางรักสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ครูทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
สนับสนุนให้นักเรียนสามารถนาเสนอผลงาน/ชิ้นงานอย่างภาคภูมิใจและสามารถเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน
ได้
๒. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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๓. จุดเด่น
ครูมีความรู้ความสามารถด้าน ICT มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเน้นทักษะ คิดเป็น ได้ลงมือปฏิบัติ รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนโดยประเมินจากสภาพ
จริง ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมโดยให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนไปพัฒนาตนเอง
๔. จุดควรพัฒนา
เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจจากัด นักเรียนบางส่วนไม่สนใจเรียน
ขาดเรียนบ่อย ทาให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควรจึงควรจัดอบรมและจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญ
และมีเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน จัดให้มีการติวเข้ม/สอนซ่อมเสริมเพื่อให้นักเรียนสนใจการเรียนมาก
ขึ้น และควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ ๑) กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐาน แบบ 4 มาตรฐานโดยมีการวิเคราะห์ปรับปรุงจากเดิมที่แบ่งเป็น ๑๕ มาตรฐาน หา
ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานใหม่และมาตรฐานเดิม ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสาระสนเทศอย่างเป็น
ระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล มีสาระสนเทศของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนามาวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นสาระสนเทศของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔)
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕)ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗) จัดทารายงานประจาปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘)
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุม โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา นาเสนอผลการดาเนินงาน รายงานประจาปีของสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา วิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/
กิจกรรม ที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นทั้งผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนไปพร้อมๆกัน ตลอดจนนาเสนอมาตรฐานกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นประชุม
กาหนดค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐาน วิเคราะห์กิจกรรมตามมาตรฐาน 4 มาตรฐานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ตลอดจนจัดทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มีการจัดทาเครื่องมือในการ
ประเมินของแต่ละมาตรฐานอย่างชัดเจน และมีการจัดทารายงานการพัฒนาตนเองของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลจากนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ
สอบถาม สังเกต และเครื่องมือที่แต่ละมาตรฐานสร้างขึ้น
๒. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็น
ระบบ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม ทั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดถึงชุมชนบริเวณ
รอบๆสถานศึกษา
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๓. จุดเด่น
ระบบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นรูปแบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างพี่น้องทุก
ฝ่ายให้ความร่วมมือกับงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สามารถติดต่อประสานงานได้สะดวกและ
เป็นบรรยากาศที่เป็นกันเอง อีกทั้งโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่นชุมชน วัด สานักงาน
เขต เป็นอย่างดี
๔. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนสร้างระบบให้ชุมชนสังคมเกิดความมั่นใจต่อระบบการบริหารของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
ด้านวิชาการ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สิ่งอานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนการสอน นักเรียนได้รับ
การติดตามดูแล แต่ก็ยังมีส่วนน้อยที่ถูกมองข้าม เช่นนักเรียนที่ครูคิดว่าไม่มีปัญหา แต่จริงๆแล้วก็มีปัญหาที่
นักเรียนไม่สามารถแก้ไขได้และส่งผลทั้งพฤติกรรม และการเรียน จึงควรมีการติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล
และมีการบันทึกอย่างเป็นระบบมากขึ้น
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม
การประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบความสาเร็จตามที่เป้าหมายกาหนดไว้แต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี
เยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์สาคัญ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และ มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านการเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของ
โรงเรียน และสภาพของชุมชน จนทาให้มีผลของการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม นักเรียนสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ได้ตามมาตรฐาน นักเรียนสามารถทางานร่วมกันกับผู้อื่นได้แต่
ทั้งนี้ในยังไม่สามารถพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นได้ในทุกรายวิชา เนื่องจากปัจจัยหลายๆ
อย่าง เช่นจากเวลา และตัวผู้เรียนเอง ตลอดจนสภาพปัญหาของโรงเรียนทั้งเรื่องบุคลากร และงบประมาณ
ส่วนในเรื่องความสามารถในการอ่านและเขียน
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตลอดจน
ความสามารถในการคิดคานวณ การใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และมีแนวทางในการ
ช่วยเหลือนักเรียนส่วนน้อย เช่น จัดซ่อมเสริมเรื่องการอ่านในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ในด้านความประพฤติ
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ในด้านกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ในผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติมีการ
จัดทาแผนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี และมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารที่เป็นระบบ ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม และยังมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ในการจัด
การศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียน
ดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและรวมมือกับ
จุฬาลงกรณ์ในโครงการการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ งานหลักสูตรมีการประชุม
ปฏิบัติการเพื่อปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียน กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทาหน่วย
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บูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง และอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทุกระดับชั้น เน้นกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น ครูสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัดโดยใช้
นักเรียนเป็นสื่อกลาง
โดยทางโรงเรียนจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของวัดหัวลาโพงพระอารามหลวงอย่าง
สม่าเสมอ และยังเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนดูแลน้องๆที่ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนจัดหาสิ่งของ
ที่โรงเรียนมีความสาคัญสาหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และสุดท้ายระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นไปตามขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
ทุกฝ่ายภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นอย่างดี จนทาให้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
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ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสาระสนเทศที่สาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยง หรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น
 ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ตาม
ระดับชั้น สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตามระดับชั้น การคิดคานวณได้ สามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ในโรงเรียน
๒. นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยมา
โรงเรียนได้ทันเวลา มีสุขภาพจิตดี รู้วิธีในการรักษา
ตนเองให้พ้นจากการล่อลวง การมีมารยาททาง
สังคม เช่น การไหว้ เป็นต้น

