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(Self Assessment Report : SAR)  ปีกำรศึกษำ  2561 
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จ ำนวนครู  27  คน  จ าแนกเป็นข้าราชการครู   24  คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง  2  คน  

จ ำนวนนักเรียน 352 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 284 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน  68  คน   

  โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  จัดตั้งขึ้นเมื่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2515  ในถิ่นทุรกันดารและถิ่นที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เพ่ือสงเคราะห์เด็กยากจน ก าพร้า  อนาถา ขาดที่พ่ึง ไม่มี
ทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อตลอดจนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  มีเนื้อทีจ่ านวน 58 ไร่ 3 งาน 306 ตารางวา 
  โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนด าเนินการ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และค่าเป้าหมาย 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ  3)  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา        
4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาทุกปี  5)  จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 สรุปผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report :SAR)           
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  ได้น าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย  3  มาตรฐาน มาสังเคราะห์และประมวลผล
ในภาพรวม ผลสรุปได้ ดังนี้ 

ผลกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2561   
 ผลการสังเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2561  สรุปว่า การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 3 มาตรฐานโดยรวม ในระดับสถานศึกษา  มีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับ 5  แปลผล ยอดเยี่ยม ทั้งมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน,  มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยพิจารณา
จากมาตรฐานที่  1  มีระดับคุณภาพ  5   ได้แก่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ระดับคุณภาพ  3  



 ได้แก่ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มีระดับ
คุณภาพ  5   ได้แก่  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
มาตรฐานที่ 2  มีระดับคุณภาพ  5  ได้แก่  2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน        
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้    มาตรฐานที่  3  มีระดับคุณภาพ  5  ได้แก่  3.1 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   เมื่อพิจารณาในรายมาตรฐาน สรุปว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ในปีการศึกษา  2561    มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ  5  แปลผล ยอดเยี่ยม  ดังกล่าวข้างต้น   
จุดเด่นของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561  พบว่าโรงเรียนด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จ ผู้เรียน
สามารถอ่านออก เขียนได ้และคิดค านวณเป็นเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง ผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่วนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีพัฒนาการ สูงขึ้นร้อยละ 6.28  และ 5.11 
ตามล าดับ และเมื่อจบปีการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และเลือกสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเอง  รวมทั้งท างานตามที่ตนเองถนัดและต้องการ  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย    ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม จิตสังคม   และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฎชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย  และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีวิธีการรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรง  รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ   

สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและ
ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาวิชาการที่
เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน  และด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน  มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 



และสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  สถานศึกษามีการก ากับ  
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม   

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์  ก าหนดเนื้อหา  กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย             
มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน  
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน และชุมชนมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง  มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ โดยมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน  และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน        
และผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง   สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี   พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
จุดที่ควรพัฒนำของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2561  พบว่ายังมีจุดที่ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติให้อยู่ในระดับ
ที่สูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 โรงเรียนควรด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  จัดหาสื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรม  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน   

2.  ใช้กิจกรรมโครงงานบูรณาการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
3.  ส่งเสริมให้มีการประกวดแข่งขันแนวคิด นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ในทุกระดับ  

 4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการทดสอบและแข่งขันความสามารถ         
ทางวิชาการ/วิชาชีพ ในระดับโรงเรียนให้มากขึ้นและจัดอย่างต่อเนื่อง  
 5.  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะต่างๆ มากขึ้น เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพราะฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร  ทั้งทักษะความสามารถการสื่อสาร การคิด การใช้ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการ
เข้าค่ายวิชาการ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  ตั้งอยู่เลขที่  152  หมู่  15  ต าบลทุ่งหลวง  
อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8  โทรศัพท์  032-732754 
โทรสาร  032-732754  e-mail  santikaramwitthaya@gmail.com  website www.santi.ac.th 
 1.2  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8 
 1.4  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6   
 1.5  เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  รับผิดชอบ 
จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้บริการ  4  ต าบล  ดังนี้ 

-  ต าบลทุ่งหลวง  (หมู่  1-16)  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง   
-  โรงเรียนบ้านพุคาย  โรงเรียนบ้านหนองไผ่  โรงเรียนบ้านหนองน้ าใส  โรงเรียนวัดสันติการาม  

