รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนดอนพุดวิทยา
อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อน
ผลการพัฒ นาการพั ฒ นาคุณ ภาพของสถานศึ กษา ซึ่ง เป็ นผลส าเร็ จจากการบริห ารจั ดการศึก ษาที่
สอดคล้ องกับ มาตรฐานการศึก ษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกัน คุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน ได้แ ก่
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก
ขอขอบคุณผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยกันดาเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานจนสาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
โรงเรียนดอนพุดวิทยา

ข

สารบัญ
เรื่อง
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนปี
การศึกษา 2559

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนดอนพุดวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 121/2 หมู่ที่ 2 ตาบลดอนพุด
อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18210 โทรศัพท์ 036-385030 มีเนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

1. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนดอนพุดวิทยาเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประจาอาเภอดอนพุด
จังหวัดสระบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนดอนพุด สังกัดกองการมัธยมศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทาการ
สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2500 ตั้งอยู่ที่ วัดดอนพุด อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
จานวนเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน
วันที่ 22 เมษายน 2517 ทางราชการได้ยุบการสอนในระดับประถมศึกษาให้รวมกับโรงเรียนศาลา
แดง อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นโรงเรียนดอนพุดวิทยา สังกัดกองการมัธยมศึกษา
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายประเสริฐ ฉายาวัฒนะ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ.2525
ได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนมาอยู่ ณ เลขที่ 121/2 หมู่ 2 ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ ตาบลดอนพุด อาเภอดอนพุด
จังหวัดสระบุรี โดยมีพื้นที่ของโรงเรียน 20 ไร่ 1
ต่อมาปี พ.ศ.2546 ทางราชการได้มีมติให้โรงเรียนดอนพุดวิทยาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระบุรี เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบันโรงเรียนดอนพุดวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) เปิดทาการสอนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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แผนที่เดินทางไปโรงเรียน

2. ข้อมูลครูและบุคลากร
2.1 ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ – สกุล นายพิษณุ เดชใด โทรศัพท์ 085-660-3771
e- Mail Pissanu404@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา
และ การมัธยมศึกษา ดารงตาแหน่งทีโ่ รงเรียนนี้ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงปัจจุบัน
2.2 จานวนบุคลากร
บุคลากร
ปีการศึกษา 2560

ผู้บริหาร
1

ครูผู้สอน
17

พนักงานราชการ
2

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร (จานวน 28 คน)

ครูอัตราจ้าง
5

เจ้าหน้าที่อื่นๆ
3

3
สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
จานวน (คน)
1. บริหารการศึกษา
2. ภาษาไทย
3. คณิตศาสตร์
4. ฟิสิกส์
5. เคมี
6. ชีววิทยา
7. สังคมศึกษา
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
9. ภาษาต่างประเทศ
10. ศิลปะ – ดนตรี – นาฏศิลป์
11. สุขศึกษา พละศึกษา
12 แนะแนว
13. เด็กพิเศษเรียนร่วม
รวม

1
2
3
1
1
1
3
4
3
2
2
1
1
25

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
19 ชม./สัปดาห์
18 ชม./สัปดาห์
20 ชม./สัปดาห์
22 ชม./สัปดาห์
21 ชม./สัปดาห์
20 ชม./สัปดาห์
21 ชม./สัปดาห์
21 ชม./สัปดาห์
16 ชม./สัปดาห์
16 ชม./สัปดาห์
22 ชม./สัปดาห์
11 ชม./สัปดาห์

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 )
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น คน
2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 314 คน
จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
รวม
ชาย
หญิง
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

2
2
2
1
2
1

36
36
39
15
19
16

37
22
37
20
21
16

73
58
76
35
40
32

รวมทั้งหมด

10

161

153

314

เฉลี่ย
ต่อห้อง
37
29
38
35
20
32

4
เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6
ปีการศึกษา 2558 – 2560
ระดับ
ชั้นเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

ปี พ.ศ.
2558
83
61
90
54
43
33
364

ปี พ.ศ.
2559
65
81
54
49
38
34
321

ปี พ.ศ.
2560
73
58
76
35
40
32
314

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560
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5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2560
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
60
50
40

ค่าเฉลี่ย

30
20
10
0

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ระดับโรงเรียน

43.96

26.48

21.61

30.08

ระดับจังหวัด

46.54

29.2

24.87

31.37

ระดับสพฐ.

48.77

30.14

26.55

32.47

ระดับประเทศ

48.29

30.45

26.3

32.28

หมายเหตุ: คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน ต่ากว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับ สพฐ.
และระดับประเทศ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
60
50

คะแนนเฉลีย่

40
30
20
10
0

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ระดับโรงเรียน

37.63

29.52

19.92

16.61

22.96

ระดับจังหวัด

49.1

34.26

27.57

22.33

28.32

ระดับสพฐ.