จุดควรพัฒนา
 ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑. การพัฒนาด้านการเรียนของนักเรียน เมื่อ
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติยังไม่เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่กาหนด การนาผลการทดสอบมา
เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และผลการ
จัดการเรียนการสอนต้องสะท้อนผลการทดสอบ
ระดับชาติ การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียน
ให้มากขึ้นและเป็นรูปธรรม หรือการจัดกิจกรรมที่
สามารถสะท้อนผลการเยนรู้ของนักเรียน

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. โรงเรี ยนมีการบริหารและการจั ดการอย่าง
๑. กระตุ้นให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เป็ น ระบบ โรงเรี ย นได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค การประชุ ม ที่ เสนอความคิดเห็ นในการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒ นา
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ ผู้เรียน
รายงานการประเมินตนเอง : ๒๕๖๐ | ๒๑

จุดเด่น
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ ชั ด เจน มี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจั ด การศึ กษา สภาพปั ญ หา ความต้ องการ
พัฒ นา และนโยบายการปฏิรู ปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จั ดการเรี ย นรู้ ได้อ ย่ างมี คุณภาพ มีการดาเนินการ
นิเทศ กากับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และ
จัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

จุดควรพัฒนา
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้ ม แข็ ง มี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการจั ด
การศึ ก ษา และการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๑. เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่
๑. ครูมีความรู้ความสามารถด้าน ICT มีความ
มีฐานะทางเศรษฐกิจจากัด นักเรียนบางส่วนไม่สนใจ
ตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
เรียน ขาดเรียนบ่อย ทาให้การจัดกระบวนการเรียน
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเน้นทักษะ
การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญไม่ต่อเนื่อง ส่งผล
คิดเป็น ได้ลงมือปฏิบัติ รู้จักแสวงหาความรู้จาก
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควรจึงควรจัด
แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย
อบรมและจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมแสดง
ตระหนักถึงความสาคัญและมีเป้าหมายในการเรียน
ความคิดเห็นและร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างชัดเจน จัดให้มีการติวเข้ม/สอนซ่อมเสริม
มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
เพื่อให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น และควรนา
ผู้เรียนโดยประเมินจากสภาพจริง ใช้เครื่องมือและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมโดยให้นักเรียน
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนไป
พัฒนาตนเอง
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จุดเด่น
 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล
๑.ระบบงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเป็นรูปแบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
พี่น้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สามารถติดต่อประสานงาน
ได้สะดวกและเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเอง อีกทั้ง
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น
ชุมชน วัด สานักงานเขต เป็นอย่างดี