และโรงเรียนบ้านหนองวัวด า 
-  ต าบลอ่างหิน  (หมู่ 1-6)  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่  โรงเรียนบ้านโป่ง 
-  ต าบลยางหัก  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหินสี 
-  ต าบลห้วยยางโทน  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 
    2.1  ข้อมูลด้านการบริหาร  ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์    

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. นายอดิเรก  โรจนกุล รักษาการครูใหญ่ 2515-2515 พ.ศ. 2515-2524  

เป็นโรงเรียนสงเคราะห์   
เด็กยากจน 
ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
พ.ศ.  2525  โอนเข้าสังกัด 
กรมสามัญศึกษาครั้งแรก 
น านักเรียนไปเรียนร่วมกับ
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

2. นายสุเทพ  เที่ยงตรง ครูใหญ ่ 2515-2519 
3. นายสาวสมจิต  กาฬดิษฐ์ ครูใหญ ่ 2519-2523 
4. นางสาวอัจฉริยา  บัวทอง ครูใหญ ่ 2523-2524 
5. นายประกิจ  ธาราพันธุ์ รักษาการครูใหญ่ 2524-2524 
6. นายอนันต์  บุญแต่ง ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่ 2524-2535 
7. นายวิชัย  ซื่อศรีสวัสดิ์ อาจารย์ใหญ่ 2535-2539 
8. นายนเรศ  สายหล้า ผู้อ านวยการ 2539-2546 
9. นายวรภัทร  ชัยเลิศ อาจารย์ใหญ่ 2546-2547 
10. นายสงัด  ภูบาล ผู้อ านวยการ 2547-2554 
11. นางจันทรา  เรือนทองดี ผู้อ านวยการ 2554-2559 
12. นายสมมาต  โพธิ์ทอง ผู้อ านวยการ  2559-ปัจจุบัน 

2.2  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  นายสมมาต  โพธิ์ทอง  วุฒิการศึกษาปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา 
(ศศ.ม)มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559  ถึงปัจจุบันเป็นเวลา  
2  ปี  4  เดือน 
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 2.3  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานตามโครงสร้างการบริหาร  4  กลุ่มงาน  ได้แก่   
  2.3.1   นางสาวดวงใจ  เปลี่ยนศรี  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  โทรศัพท์  089-9137331 
รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  2.3.2   นางวรรัตน์  แสงอุทัย  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  โทรศัพท์  086-0263231 
รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล 
  2.3.3   นายนพชาติ  แสงอุทัย  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  โทรศัพท ์ 086-0064552 
รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
  2.3.4   นายวัชรพันธ์  เตวิยะ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  โทรศัพท์  087-1702746 
รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