50.07

34.96

27.91

24.64

29.48

ระดับประเทศ

49.25

34.7

28.31

24.53

29.37

หมายเหตุ: คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน ต่ากว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับ สพฐ.
และระดับประเทศ
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559- 2560
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
30.08
30.80

วิทยาศาสตร ์

21.61

คณิตศาสตร ์

ปี กศ.2560

25.24

ปี กศ.2559

26.48
25.91

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

39.58
0.00

10.00

20.00

30.00

43.96

40.00

50.00

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
22.96

วิทยาศาสตร ์

16.61

คณิตศาสตร ์

22.79
19.92
21.79

ภาษาอังกฤษ

26.74
ปี กศ.2560
ปี กศ.2559

29.52
31.37

สั งคมฯ

37.63

ภาษาไทย

0.00

5.00

41.44

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00
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6. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนปีการศึกษา 2560
1. จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

58

73

76

29
58

73

76

35

40

32

22

10

14

35

40

14

18

35

40

32

35

18

14

35

40

32

58
73

58

ม.1

ม.2

32

76

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องปฎิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์

ห้องปฎิบตั กิ ารทางภาษา

ห้องปฏิบตั กิ ารคณิตศาสตร์

ศูนย์คณิตศาสตร์

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์

ห้องสมุด

2. จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
350

สวนสนุกดรีมเวิล จ.ปทุมธานี
300

พุทธมณฑล จ.นครปฐม

งานวันนักประดิษฐ์ ณ ไบเทค บางนา

250

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
ค่ายลูกเสือ ณ ไร่หุบพญาแคมป์

200

โรงงานอายิโนโมโต๊ะ จ.อยุธยา
150

วันวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี
Molecular biology Lab ม.เกษตรศาสตร์

100

พิพธิ ภัณฑ์การแพทย์ศริ ริ าช จ.กรุงเทพฯ
อุทยานประวัตศิ าสตร์ จ.อยุธยา

50

วัดดอนพุด
0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผลสรุปผลการประเมินในภาพรวม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ: ดี
โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้และดาเนินการพัฒนาอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ มีการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เน้นตามนโยบายให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทั้ง
5 ด้าน ตั้งแต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมีการติดตามทดสอบพัฒนาการผู้เรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอย่างหลากหลาย เช่น ได้พัฒนาระบบสื่อและเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและทันสมัย การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการขององค์กรและภาคี
เครือข่ายต่างๆ ได้สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง
ปฏิบัติการทงวิทยาศาสตร์ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และการสืบค้น การเชิญวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ให้ความรู้ และการไปเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนาเทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง มี
การสร้างแบบทดสอบที่อิงตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การจัดค่ายบูรณาการ
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดทาโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมการ
ใช้ห้องสมุด โครงการหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการนิเทศ เป็นต้น
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักใช้ชีวิตให้มีคุณภาพ
พอเพียง สุขภาพดี ปลอดภัย เป็นคนดี มีสุนทรียภาพ และมีความสุข มีทักษะชีวิต โรงเรียนได้จัดทาโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมไปวัดวันพระ และวันสาคัญทางศาสนา การร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์
จัดกิจกรรมลดหวานไม่กินเค็ม สอนให้นักเรียนรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ สอนให้นักเรียนรู้จักวิธีต่อต้านแรง
กดดันของกลุ่มเพื่อน และสอนให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง โดย
เชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสอน รวมทั้งได้จัดโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมให้
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ผู้เรียนได้เข้าร่วม เช่น การจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจังหวัด
การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมทาความสะอาดเขตรับผิดชอบ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี
โครงการอบรมผู้นาส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นต้น
2. ผลการดาเนินงาน
จากการจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนได้ฝึกการทางาน สามารถทางานที่มอบหมาย มีความ
รับผิดชอบ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มโดยยึดหลักประชาธิปไตย มีการอภิปราย แสดงและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหาเป็น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย การส่งเสริม
ความเป็นเลิศ นักเรียนได้รับเหรียญทองระดับภาคในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2560 ในการประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.ต้น
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สังคม และจิตสานึก ตามที่สถานศึกษากาหนด ไม่ประพฤติตัวที่ขัดกับกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีงามของ
สังคม ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ บริเวณโรงเรียนสะอาด ปราศจาก
มลพิษ สวยงาม บรรยากาศร่มรื่นที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่นอยู่เสมอ
ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ มีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริง รักการออกกาลังกาย รักการเล่นกีฬา
นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสร้างและปฏิบัติตามกฎ
กติกาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ รักการทางาน มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิตได้ มีจิตอาสาช่วยทากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนช่วยสอดส่อง ดูแลพฤติกรรม
สามารถปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่นได้ มีผลการดาเนินงานดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนี้
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ประเด็น
สมรรถนะ 5
ด้านของผู้เรียน
(ระดับดี)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
จาแนกตามระดับชั้น