จุดควรพัฒนา
 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล
๑. โรงเรียนสร้างระบบให้ชุมชนสังคมเกิด
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารของสถานศึกษา ไม่
ว่าจะเป็นด้านวิชาการ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
สิ่งอานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนการสอน
นักเรียนได้รับการติดตามดูแล แต่ก็ยังมีส่วนน้อยที่
ถูกมองข้าม เช่นนักเรียนที่ครูคิดว่าไม่มีปัญหา แต่
จริงๆแล้วก็มีปัญหาที่นักเรียนไม่สามารถแก้ไขได้และ
ส่งผลทั้งพฤติกรรม และการเรียน จึงควรมีการ
ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลและมีการบันทึกอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
๒. ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
๔. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้เข้มแข้งมากยิ่งขึ้น
ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. งบประมาณช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
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ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก

ประกาศโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับใหม่ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และให้หน่วยต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนจึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
และกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จโดยรวมแต่ละมาตรฐานตามรายละเอียดของประเด็นการประเมินว่าด้วย
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษาในการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุ น กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
การกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จ แนบท้ายประกาศโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
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เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขีย น การสื่อสารและการคิดคานวณ ตาม
เกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
๑.๒ ความสามารถในการวิ เ คราะห์ แ ละคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๑.๓ ความสามารในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๔ ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๑.๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัด
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและสั ง คมที่ เ อื้ อ ต่ อ การ

ค่าเป้าหมาย/
ระดับคุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 70 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 70 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 90 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 75 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 60 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 90 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 90 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 85 ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
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ค่าเป้าหมาย/
ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่ วมของผู้เ กี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
ระบบ
๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี
๑.๓ จัดกิจ กรรมให้ผู้ เรีย นได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็นทาเป็น รักการอ่าน แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
๑.๕ ผู้เรี ยนมีส่ว นร่ วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สื่ อการเรียน และ
อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๒.๑. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน
๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 85 ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 85 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 85 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 85 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ระดับดีขึ้นไป

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ระดับดีขึ้นไป
ประสิทธิภาพ
๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
ร้อยละ 85 ระดับดีขึ้นไป
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มาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน
๓.๒
๓.๓

มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการ
จัดการเรียนการสอน
๓.๔ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ
๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดาเนินงานประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นอย่างดี
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง

ค่าเป้าหมาย/
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป
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คาสั่งโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ที่ ๓๓/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา”
**************************************
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๕
บัญญัติให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ถือว่าการ
ประกัน คุณภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริห ารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่ อเนื่องอาศัยตาม
พระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรา ๔๗ ให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
มาตร ๓๙ แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพจึ งขอแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ดาเนินการเตรียมความพร้อมสาหรับการประกันคุณภาพภายในดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. นางสาวจุฑาธิณี
สิงหรัญ
ประธานกรรมการ
๒. นางรัตน์จาเรียง
เพชรแก้ว
รองประธานกรรมการ
๓. นางสร้อยนภา
อนงค์รักษ์
กรรมการ
๔. นางสาวสุชารัตน์
มหาพรไพศาล
กรรมการ
๕. นางสาวนันท์นภัส
จาปารัตน์
กรรมการและเลานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนาและสนับสนุน ส่งเสริม อานวยความสะดวกให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นางรัตน์จาเรียง
เพชรแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุชารัตน์
มหาพรไพศาล
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวนันท์นภัส
จาปารัตน์
กรรมการ
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๔. นางสุชีนันท์
ณ จันทร์
กรรมการ
๕. นางสาวศิโรรัตน์
ศรีนุ่น
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษา กากับดูแลอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน จัดเตรียมข้อมูลการประกันคุณภาพ
ภายใน เอกสาร ร่องรอย หลักฐาน ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ที่รับผิดชอบสรุปข้อมูลและจัดพิมพ์รายงานให้
ดาเนินการไปด้วยวามเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลให้เสร็จทันการใช้งาน
๓. คณะกรรมการดาเนินการตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑. นางสาวสุชารัตน์
มหาพรไพศาล
ประธานกรรมการ
๒. นางช่อเอื้อง
ขุนทน
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมบูรณ์
อังศุภโชติ
กรรมการ
๔. นางนฤมล
บุณฑริก
กรรมการ
๕. นายฐาปนา
นาคประสิทธิศักดิ์
กรรมการ
๖. นางสาวพรรณริกา
คงเจริญ
กรรมการ
๗. นางสาวภาวนา
สิงห์สม
กรรมการ
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญสิตา รอดม่วง
กรรมการ
๙. นางสาวศิวพร
ธรรมสร
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรู้
๑. นางสาวนันท์นภัส
จาปารัตน์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอารีย์
ขุนชิต
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมศักดิ์
สรงฤทธิรัตน์
กรรมการ
๔. นางสมศรี
ชุติชัยวิวัฒน์กุล
กรรมการ
๕. นางสาวกาญจนา
ภิญโย
กรรมการ
๖. นายทวีศิลป์
ศรีอักษร
กรรมการ
๗. นงสาวปรียานุช
เชื้อกรุง
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๑. นางสุชีนันท์
ณ จันทร์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมาลา
ชูเกียรติศิริ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสร้อยนภา
อนงค์รักษ์
กรรมการ
๔. นางศรีสดา
แทรกสุข
กรรมการ
๕. นางสาวเนตรนพิศ
มนัสศิลา
กรรมการ
๖. นางสาวปราณี
สุนทรสนิท
กรรมการ
๗. นางสาวณัฐกมล
ภัทรารัตน์กุล
กรรมการ
๘. นางสาวกาญจนา
เชื้อหอม
กรรมการและเลขนุการ
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑. นางสาวศิโรรัตน์
ศรีนุ่น
ประธานกรรมการ
๒. นายธนพล
เพ็งแก้ว
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวพิมพ์ดรุณ
มีผล
กรรมการ
๔. นายพลเทพ
ดารงตระกูลกิจ
กรรมการ
๕. นายปฐวี
มณีวรรณ
กรรมการ
๖. นายพงศกร
อดุลพิทยาภรณ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. รวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักฐาน และภาพถ่ายจากฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปผล และ
จัดทาแฟ้มข้อมูล พร้อมทั้งรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการให้เรียบร้อย
๒. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐานส่งงานประกันคุณภาพการศึกษา
๓. จัดเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการจากมาตรฐานอื่นๆ
๔. รวบรวมข้อมูลจาคณะกรรมการจากทั้ง ๔ มาตรฐาน จัดทารูปเล่ม เอกสารรายงานประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อนาเสนอผู้อานวยการโรงเรียน และส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
(มาตรฐานที่ ๔)
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.