3.  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

        โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2515  
จัดเป็นโรงเรียนอันดับที่  2  ของส านักพระราชวังในกลุ่มโรงเรียนพระบรมราชานุเคราะห์ ประเภทโรงเรียนราษฎร์
เดิมชื่อว่า  โรงเรียนวัดสันติการาม  ( สงเคราะห์เด็กยากจนในพระบรมราชานุเคราะห์)  จัดตั้งขึ้นในถิ่นทุรกันดารและ
ถิ่นที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ 
         วันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ.  2517  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  
เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคารเรียน  และพระราชทานแนวพระราชด าริในการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเพ่ือ
สงเคราะห์เด็กยากจน  และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทุกปี  เพ่ือเป็นเงินเดือนครู  และจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียนการสอน  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดตั้ง  ระยะแรกในการจัด
การศึกษาได้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์มาเป็นครูสอน  โรงเรียนได้เปิดท าการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5       
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยมีผู้เรียนชั้นละ  1  ห้องเรียน   
         พ.ศ. 2524  ได้โอนเป็นโรงเรียนรัฐบาล  เข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดท าการสอน     
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  โดยให้เป็นสาขาของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   
         วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2526  ได้มีการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนประจ าต าบลทุ่งหลวง  และเปลี่ยนชื่อ
เป็น “โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา”  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  (ม.1 - ม.3)  พ.ศ.  2538  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ปัจจุบันเป็นโรงเรียน      
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8 เปิดสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  (ม.1 – ม.6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
        พ.ศ. 2556  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ส านักราชเลขาธิการน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  ขอพระราชทานชื่อโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนในถิ่นทุรกันดาร
และถิ่นที่มีผู้ก่อการร้ายตามแนวชายแดนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  5  ธันวาคม  2554  พร้อมทั้งขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระมหามงกุฎประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
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 วันที่  29  มกราคม  พ.ศ.2557  ส านักราชเลขาธิการพิจารณาแล้วสมควรให้ใช้“ในพระบรมราชานุเคราะห์” 
ต่อท้ายชื่อโรงเรียนเป็น“โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์”  เพ่ือเป็นเกียรติประวัติ
และเป็นที่ภาคภูมิใจว่าเป็นโรงเรียนในวัดที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์  โดยพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกในการก่อสร้างโรงเรียน  
  พระราชประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน 
  (1)  ให้ตั้งขึ้นในวัดโดยนิมนต์พระสงฆ์ไปช่วยอบรมสั่งสอน 
  (2)  เพ่ือให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างด้านศีลธรรม คุณธรรม  และจริยธรรม 
  (3)  เพ่ือสงเคราะห์เด็กยากจน ก าพร้า  อนาถา ขาดที่พ่ึง ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อ ตลอดจนเด็กที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา 
 การด าเนินการก่อสร้างโรงเรยีน 
  โรงเรียนสร้างขึ้นโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานเริ่มแรก   จ านวน  500,000  บาท 
แบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ 
  (1)  จัดตั้งเป็นกองทุนโรงเรียนเริ่มแรก  จ านวนเงิน  200,000  บาท 
  (2)  น ามาก่อสร้างอาคารเรียนขนาด  2  ชั้น กว้าง  9.50  เมตร  ยาว  42 เมตร  จ านวน  1  หลัง   
8  ห้องเรียน  ชั้นบนเป็นไม้  ชั้นล่างเป็นคอนกรีต  จ านวน  200,000  บาท  ต่อมาเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2519   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพ่ิมอีก  200,000  บาท  เพ่ือน ามาสร้างอาคารเรียน
ที่ยังไม่เสร็จ  นอกจากนั้น  พระภิกษุ  สามเณร  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชนได้ร่วมบริจาคสมทบในการก่อสร้าง
โรงเรียนจนอาคารเรียนแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2527  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
โปรดเกล้าฯ  พระราชทานพระราชทรัพย์เพิ่มอีก  จ านวน 1,045,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

1.   เป็นค่าทาสีอาคารเรียน                    45,000 บาท 
2.   เป็นค่าก่อสร้างโรงฝึกงาน/หอประชุม     500,000   บาท 
3.   สมทบกองทุนโรงเรียน                     500,000   บาท 

 รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้โรงเรียน    
1. พระครูรัตนโชติก์ และชาวบ้าน       32 ไร่  2 งาน 98 ตารางวา 
2. นายเทียน บานแย้ม            3 ไร่  1 งาน 13 ตารางวา 
3. นายอ๋อย สุขอยู่              1 ไร่  1 งาน 45 ตารางวา 
4. นายเทศ สวัสดี นางมัน พลขันธ์ นางเล็ก เอ่ียมทอง นายคาน สระศรี  7 ไร่  1 งาน 48 ตารางวา 
5. บริษัทเคนซังคอนสตรัคชั่น จ ากัด โดยนายเคนโซ่ ยามาโมโต้     13 ไร่  3 งาน 51 ตารางวา 

        รวมเนื้อที่ทั้งหมด     58 ไร่ 3 งาน 306 ตารางวา 
 คณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียน 

  1. สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณณศิริ)      ประธานกรรมการ 
        เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

     2. นายสัญญา  ธรรมศักดิ์     กรรมการ 
     3. นายเรือเอกหม่อมเจ้ากาฬวรรณ ดิศกุล    กรรมการ 
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  4. ดร.กัลย์  อิศรเสนา  ณ  อยุธยา    กรรมการ 
     5. นายจ านง  ราชกิจ        กรรมการ 
     6. นายวิเชียร  วชิรพาหุ      กรรมการ 
     7. พระครูรัตนโชติ  เจ้าอาวาสวัดสันติการาม   กรรมการและเลขานุการ 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 

มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นไทย ภายใต้              
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา      นักเรียนมีจิตอาสา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนส่งเสริมวิถีชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ข้อมูลนักเรียน   
    ตารางแสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561  (ข้อมูลวันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562) 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น 

 

จ านวนห้อง 3 4 3 1 2 2 15 

เพศ ชาย 57 48 36 5 10 17 173 

หญิง 52 59 32 12 16 8 179 

รวม 109 107 68 17 26 25 352 

เฉลี่ยต่อห้อง  36 27 23 17 13 13 23 
 

 

 

 

 

 

 

   ที่มา : งานทะเบียนนักเรียน 
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0

100
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ข้อมูลแสดงเปรียบเทียบนักเรียนชายหญิง 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ชาย หญิง
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ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561

ชาย หญิง
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5.  ข้อมูลครูและบุคลากร 

 5.1  จ านวนบุคลากร  ( ณ  วันที่  20  มีนาคม  2562) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวม 

ปีการศึกษา 

2561 

1 24 1 2 2 30 

1

24

1 2 2

จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา  ปีการศึกษา      

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืน ครูอัตราจ้าง
 

  5.2  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  (  ณ  วันที่  20  มีนาคม  2562) 

  วุฒิการศึกษา ม. 6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปีการศึกษา  2561 1 - - 23 6 

         

1

0

0

23

6

0 5 10 15 20 25

   

    

    

         

        

ม  ปวช ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท

จ านวนคน 1 0 0 23 6
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5.3 วิทยฐานะ  ( ณ  วันที่  20  มีนาคม  2562) 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ. 1 ครู  คศ. 2 ครู คศ. 3 ครู คศ. 4 
ปีการศึกษา 2561 5 9 6 4 - 

 

   5.4 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1.  บริหารการศึกษา 6 21 

2.  บรรณารักษศาสตร์ 1 17 

3.  เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 19 

4.  สังคมศึกษา 4 23 

5.  คอมพิวเตอร์ 1 22 

6.  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 1 22 

7.  อุตสาหกรรมศิลป์ 1 13 

8.  วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 19 

9.  ดนตรีศึกษา 1 22 

10.  ฟิสิกส์ 1 23 

11.  เคมี 1 22 

12.  ภาษาอังกฤษ 2 21 

13.  ภาษาไทย 2 22 

14.  พลศึกษาและสุขศึกษา 1 22 

15.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 22 

16.  คณิตศาสตร์ 2 19 

รวม 27 21 

       

 

 
 

 
 

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผล 

   ที่มา : งานบุคคล 
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6.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 6.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  จ านวน  4  หลัง  ได้แก่ 
    อาคารเรียนแบบ  108 ล  จ านวน  1  หลัง 
    อาคารเรียนแบบ  216 ล  จ านวน  1  หลัง 
    อาคารประกอบ  (หอประชุม)  จ านวน  1  หลัง 
    อาคารโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน  102/27 จ านวน  1  หลัง 
 6.2  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  15  ห้องเรียน แบ่งเป็น  

   ชั้น  ม.1 – ม.3 = 3 : 4 : 3     
   ชั้น  ม.4 – ม.6 = 1 : 2 : 2  

         6.3  มีห้องสมุดมีขนาด  221  ตารางเมตร  (  คิดเป็นประมาณ  2.5  ห้องเรียน  ) 
7.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

               บริเวณรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านเล็ก   มีบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจาย  ซึ่งมี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ  13,045  คน  บริเวณโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ทิศเหนือติดต่อกับต าบล    อ่างหิน

และอ าเภอเมืองราชบุรี  ทิศใต้ติดต่อกับต าบลหนองกระทุ่มและต าบลห้วยยางโทน  ทิศตะวันออกติดต่อกับต าบล

หนองกระทุ่มและอ าเภอเมืองราชบุรี  ทิศตะวันตกติดต่อกับต าบลยางหักและต าบลห้วยยางโทน 

        อาชีพหลักของชุมชนคือ  อาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  และรับจ้างทั่วไป

เพราะพ้ืนที่ของชุมชนมีอ่างเก็บน้ า  และล าห้วยขนาดเล็กรวมถึงบ่อน้ าที่ขุดขึ้นใช้เอง นอกจากนี้ยังมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