ด้านการสือ่ สาร

ด้านการคิด

ด้านการ
ั
แก้ปญหา

ด้านการใช้ทกั ษะ
ชีวติ

ด้านการใช้
เทคโนโลยี

ม.1

81.01

76.88

76.88

85.54

75.59

ม.2

77.19

75

65.44

83.67

75.12

ม.3

77.12

66.3

66.3

84.38

78.16

ม.4

70.28

72.75

79.63

77.25

75.94

ม.5

73.9

65.9

75.43

79.43

80.48

ม.6

70.35

69.19

81.26

78.58

85.71

11
ประเด็น
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ
(O-NET)
(ระดับปรับปรุง)

ผลการประเมิน
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560
จาแนกตามระดับคุณภาพ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

โรงเรียน

43.96

26.48

21.61

30.08

จังหวัด

46.54

29.2

24.87

31.37

สพฐ.

48.77

30.14

26.55

32.47

ประเทศ

48.29

30.45

26.3

32.28

ภาษาไทย

สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

โรงเรียน

37.63

29.52

19.92

16.61

22.96

จังหวัด

49.1

34.26

27.57

22.33

28.32

สพฐ.

50.07

34.96

27.91

24.64

29.48

ประเทศ

49.25

34.7

28.31

24.53

29.47
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63.02

87.50

ผ่าน
74.29

ดี

73.68

86.21

ดีเยีย่ ม

93.75

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
จาแนกตามระดับคุณภาพ

6.25
0.00

20.00

ม.3

7.50
5.00

ม.2

5.71

ม.1

คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน
(ระดับดีเยี่ยม)

11.85
14.47

0.00

2.74

13.79

34.24

ประเด็น
ความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่
สูงขึ้นหรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับ
ช่วงวัย
(ระดับดีเยี่ยม)

ม.4

ม.5

ม.6

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
จาแนกตามระดับคุณภาพ
81.88
72.17
64.18
51.33
42.00
26.96

ม.2

51.61
41.94

ม.5

ม.6

22.39

17.45

ม.1

52.56
47.44

ม.3

ม.4

ดีเยีย่ ม

ดี
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ประเด็น
เข้าร่วมโครง
การส่งเสริมคุณ
ธรรม จริยธรรม
(ระดับดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ปีการศึกษา 2560

98.03

99.16

98.32

95.85

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

100.00
97.31

ม.5

ม.6

3. จุดเด่น
โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม มีการดาเนินงานเป็นรูปธรรม ผ่านโครงงานคุณธรรมที่ผู้เรียนร่วมกันคิด
โดยได้รับการยอมรั บ และได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต่อเนื่องทุกปี โรงเรียนปลูกฝังผู้ เรียนมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และร่วมรับผิดชอบโรงเรียนโดยการจัดเขตพื้นที่ตามคณะสี มีระบบพี่ดูแลน้อง คอย
ดูแลทั้งเรื่องการติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ผลการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วดอนพุดวิทยา
ผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อ และมีเจคติที่ดีต่อการออกไปประกอบอาชีพสุจริต ผู้เรียนมีคุณธรรม
พื้นฐานดีมาก
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ยิ้มไหว้ อย่างไทย” เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ
4. จุดที่ควรพัฒนา
4.1 ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนยังอยู่ในระดับ ปรับปรุง ทุกกลุ่มสาระฯ ซึ่งโรงเรียนจะต้อง
ทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
4.2 ยังมีผู้เรียนบางส่วนต้องรับการดูแลและพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ครู และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4.3 ผู้เรียนมาจากครอบครัวที่แตกแยก ประสบปัญหาเศรษฐกิจ โรงเรียนและภาคีเครือข่ายต้อง
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา
4.4 ผู้เรียนยังขาดเป้าหมายในการเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องทาโครงการผ่านแต่ละกลุ่มสาระฯ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ และใฝ่เรียนรู้มากขึ้น
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้ดาเนินการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส สภาพปัญหา และศึกษาสภาพ
ข้อมูลย้อนหลังและสภาพปัจจุบัน เพื่อประเมินผลและวางแผนการดาเนินงานในอนาคต โดยได้ร่วมกันกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกรอบกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม
มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีที่หลากหลาย ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการจัดการศึกษา จัดสรรงบประมาณ ในการดาเนินงาน มีการ
ระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการนิเทศกากับ ติดตาม
2. ผลการพัฒนา
จากการที่โรงเรียน ผู้มีส่วนได้เสีย องค์ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น และ
นโยบายการจัดการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้ปรับและดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายจากภาครัฐในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ได้เกินร้อยละ 80
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความชานาญ ตามมาตรฐานตาแหน่ง
และตรงกับความสามารถ ความถนัด และวิชาเอก มีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนา
คุณภาพการศึกษา รับทราบ และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
นอกจากนีร้ ะบบการบริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษารวมทั้งมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
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วิธีการพัฒนา
การพัฒนาครู
บุคลากรทาง
การศึกษา
(ระดับดีเยี่ยม)