(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
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คาสั่งโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ที่ที่ ๓๔/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
**************************************
อาศัยตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรา
๔๗ ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. นางสาวจุฑาธิณี
สิงหรัญ
ประธานกรรมการ
๒. นางรัตน์จาเรียง
เพชรแก้ว
รองประธานกรรมการ
๓. นางสร้อยนภา
อนงค์รักษ์
กรรมการ
๔. นางสาวสุชารัตน์
มหาพรไพศาล
กรรมการ
๕. นางสาวนันท์นภัส
จาปารัตน์
กรรมการและเลานุการ
๒. คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑. นางรัตน์จาเรียง
เพชรแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. นางสร้อยนภา
อนงค์รักษ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสุชารัตน์
มหาพรไพศาล
รองประธานกรรมการ
๔. นางสาวนันท์นภัส
จาปารัตน์
รองประธานกรรมการ
๕. นายสมบูรณ์
อังศุภโชติ
กรรมการ
๖. นางสาวมาลา
ชูเกียรติศิริ
กรรมการ
๗. นายสมศักดิ์
สรงฤทธิรัตน์
กรรมการ
๘. นางนฤมล
บุณฑริก
กรรมการ
๙. นางสาวอารีย์
ขุนชิต
กรรมการ
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๑๐. นางศรีสุดา
แทรกสุข
กรรมการ
๑๑. นางสมศรี
ชุติชัยวิวัฒน์กุล
กรรมการ
๑๒. นางช่อเอื้อง
ขุนทน
กรรมการ
๑๓. นางสุชีนันท์
ณ จันทร์
กรรมการ
๑๔. นางสาวณัฐกมล
ภัทรารัตน์กุล
กรรมการ
๑๕. นายธนพล
เพ็งแก้ว
กรรมการ
๑๖. นายทวีศิลป์
ศรีอักษร
กรรมการ
๑๗. นายฐาปนา
นาคประสิทธิศักดิ์
กรรมการ
๑๘. นายปฐวี
มณีวรรณ
กรรมการ
๑๙. นางสาวกาญจนา
ภิญโย
กรรมการ
๒๐. นายพงศกร
อดุลพิทยาภรณ์
กรรมการ
๒๑. นางสาวพิมพ์ดรุณ
มีผล
กรรมการ
๒๒. นางสาวพรรณริกา
คงเจริญ
กรรมการ
๒๓. นางสาวกาญจนา
เชื้อหอม
กรรมการ
๒๔. นายพลเทพ
ดารงตระกูลกิจ
กรรมการ
๒๕. นางสาวเนตรนพิศ
มนัสศิลา
กรรมการ
๒๖. นางสาวปราณี
สุนทรสนิท
กรรมการ
๒๗. นางสาวภาวนา
สิงห์สม
กรรมการ
๒๘. นงสาวปรียานุช
เชื้อกรุง
กรรมการ
๒๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญสิตา รอดม่วง
กรรมการ
๓๐. นางสาวศิโรรัตน์
ศรีนุ่น
กรรมการและเลขานุการ
๓๑. นางสาวศิวพร
ธรรมสร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๒. ยืนยันผลการประเมินของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากการประเมินตนเองของ
โรงเรียน
๓. สรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน พร้อมเขียนรายงานจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
พัฒนาในอนาคต
๔. ภาระงานอืน่ ๆตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ)
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ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ตารางประเมินแยกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๔ มาตรฐาน
มาตรฐานที่
ผู้รับผิดชอบ
๑
นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล
นางช่อเอื้อง
ขุนทน
๒
นางสาวนันท์นภัส
จาปารัตน์
นางสาวอารีย์
ขุนชิต
๓
นางสุชีนันท์
ณ จันทร์
นางสาวมาลา
ชูเกียรติศิริ
๔
นางสาวศิโรรัตน์
ศรีนุ่น
นายธนพล
เพ็งแก้ว