โรงโม่หินหลายแห่ง  ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จัก

คือ  ประเพณีไทยทรงด า  ประเพณีของชาวกะเหรี่ยง  เทศกาลวันขึ้นปีใหม่  ท าบุญทอดกฐิน  วันสงกรานต์        

วันลอยกระทง  มีการท าบุญตักบาตร  ท ากิจกรรมพัฒนาบ าเพ็ญประโยชน์บริเวณที่สาธารณะต่าง   เช่น หมู่บ้าน 

ถนน  วัดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนในวันส าคัญทางศาสนา  ได้แก่  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา          

วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  เป็นต้น  บริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียนด้านทิศใต้  มีห้องแถวและบ้านของชุมชน

ตั้งอยู่ห่างกันเป็นระยะ    มีร้านค้าขนาดเล็ก  3  ร้าน  เป็นร้านค้าขายของช า  ร้านอาหาร  ร้านตัดผม และฟาร์ม

ไกส่รวิชญ์  ด้านทิศตะวันออกติดกับวัดสันติการาม(พุพลับ) และโรงเรียนวัดสันติการามที่เปิดสอนระดับอนุบาลและ

ประถมศึกษา ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ  500  เมตร  ทิศเหนือมีเนินเขาเตี้ย   มีสวนป่าอยู่บนเชิงเขา          

มีสระน้ าของโรงเรียน  และมีหมู่บ้านเล็ก   อยู่ด้านหลังเนินเขา  ทิศตะวันตกติดกับศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านบ้านเหล่า

มะละกอ  หมู่ที่  15  ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนของชุมชน  และสถานประกอบการของเอกชนที่ให้บริการสืบค้นข้อมูล

ทางอินเตอร์เน็ต  ผู้ปกครอง  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง 

ค้าขาย  เลี้ยงสัตว์  ก่อสร้าง  และรับราชการ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจรายได้โดยเฉลี่ย      

ต่อครอบครัวต่อปี  36,000 – 60,000  บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  5  คน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชน  และพัฒนาโรงเรียน 

 
 

ที่มา : งานแผนงานและแผนปฏิบัติการ 
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8.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

8.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  1-6  ปีการศึกษา  2561 

ตารางแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ  3-4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา  2561 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ รวมเฉลี่ย 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 ภาษาไทย 46.38 53.10 49.74 
2 คณิตศาสตร์ 32.15 39.68 35.92 
3 วิทยาศาสตร์ 49.07 49.18 49.13 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 61.54 58.61 60.08 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 82.02 73.58 77.80 
6 ศิลปะ 76.43 49.82 63.13 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 61.32 61.29 61.31 
8 ภาษาต่างประเทศ 43.66 39.32 41.49 

รวมค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 54.82 

     

 

 

 

 

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 
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ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3-4 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 6  ปีการศึกษา  2561
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แผนภูมิแท่งแสดงการ เปรียบเทียบร้ อยละของ ผู้เร ียน
ท่ีมีผลการเร ียนรู้ 0 ,ร ,  มส , มผ 

ในกลุ่มสาระการ เรี ยนรู ้ต่าง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ปีการศึกษา  2560-2561

8.2  ผลการประเมินผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ  0  , ร  ,  มส  ,  มผ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6              

ปีการศึกษา  2561 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ รวมเฉลี่ย 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1 ภาษาไทย 2.96 4.62 3.79 

2 คณิตศาสตร์ 2.34 8.34 5.34 

3 วิทยาศาสตร์ 1.58 2.54 2.06 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.93 1.70 1.82 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 2.41 0.93 1.67 

6 ศิลปะ 0.63 1.19 0.91 

7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.00 0.52 0.26 

8 ภาษาต่างประเทศ 4.99 4.85 4.92 

รวมค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 

 



10 
 

8.3  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  2561 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 
นักเรียนเต็ม 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่าน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
   - ม. 1 109 107 98.17  