ผลการพัฒนา
จานวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ (ครั้ง/ภาคเรียน)

0%

100%

1 ครัง้

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในวาง
แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(ระดับดีเยี่ยม)

2 ครัง้

มากกว่า 2 ครัง้

จานวนเครือข่ายที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ครั้ง/ภาคเรียน)

0%

100%

1 ครัง้

2 ครัง้

มากกว่า 2 ครัง้

16
การดาเนินงาน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
(ระดับดีเยี่ยม)

ร้อยละของจานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่ประสบผลสาเร็จ

19%

โครงการทีป่ ระสบความสาเร็จ
โครงการทีย่ งั ไม่ดาเนินการ
81%

การจัดหา
ทรัพยากร
(ระดับดีเยี่ยม)

ผู้บริหารการศึกษาได้ระดมทุนทรัพยากรสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
สถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วย
ในการสนับสนุนการเรียนการสอน

3%

17%

ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่

80%

การนิเทศ กากับ
ติดตาม และ
ประเมินผล
(ระดับ ดีเยี่ยม)

งบประมาณภายนอก
ทุนการศึกษา

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร

ไม่เคยรับการนิเทศ
นิเทศ 1 ครัง้
นิเทศ 2 ครัง้
มากกว่า 2 ครัง้
100%
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3. จุดเด่น
3.1 โรงเรียนดอนพุดวิทยามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เปิด โอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียนโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การประชุมเพื่อระดมสมอง การสัมมนา ทาให้ ผู้เกี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน โรงเรียนริเริ่มและสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เช่น กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ กิจกรรมกีฬา
3.2 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการการจัดศึกษา ที่เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
3.4 มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัด
การศึกษา
3.5 โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้าร่วมโครงการ และการประเมินเพื่อพัฒนา
คุณภาพการผู้เรียน เช่น การเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนแกนนาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนนาร่องการเรียนรู้แบบ STEM เป็นต้น
4. จุดควรพัฒนา
4.1 การขยายเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคเอกชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
4.2 การสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดี
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรี ย นรู้ ลดเวลาเรี ย นเพิ่มเวลารู้ กาหนดสั ดส่ ว นคะแนนแต่ล ะหน่ว ย กาหนดคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่นการจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนไปจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ กาหนดให้ครูทุกคนทางานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง

2. ผลการดาเนินงาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สาคัญ

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการ
ดาเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย
ได้แก่

ผลการพัฒนา
ร้อยละของผู้สอนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการสอน

1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้
โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้
และสามารถนาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้

100%
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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มาตรฐาน

กระบวนการพัฒนา
ผลการพัฒนา
2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
ฝึกทักษะ แสดงออก
และแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถ
นาเสนอผลงาน แสดง
นาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้
ความคิดเห็นตาม
ศักยภาพ ฝึกให้คิดเป็น
100%
ปฏิบัติเป็น รักการอ่าน
ม.6
80%
60%
และแสวงหาความรู้จาก
ม.5
40%
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 20%
ม.4
0%

ม.3
ม.2
ม.1

3. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย ร้อยละของนักเรียนที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการความรู้และ
เชื่อมโยงบูรณาการสาระ ทักษะด้านต่างๆ
การเรียนรู้และทักษะ
81.58
ด้านต่างๆ
71.88
65.00
49.32

ม.1

51.43
44.83

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6
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มาตรฐาน

กระบวนการพัฒนา
4. การใช้ชุมชนและห้อง
ถิ่นเพื่อจัดการเรียนการ
สอน

ผลการพัฒนา
ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ม.6, 35.51

ม.1, 38.48

ม.5, 29.32
ม.2, 47.96
ม.4, 36.62
ม.3, 37.92

5.มีการตรวจสอบและ
ร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น ประเมินผลผู้เรียน
ระบบ ใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมจากสภาพ
28%
จริงที่สอดคล้องกับตัวชี้
ดีมาก ดี
วัด และให้นักเรียนมีส่วน
72%
ร่วมในการวัดและ
ประเมินผล และมีการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง
6.การส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ ร้อยละของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน
0%

