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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

ช่ือเร่ือง : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 

             ปการศึกษา 2563  

โรงเรียน : โคกสลุงวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ขอมูลพ้ืนฐาน : โรงเรียนโคกสลุงวิทยา จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6  

                    มีจำนวนนักเรียน 373 คน ครู (ขาราชการ)  23 คน  

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2563  
 

มาตรฐาน 
คาเปาหมาย 

(ตามประกาศ รร.) 

ผลการประเมิน

ตนเองปการศึกษา 

2563 

ความสอดคลองของ

ผลการประเมิน 

กับคาเปาหมาย 
(สอดคลอง/ไมสอดคลอง) 

มาตรฐานท่ี ๑ :  

คุณภาพของผูเรียน 
ดี ดี สอดคลอง 

มาตรฐานท่ี ๒ :  

กระบวนการบริหาร 

และการจัดการ 

ดี ดี สอดคลอง 

มาตรฐานท่ี ๓ :  

กระบวนการจัดการเรียน 

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ดี ดี สอดคลอง 

ภาพรวมของสถานศึกษา ดี ดี สอดคลอง 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

       มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

       1. มผีลการประเมิน ระดับดี 

       2. หลักฐานสนับสนุน  นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไป              

ตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูเรียนมีคุณลักษณะและ 

คานิยมที่ดีมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมปิญญาไทย สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย เห็นไดจากนักเรียน

ใชถุงยามใสอุปกรณการเรียนมาโรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง มคีวามมั่นใจ

กลาแสดงออก เห็นคุณคาในตนเอง เห็นไดจากการสรางผลงานดานศิลปะ ดนตรีที่นักเรียนสามารถ
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ออกแสดง เผยแพรงานบริการชุมชนอยางสม่ำเสมอ  ตลอดจนความสามารถดานกีฬาและกรีฑาที่

นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทั้งในระดับจังหวัด และระดับตาง ๆ ที่ผานมา  รวมถึงมีความรู 

ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพ  

นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีอัตราการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นในสายสามัญและสายอาชีพ       

ผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไมมีนักเรียนเขาทดสอบ ผลการทดสอบสูงขึ้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกวิชา  
 

3. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น ไดแก  

   1) พัฒนานักเรียนใหมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีความรู 

ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น ผานโครงการพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  กิจกรรมสงเสริม   

ความเปนเลิศทางสุนทรียภาพ (ศิลปะ-ดนตรี)  กิจกรรมแขงขันวงดนตรีลูกทุง กิจกรรมพัฒนา            

และสงเสริมทักษะการเรียนรูกลุมสาระตาง ๆ กิจกรรมลูกเสือ       

   2) พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ               

เปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนกำหนดในแตระดับชั้น ผานกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรม

สงเสริมรักการอาน   

   3) พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห แยกแยะ พิจารณาอยางรอบคอบ

โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา                     

อยางมีเหตุผล  ผานกิจกรรมคายวิชาการ  กิจกรรมหองเรียนคุณภาพ 

    4) ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอน แบบ Active Learning เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งดาน 

ความรู ทักษะและกระบวนการ เกิดสมรรถนะที่สำคัญ และทักษะในศตวรรษที่ 21 

    5) พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีศูนยการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยการนำเทคโนโลยี 

สารสนเทศมาใชใหมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเว็บไซตกลุมสาระการเรียนรู 

 

        มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

  1. มีผลการประเมิน ระดับดี 

     2. หลักฐานสนับสนุน ไดแก โรงเรียนมีเปาหมาย  วิสัยทัศน และพันธกิจที่กำหนด 

สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอยางเปนระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพ                 

การจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พฒันางาน

อยางตอเน่ือง มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศ
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ภายใน  นำขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร   ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนในการวางแผน ปรับปรุง  

พัฒนาและรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ                           

มีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความตองการและจัดใหมีชุมชนการเรียนรู             

ทางวิชาชีพ  มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภายใน

และภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่มีคุณภาพ  

มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู               

ที่เหมาะสมกับบริบท/สภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการดานเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

   3. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น ไดแก  

                1) มีโครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม            

เสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 

                2) สรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหมีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะความเปนพลโลกโดยการใชวินัยทางบวก

เปนแนวทางในการกระตุนอยางตอเน่ือง 

                3) โครงการพัฒนาครู พัฒนาครูสูครูมืออาชีพ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีสมรรถนะหลัก

ตามเกณฑมาตรฐานสากล มีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู  

 

       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

     1. มีผลการประเมิน ระดับดี 

              2. หลักฐานสนับสนุน ไดแก  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรบูรณาการทองถิ่น กิจกรรม

ชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน ใหนักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง เอกสารการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผู เรียน                 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแกไขปญหาจริง ครูมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยจัดกิจกรรม 

Open house เปดบานวิชาการ ใหนักเรียนนำเสนอผลงาน  และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงาน              

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาในเครือขายเขตพื้นที่บริการตำบลโคกสลุง 

      3. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น ไดแก  

                   1)  จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูมาตรฐาน  และหลักสูตรบูรณาการ

ทองถิ่น 

    2)  จัดโครงการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

         3)  พัฒนาการใชสื่อ เทคโนโลยี สูหองเรียน  
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    4)  สงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและนำไปใชจริง 

         5)  ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอน แบบ Active Learning เพื่อพัฒนานักเรียน 

ทั้งดานความรู ทักษะและกระบวนการ เกิดสมรรถนะที่สำคัญ และทักษะในศตวรรษที่ 21 

  

 ภาพรวมของสถานศึกษา  

  1. มีผลการประเมิน ระดับดี 

      2. หลักฐานสนับสนุน ไดแก เปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร  

กิจกรรมธนาคารโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

  3. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น ไดแก  

  1) จัดโครงการ   กิจกรรมการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียน 

  2) จัดโครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร  
  3) จัดทำแผนการพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพ 

  4) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดลอม 

  5) กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  6) กิจกรรมสงเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 