   - ม. 2 107 107 100.00  

   - ม. 3 68 67 98.53  

รวม 284 281 98.94  

2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
  - ม. 4 13 13 100.00  

  - ม. 5 25 25 100.00  

  - ม. 6 20 20 100.00  

รวม 58 58 100.00  

3. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
   - ม. 1 109 105 96.33  

   - ม. 2 107 107 100.00  

   - ม. 3 68 67 98.53  

   - ม. 4 17 17 100.00  

   - ม. 5 26 26 100.00  

   - ม. 6 25 25 100.00  

รวม 352 347 98.57  

4. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
   - ม. ปลาย เฉพาะที่เลือกเรียน 10 10 100.00  

รวม 10 10 100.00  

5. กิจกรรมแนะแนว 
   - ม. 1 109 105 96.33  

   - ม. 2 107 107 100.00  

   - ม. 3 68 68 100.00  

   - ม. 4 17 17 100.00  

   - ม. 5 26 26 100.00  

   - ม. 6 25 25 100.00  

รวม 352 348 98.86  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 
นักเรียนเต็ม 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่าน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

6. กิจกรรมสาธารณประโยชน์     

   - ม. 1 109 108 99.08  

   - ม. 2 107 107 100.00  

   - ม. 3 68 68 100.00  

   - ม. 4 17 17 100.00  

   - ม. 5 26 26 100.00  

   - ม. 6 25 25 100.00  

รวม 352 351 99.71  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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9.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   

           9.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2561   

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.59 25.76 34.12 25.12 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 55.78 30.60 36.18 28.93 

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.10 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET) 
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3

คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ียสังกัดสพฐ คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 
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9.2  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2559-2561   

ระดับ/รายวิชา ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

ผลต่าง 

2559-2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ผลต่าง  

2560-2561 

ภาษาไทย 42.78 45.48 +2.70 50.50 +5.11 

คณิตศาสตร์ 22.50 19.48 -3.03 25.76 +6.28 

วิทยาศาสตร์ 30.38 29.01 -1.37 34.12 +5.11 

ภาษาอังกฤษ 26.32 27.61 +1.29 25.12 -2.49 

รวมเฉลี่ย 30.49 30.39 -0.41 33.87 +3.50 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET)  
ปีการศึกษา    9    1

ปีการศึกษา     ปีการศึกษา      ปีการศึกษา     

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 
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9.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2561   

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 39.42 19.20 28.72 23.20 32.52 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 44.44 33.13 30.91 31.75 36.13 

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 48.16 31.04 30.75 31.15 35.48 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 31.41 35.16 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET) 
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6

                                               

                                           

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 
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9.4  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2559-2561   

ระดับ/รายวิชา ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

ผลต่าง 

2559-2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ผลต่าง  

2560-2561 

ภาษาไทย 51.04 44.09 +6.95 39.42 -4.67 

คณิตศาสตร์ 18.85 18.67 -0.18 19.20 +0.53 

วิทยาศาสตร์ 30.00 24.07 -5.93 28.72 +4.65 

ภาษาอังกฤษ 19.58 22.42 +2.84 23.20 +0.68 

สังคมศึกษาฯ 33.83 32.53 -1.30 32.52 -0.01 

รวมเฉลี่ย 30.66 28.35 +2.38 28.61 +1.18 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET) 
ปีการศึกษา    9    1 

ปีการศึกษา     ปีการศึกษา     ปีการศึกษา     
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10.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน   

          10.1  จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ภาคเรียนที่  1- 2  ปีการศึกษา  2561 

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 หมายเหตุ 
ห้องสมุด 8,759 7,916 5,623 2,964 1,828 389  

ห้องคอมพิวเตอร์ 109 107 68 17 26 25  

ห้องแนะแนว 368 608 373 102 143 88  
รวม 9,236 8,631 6,064 3,083 1,997 505  

          10.2  จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ภาคเรียนที่  1- 2  ปีการศึกษา  2561 