100%
สือ่ พืน้ ฐาน

เทคโนโลยี
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2. จุดเด่น
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สอนตรงกับวิชาเอก และความถนัด มีความชานาญและ
ประสบการณ์ในการสอน ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณครู และ
ปฎิบัติตนตามมาตรฐานวิทยฐานะ
2.2 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมีความรู้
ความสามารถตามสายงาน สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2.3 ครูสามารถใช้สื่อ ICT เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
2.4 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม PLC เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนในด้านต่างๆ
2.5 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
2.6 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ โดยการฝึก
การคิด ได้ปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สอนให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และรู้เท่าทัน
2.7 ครูให้โอกาสนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.8 ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ปราชญ์ชุมชน, โรงพยาบาลดอนพุด, สถานีตารวจอาเภอดอนพุด
3. จุดที่ควรพัฒนา
3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน ครูควรตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างถูกต้อง
3.2 ครูควรนาข้อมูลจากการวัดผลอย่างหลากหลาย และประเมินผล ศึกษาข้อมูล เพื่อวิจัยผลการ
จัดการเรียนรู้ จัดกลุ่มผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้
3.3 ครูควรสร้างสื่อ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นการจัดการเรียนรู้ เช่น การสร้างสื่ออนิเมชั่น
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม
1. กระบวนการและผลการดาเนินงาน
กระบวนการพัฒนา
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตาม
เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ
ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา 8
สถานศึกษา 2 ปีการศึกษา
ประการ ได้แก่
4.00
๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
๘) ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่าง…
4.00
สถานศึกษา
5.00
๗) จัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นการ…
5.00
๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4.00
๖) ประเมินคุณภาพภายในตาม…
4.00
มุ่งเน้น คุณภาพตามมาตรฐาน
4.00
5) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ…
4.00
๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศ
5.00
๔) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
5.00
ที่เป็นระบบ
4.00
๓) จัดการและบริหารข้อมูล…
3.00
๔) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
5.00
๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัด…
5.00
5) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
5.00
๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ…
5.00
การศึกษา
๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
0.001.002.003.004.005.00
ปี กศ. 2560
ของสถานศึกษา
ปี กศ. 2559
๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นการประเมิน
คุณภาพภายใน
๘) ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ

ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
การอ่านของนักเรี ยน
การคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การจัดกิจกรรมกรเรี ยนรู้ของครู
การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของ…
การบริ หารของผู้บริ หาร
การเปิ ดโอกาสให้ มีสว่ นร่วมของโรงเรี ยน
สิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้

76.00
72.00
48.00
80.00
100.00
100.00
60.00
64.00
100.00

2. จุดเด่น
2.1 การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยดาเนินการในรูป
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
2.2 โรงเรียนให้ความสาคัญกับระบบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ซัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. จุดควรพัฒนา
3.1 โรงเรียนไม่ได้รับการรับรองการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3
3.2 ควรเน้นการมีส่วนร่วมของครูและผู้เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
3.3 สร้างความเข้าใจและให้ตะหนักถึงความสาคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่ครูให้
มากกว่านี้
3.4 ควรอบรมพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจร่ ว มกั น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นในบรรลุ
เป้าหมายและหาวิธีการพัฒนาการรวบรวมข้อมูลในรายประเด็นพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน โดยมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดีเยี่ย ม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี ประสิทธิผล ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม แต่จากการประเมิน ด้านความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณ
ญาณ พบว่าประเด็นนี้ผู้เรียนต้องพัฒนาทักษะการคิดให้มากกว่าเดิม รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้สูงขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตามสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตาม
ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุม
ซนท้องถิ่น จนทาให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถาน
ศึกษากาหนดปรากฏอย่างซัดเจน
มาตรฐานด้านครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลประเมินอยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม ผู้สอนมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และบริบท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่ วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา
และแก้ปญ
ั หารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขึ้นตอน
ในด้านกระบวนการบริ ห ารจัด การของผู้ บริห ารสถานศึกษามี ผ ลประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ย ม
เพราะสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผล
การประเมิน และการดาเนิ น งานที่ผ่ า นมาเป็น ฐานในการพั ฒ นาและสอดคล้ องกั บเป้ าหมายการพั ฒ นา
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมิน
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ
และดาเนินงานประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
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ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทาให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่
จะนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จ กับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น
จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้

สรุปผล
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
โ ร ง เ รี ย น เป็ น โ ร ง เ รี ย น คุ ณ ธ ร รม ผู้ เ รี ย น มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม มีระบบพี่
ดู แ ลน้ อ งตามคณะสี ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก ความ
สามั ค คี กั น ในโรงเรี ย น และนั ก เรี ย นมี ค วาม
รั บ ผิ ดชอบต่อ หน้ าที่ข องตน โรงเรี ย นได้ส่ งเสริ ม
ความสามารถนักเรียนเต็มศักยภาพ มีการพั ฒนา
ศั ก ยภาพนั ก เรี ย นอย่ า งรอบด้ า น ในโครงการ
ส่งเสริ มความเป็น เลิศ นักเรี ย นได้รับ เหรียญทอง
ในการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ระดั บ ม.ต้ น จากการแข่ ง ขั น ระดั บ ภาค งาน
ศิลปหัตถกรรม