ผู้ประเมิน
นางสาวนันท์นภัส
จาปารัตน์
นางสาวอารีย์
ขุนชิต
นางสุชีนันท์
ณ จันทร์
นางสาวมาลา
ชูเกียรติศิริ
นางสาวศิโรรัตน์
ศรีนุ่น
นายธนพล
เพ็งแก้ว
นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล
นางช่อเอื้อง
ขุนทน
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คาสั่งโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ที่ ที่ ๓๕/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะดาเนินงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนพุทธจักรวิทยา กาหนดการประเมิน การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ
ห้องประชุมปุสสนาค ๓ เพื่อให้การดาเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตร ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. นางสาวจุฑาธิณี
สิงหรัญ
ประธานกรรมการ
๒. นางรัตน์จาเรียง
เพชรแก้ว
รองประธานกรรมการ
๓. นางสร้อยนภา
อนงค์รักษ์
กรรมการ
๔. นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์
กรรมการ
๕. นางสาวสุชารัตน์
มหาพรไพศาล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา กากับติดตามและสนับสนุนส่งเสริมอานวยความสะดวกให้การดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นางรัตน์จาเรียง
เพชรแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมาลา
ชูเกียรติศิริ
กรรมการ
๓. นางสร้อยนภา
อนงค์รักษ์
กรรมการ
๔. นางนฤมล
บุณฑริก
กรรมการ
๕. นายปฐวี
มณีวรรณ
กรรมการ
๖. นายพงศกร
อดุลพิทยาพร
กรรมการ
๗. นางสาวณัฐกมล
ภัทรารัตน์กุล
กรรมการ
๘. นางสาวกาญจนา
ภิญโย
กรรมการ
๙. นางสาวพรรณริกา คงเจริญ
กรรมการ
๑๐. นางสาวศิโรรัตน์ ศรีนุ่น
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ประชุมวางแผน ให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
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๒. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดเตรียมของที่ระลึก
๓. คณะกรรมการนาเสนอมาตรฐานและตัวชี้วัด
๑. นางสาวศิโรรัตน์ ศรีนุ่น
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล
กรรมการ
๓. นางสาวมาลา
ชูเกียรติศิริ
กรรมการ
๔. นางอารีย์
ขุนชิต
กรรมการ
๕. นางช่อเอื้อง
ขุนทน
กรรมการ
๖. นางสาวนันท์นภัส จาปารัตน์
กรรมการ
๗. นางสุชีนันท์
ณ จันทร์
กรรการ
๘. นายธนพล
เพ็งแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. รับฟังการนิเทศ
๒. นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
๓. ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการนิเทศและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๔. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น และ จัดเอกสาร/ผลงาน ที่เกี่ยวข้อง
๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
๑. นางสร้อยนภา
อนงค์รักษ์
ประธานกรรมการ
๒. นักพัฒนาทุกคน
กรรมการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ห้องสมุด สาหรับรับรองคณะกรรมการนิเทศ
๒. จัดเตรียมข้อความติดบนบอร์ด
“การประเมิน การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐”
วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
๑. นายปฐวี
มณีวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. นายพลเทพ
ดารงตระกูลกิจ
กรรมการ
๓. นายสนั่น
นิยมโชค
กรรมการ
หน้าที่ จัดเครื่องเสียง บันทึกภาพ และวีดีทัศน์ตลอดกิจกรรม
๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. นางสาวพรรณริกา คงเจริญ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเนตรนพิศ มนัสศิลา
กรรมการ
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หน้าที่ ดูแลการเงิน
๗.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
๑. นายพงศกร
อดุลพิทยาพร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศิโรรัตน์
ศรีนุ่น
กรรมการ
หน้าที่ เป็นพิธีกรดาเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอน
๘. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
๑. นางสาวกาญจนา
ภิญโย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปราณี
สุนทรสนิท
กรรมการ
๓. นางสาวภาวนา
สิงห์สม
กรรมการ
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญสิตา รอดม่วง
กรรมการ
หน้าที่ ๑. ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศและติดตามฯ และแนะนาที่นั่งที่จัดเตรียมไว้
๒. ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
๙. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
๑. นางนฤมล
บุณฑริก
ประธานกรรมการ
๒. นางสุชีนันท์
ณ จันทร์
กรรมการ
๒. นางปราณี
ชนังศรี
กรรมการ
หน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่คณะกรรมการการนิเทศและติดตามฯ
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก
๑. นางสาวมาลา
ชูเกียรติศิริ
ประธานกรรมการ
๒. นางศรีสุดา
แทรกสุข
กรรมการ
๔. นางสาวสุชีนันท์
ณ จันทร์
กรรมการ
หน้าที่ จัดเตรียมของที่ระลึกให้คณะนิเทศละติดตามฯ
๑๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลและจัดทารูปเล่ม
๑. นางสาวณัฐกมล
ภัทรารัตน์กุล
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกาญจนา
เชื้อหอม
กรรมการ
หน้าที่ ๑. จัดทาแบบประเมิน ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
๒. จัดทาเล่มรายงานผลการประเมิน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
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กาหนดการ

การประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 15.30 น.
13.00 น.- 13.15 น.

ผู้อานวยการกล่าวต้อนรับ และแนะนาผู้บริหาร และครูหัวหน้ามาตรฐาน

13.15 น.- 13.30 น.

ชี้แจงกาหนดการ ลาดับการประเมินในแต่ละมาตรฐาน

13.30 น.- 14.30 น.

ประเมินภายในของแต่ละมาตรฐานตามโดยผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน

14.30 น.- 15.00 น.

สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา

15.00 น.- 15.15 น.

กลุม่ บริหาร คณะครูทุกคน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

15.15 น. – 15.30 น.

ผู้อานวยการกล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก

รายงานการประเมินตนเอง : ๒๕๖๐ | ๓๗

ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๐๒๕/๑๑๕

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
๗๒๘/๒ ถนนพระราม ๔
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

ขอเชิญบุคลากรร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ด้วยโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ได้กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรวิธีการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามแผนการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปุสสนาค ๓ อาคาร ๓
ชั้น ๑ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โดยมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน จานวน ๓๒ คน
การนี้ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ขอเรียนเชิญ ท่านพรภินันท์ เลาะหนับ ผู้อานวยการโรงเรียน
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เข้าร่วมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
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