จุดควรพัฒนา
1. ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนยังอยู่ใน
ระดั บ ที่ ไ ม่ น่ า พึ ง พอใจ ซึ่ ง โรงเรี ย นจะต้ อ งท า
โครงการและกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
2.
ยั ง มี ผู้ เ รี ย นบางส่ ว นต้ อ งรั บ การดู แ ลเอา
พัฒนาการการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
จากผู้ปกครอง ครู และโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง
3. จานวนผู้ เรียนมีแนวโน้มมาจากครอบครัว ที่
แตกแยกประสบปัญหาเศรษฐกิจ โรงเรียนและภาคี
เครื อ ข่ า ยต้ อ งสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ เป็ น
ทุนการศึกษา
4. ยังมีนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ต้อง
ได้รับการพัฒนาต่อไป
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2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1.โรงเรีย นมีการบริ หารและการจั ดการอย่างเป็น 1. ควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป กครองได้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
ระบบ ให้ โ อกาสทุ ก ฝ่ า ยมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา พัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
โรงเรียนโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสร้างเครือข่าย เรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ผู้ปกครอง การประชุมเพื่อระดมสมอง การสัมมนา 2. การขยายเครื อข่ายความร่ว มมื อของผู้ มีส่ ว น
ท าให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ ก าหนด เกี่ ย วข้ อ งภาคเอกชนในการจั ด การศึ ก ษาของ
วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย ที่ ชั ด เจน โรงเรี ย น โรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ริ เ ริ่ ม และสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ พั ฒ นา ต่ อ ผลการจั ด การศึ ก ษา และการขั บ เคลื่ อ น
ผู้ เรี ย นโดยอาศั ย ความร่ ว มมือ จากภาคี เช่น การ คุณภาพการศึกษา
เรียนรู้แบบ STEM, การจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
2.มีการปรั บแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3.สร้างช่องทางติดต่อสื่อสารออนไลน์กับเครือข่าย
แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับผลการจัด ผู้ปกครอง เพื่อสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ อย่างรวดเร็ว และให้รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
นโยบายการการจั ด ศึ ก ษา ที่ เ น้ น การพั ฒ นาให้
ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ต าม
หลักสูตรสถานศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยนากระบวนการ
PLC มาใช้แก้ปัญหาผู้เรียน
4. มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานผล
การจัดการศึกษา
5. โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้า
ร่วมโครงการ และการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมประเมินโรงเรียน
คุ ณ ธรรม การเข้ า รั บ การประเมิ น สถานศึ ก ษา
พอเพียง โรงเรียนสุจริต โรงเรียนประชารัฐ และ
โรงเรียนแกนนาลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
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3. ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น
1. โรงเรียนมีครูที่พอเพียง ได้ปฏิบัติงานอย่างมีขวัญ
ก าลั ง ใจ สอนตรงกั บ วิ ช าเอก ความถนั ด มี ค วาม
ชานาญและประสบการณ์ในการสอน ครูมีความตั้งใจ
มุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ส อ น มี คุ ณ ธ ร ร ม มี
จรรยาบรรณครู และปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิทยฐานะ
2. โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และอ านวยความ
สะดวกให้ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนมี คว า มรู้ ค ว าม สาม ารถ สนั บสนุ นเค รื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ครู ส ามารถใช้ สื่ อ ICT เพื่ อ การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายได้เป็นอย่าง
ดี

จุดควรพัฒนา
1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการใช้ภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ นเพื่ อเป็น ขวั ญ กาลั ง ใจ การจั ด กิจ กรรม
ต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนวันเวลา
ได้ตามความเหมาะสม และมีการประสานงาน
อย่างชัดเจน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โ ดยใช้สื่ อเทคโนโลยี
ช่วยสอน ครูควรตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างถูกต้อง
3. ครู ค ว รน าข้ อ มู ล จ ากก ารวั ดผล อย่ า ง
หลากหลายและประเมินผล ศึกษาข้อมูล เพื่อ
วิจัยผลการจัดการเรียนรู้ จัดกลุ่ มผู้ เรียนและ
พัฒนาผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้
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จุดเด่น
3. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทางร่างกาย
สติปัญญา สังคม และอารมณ์ โดยการฝึกการคิด ได้
ปฏิบั ติ จ ริ ง จากแหล่ งเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย สอนให้
นั ก เรี ย นแสวงหาความรู้ จ ากสื่ อ เทคโนโลยี ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และรู้เท่าทัน
4. ครู ใ ห้ โ อกาสนั ก เรี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอน ให้ โ อกาสผู้ เรีย นได้เรียนรู้จากแหล่ ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ปราชญ์ชุมชน

จุดควรพัฒนา

4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1. โรงเรี ย นให้ ค วามส าคั ญ กั บ ระบบงานประกั น 1. โรงเรี ยนควรจั ดระบบการประเมิน คุณ ภาพ
คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา มี ก ารสร้ า งความ ภายในตามมาตรฐาน ของสถานศึกษาให้มีความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นปัจจุบัน
กับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจนเป็น 2. ควรอบรมพัฒ นาครู ให้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจ
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร่ ว มกั น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นในบรรลุ
3. การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน เป้าหมายและหาวิธีการพัฒนาการรวบรวมข้อมูล
เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม โดยด าเนิ น การในรู ป ของ ในรายประเด็นพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. โรงเรียนจะต้องทาโครงการ และจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
2. โรงเรียนต้องจัดทาข้อมูลผู้เรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยอาศัย
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง ครู และโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
4. การขยายเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคเอกชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ย น ให้ มีความเข้มแข็ง มีส่ ว นร่ ว มรับผิ ดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่ อนคุณภาพ
การศึกษา
5. สนับสนุนงบประมาณในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนวันเวลาได้ตามความเหมาะสม
และมีการประสานงานอย่างชัดเจน
6. ครูควรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นสื่อการเรียนรู้ เช่น อนิเมชั่น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
7. ส่งเสริมให้ครูนาข้อมูลจากการวัดผลอย่างหลากหลาย และประเมินผล ศึกษาข้อมูล เพื่อวิจัยผล
การจัดการเรียนรู้ จัดกลุ่มผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้
8. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียน SMT ของ สสวท. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อให้สอดรับกับการปรับปรุงหลักสูตร 2560 ที่ผ่านมา

ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. การระดมทุนเพื่อจัดทาโครงการ จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ แสดงออก น่าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2. สร้างความร่วมมือจากผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอานวย ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
4. การขยายเครื อข่ ายความร่ว มมือของผู้ มีส่ ว นเกี่ ยวข้ องภาคเอกชนในการจัดการศึ กษาของ
โรงเรี ย นให้ มี ความเข้ มแข็ง มี ส่ ว นร่ ว มรับ ผิ ด ชอบต่ อผลการจัด การศึ ก ษา และการขับ เคลื่ อ นคุ ณภาพ
การศึกษา
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5. สนับสนุนงบประมาณในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
6. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษ

7. ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ เ ข้ า รั บ การอบรมพั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจ เพื่ อ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA
8. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการ PLC เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น
9. สนับสนุนให้ครูนาการเรียนรู้แบบ STEM มาใช้จัดการเรียนรู้กับผู้เรียน
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

สถานศึกษา

 ระดับภูมิภาค โครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการ
ขยะในสถานศึ ก ษาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ยั่ ง ยื น ประเทศไทยไร้ ข ยะ
“โรงเรียนปลอดขยะสัญจร 2560”
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัล “Best Practice”
โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL)
 โรงเรียนต้นแบบอาหารอ่อนหวาน “Sweet enough
canteen”

ครู

ว่าที่ร้อยตรีมานะ สวนอุดม
 ได้รับรางวัลครูปฏิบัติการสอนดีเด่น
 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล/ จัด
สพฐ.

กศจ.สระบุรี
จังหวัดสระบุรี

นายศุภกร ศรีแก้วอ่อน
 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ ระดับภาคกลาง
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม. และภาคตะวันออก
1-ม.3
นักเรียน

 เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3
 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3
 เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดั้น
ม.1-ม.3

ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3
 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยว
ระนาดเอก ระดับชั้น ม.1-ม.3
 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1ม.3
 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.1ม.3
 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเดี่ยวฆ้อง
วงเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3
 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6
 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6
 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเล่า
นิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1ม.3
 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ระดับชั้น ม.1-ม.3
 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ระดับชั้น ม.1-ม.3
 เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3
 เหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.6

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล/ จัด
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
 เหรียญทอง การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคม
เดิม) ระดับชั้น ม.4-ม.6
 เหรียญทองแดง ขว้างจักรชาย รุ่นอายุ 16 ปี
 เหรียญทองแดง วิ่ง 4*100 ชาย รุ่นอายุ 16 ปี
 เหรียญทองแดง ฟุตซอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล/ จัด
กีฬา-กรีฑา
มัธยมศึกษา
“สระบุรีเกมส์”
ครั้งที่ 3 วันที่ 8-9
กุมภาพันธ์ 2561
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2. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-Net) ปีการศึกษา 2560
สาระวิชา
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวมเฉลี่ย

จานวน
คน
72
71
72
71

คะแนน
เฉลี่ย
43.96
26.48
21.61
30.08

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
11.05
5.97
10.15
6.80

เฉลี่ย
ร้อยละ
43.96
26.48
21.61
30.08

สรุปคะแนน O-NET โรงเรียนดอนพุดวิทยา
ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับโรงเรียน
ระดับประเทศ
43.96
48.29
26.48
30.45
21.61
26.30
30.08
32.28
30.53
34.33

จานวน/ร้อยละของนักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่าขีดจากัดล่าง
จานวนคน
25
13
20
25

ร้อยละ
34.72
18.31
27.78
35.21

ผลต่าง
-4.33
-3.97
-4.69
-2.2
-3.8
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-Net) ปีการศึกษา 2560

สาระวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
คน
31
31
31
31
31

คะแนน
เฉลี่ย
37.63
16.61
22.96
29.52
19.92

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
13.51
5.37
5.02
6.87
4.61

เฉลี่ย
ร้อยละ
37.63
16.61
22.96
29.52
19.92

จานวน/ร้อยละของนักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่าขีดจากัดล่าง
จานวนคน
7
5
4
5
2

ร้อยละ
22.58
16.13
12.90
16.13
6.45

สรุปคะแนน O-NET โรงเรียนดอนพุดวิทยา
ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
รวมเฉลี่ย

ระดับโรงเรียน
37.63
16.61
22.96
29.52
19.92
25.33

ระดับประเทศ
49.25
24.53
29.37
34.70
28.31
33.23

ผลต่าง
-11.62
-7.92
-6.41
-5.18
-8.39
-7.9
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ระดับชั้น
น.ร.
ทั้งหมด
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
75
22
52
0
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
58
21
36
0
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
75
39
31
4
1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
33
22
5
5
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
40
22
18
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
32
23
7
1
1
รวม/เฉลี่ยร้อยละ
313
47.60
47.60
3.19
1.60
(จานวนนักเรียนรวมนักเรียนพิเศษเรียนร่วมด้วย)

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม/เฉลี่ยร้อยละ

จานวน น.ร.
ทั้งหมด

75
58
75
33
40
32
313

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

2
8
25
15
19
19
28.12

64
41
44
10
18
11
60.06

8
8
5
7
3
0
9.90

1
1
1
1
0
2
1.92
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม/เฉลี่ยร้อยละ

จานวน น.ร.ทั้งหมด
75
58
75
33
40
32
313

(จานวนนักเรียนรวมนักเรียนพิเศษเรียนร่วมด้วย)

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
1.33
98.67
5.17
94.83
0
100
2
93.94
0
100
0
100
1.92
98.08

คานวณค่ามาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านเขียนตามระดับชั้น
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดคานวณ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาระดับดี
ขึ้นไป
1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ระดับดีขึ้นไป
1.4 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.5 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการวัดและประเมินผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ระดับโรงเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6 อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป
1.6 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ทักษะเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย ระดับดีขึ้นไป
2. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับดีขึ้นไป
2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมระดับดีขึ้นไป
2.3 ร้อยของนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจาวัน
2.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีการยอมรับในเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น
และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ระดับดีขึ้นไป
2.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีการรักษาสุขภาวะของร่างกายและจิตใจ มี
สุขภาพจิตดีอย่างสม่าเสมอ ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ ดี
คะแนน

คุณภาพ

94.17

ดีเยี่ยม

86.50

ดี

78.50

ดี

30.53

ปรับปรุง

55.95

พอใช้

93.00

ดีเยี่ยม

94.80

ดีเยี่ยม

94.74

ดีเยี่ยม

94.74

ดีเยี่ยม

94.74

ดีเยี่ยม

97.34

ดีเยี่ยม

83.18

ดี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ประเด็นพิจารณา

คะแนน

คุณภาพ

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๑.๑ ระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ ระดับคุณภาพของการวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและดาเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม
๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง
๒.๓ ระดับคุณภาพของสถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้และดาเนินการ
อย่างเป็นระบบ
๒.๔ ระดับคุณภาพของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๓.๑ ระดับคุณภาพของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือและรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. โรงเรียนมีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา
๔.๑ ระดับคุณภาพของโรงเรียนที่กากับติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน และเปิดโอกาสให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ร้อยละเฉลี่ย

100

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดับคุณภาพ ดี
ประเด็นพิจารณา
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม
๑.๑ ระดับคุณภาพของครูที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
๑.๒ ระดับคุณภาพของครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
๑.3 ระดับคุณภาพของครูที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๒.๑ ร้อยละของครูที่ใช้สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สื่อเทคโนโลยี ในระดับดีขึ้นไป
2.2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ
๓.๑ ระดับคุณภาพของการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง

คะแนน

คุณภาพ

71.62

พอใช้
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ดีเยี่ยม

54.19

พอใช้

60.67

พอใช้
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ดีเยี่ยม
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ดีเยี่ยม
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ดีเยี่ยม

97.2

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

๓.๒ ระดับคุณภาพของขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
๓.๓ ระดับคุณภาพของการใช้เครื่องมือและวิธีการการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน
๓.๔ ระดับคุณภาพของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล
๓.๕ ระดับคุณภาพของการใช้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียน และผู้เรียนนาไป
พัฒนาตนเอง
ร้อยละเฉลี่ย

100

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

86

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

89.61

ดี

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ประเด็นพิจารณา
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ร้อยละของจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ร้อยละเฉลี่ย
ร้อยละเฉลี่ยรวม 4 มาตรฐาน

คะแนน

คุณภาพ

100

ดีเยี่ยม

90
90
90.69

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

สรุป ผลการประเมินตนเอง ปี 2560 โรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (3.5)