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี 92 68 60 17 18 15 
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี - - 22 16 26 25 
กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังสี จังหวัดราชบุร ี - - - - 10 - 
ค่ายสิ่งแวดล้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี จังหวัดราชบุรี - - - 17 26 25 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี  จังหวัดราชบุร ี - - -  10 - 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดราชบุรี  (แห่งที่ 25) วัดทุ่งหลวง 109 - - 17 - - 
ส านักสงฆ์พุยาง จังหวัดราชบุรี - - 68 17 26 - 
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านเหล่ามะละกอ จังหวัดราชบุรี - - - - - 25 
โรงพยาบาลปากท่อ (กิจกรรมY.C) จังหวัดราชบุร ี - - - - 2 3 
ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ถ้ าเขาบิน   จังหวัดราชบุรี - - - - 1 5 
บ้านไร่ในฝัน  รีสอร์ท  อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี - 3 - - - - 
ไร่จิราภรณ์ฟาร์ม@รีสอร์ต จังหวัดราชบุร ี - - - - 2 - 
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จังหวัดราชบุรี 3 5 6 6 13 14 
โรงเรียนบ้านคาวิทยา จังหวัดราชบุรี - - 2 - 2 - 
โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา จังหวัดราชบุรี - 5 - - 5 - 
ค่ายลูกเสือเขานกกระจิบ จังหวัดราชบุร ี - 5 - - - - 

11.  ข้อมูลงบประมาณ 

   งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2562   

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 1,646,500 
- เงินนอกงบประมาณ - 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน 1,646,500 

 

 
  ที่มา : งานแผนงานและแผนปฏิบัติการ 
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12.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์   ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

เมื่อวันที่  6 - 8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  ผลการประเมินสรุปดังนี้ 
1.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.74 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.42 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.61 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 7.92 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.66 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5.00 4.98 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่   9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่   10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่   12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 80.33 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป    ใช่    ไม่ใช ่

สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป  10  ตัวบ่งชี้  จากทั้งหมด  12 ตัวบ่งชี ้   ใช่    ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  หรือ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่    ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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2.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.74 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.42 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.61 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 7.92 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.66 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่  11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

มาตรฐานที ่3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
มาตรฐานที ่4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5.00 4.98 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 80.33 ดี 
 

 
ที่มา : งานประกันคุณภาพภายใน 



19 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
1.1  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน  โดยการแสวงหาความรู้จาก

ข่าวสาร  ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  และควรสรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ  ลงในสมุด
บันทึกการอ่านให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  ครูควรเพิ่มกิจกรรมที่มีความหลากหลายสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การดู  การฟัง  การเขียน  บูรณาการในทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ 

1.2  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านทักษะกระบวนการคิด  การวิเคราะห์ข้อมูล  การให้เหตุผล
โดยการไตร่ตรองและพิจารณา  โดยการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด  จากแผนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มาก
ยิ่งขึ้น  เช่น  การสอนแบบโครงงาน  การค้นคว้า  การทดลอง  การสอนแบบบูรณาการสหวิทยาการ  เน้นการ
ปฏิบัติ  การจัดท าแผนผังความคิด  จัดล าดับกลุ่มความคิด  เชื่อมโยงข้อมูลแล้วประมวลเป็นความคิดรวบยอดของ
ตนเอง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดไตร่ตรองและ
คิดสร้างสรรค์  รวมถึงการสร้างนิสัยรักการอ่าน  การสนใจแสวงหาความรู้ของผู้เรียน  ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี 

1.3  สถานศึกษาควรจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ  O-net  ให้ครอบคลุม  สามารถเรียนรู้  ทั้ง
ความรู้  ทั้งความจ า  ความเข้าใจ  การน าไปใช้  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการประเมินค่า  พัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ  โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย  เช่น  การติว
เข้มแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระดังกล่าว  ให้มีคุณภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับสภาพปัญหาการเรียนอ่อน
ของผู้เรียน  โดยด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  มีการวัดผลพัฒนาการทางการเรียนในทุกภาคเรียน  เพ่ือประเมิน
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 

2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
2.1  สถานศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลโครงการและงานต่าง    ที่ด าเนินการ 

อยู่แล้ว  ให้เป็นไปตามคุณลักษณะ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไป
ปรับปรุง  เป้าหมายและกิจกรรม  ให้มีความเหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่วิถีคุณภาพท่ียั่งยืน 

2.2  สถานศึกษา  ควรมีการพัฒนาให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วน   เหมาะสมเป็น
ปัจจุบัน  และทันต่อการใช้งาน  และควรจดบันทึกการด าเนินการตามกระบวนการบริหารคุณภาพ  PDCA  ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้า  ความส าเร็จ  และการน าผลไปใช้พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน  เช่น ควรออกแบบการเรียนรู้           

ที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของผู้เรียนรวมทั้งประเมินความก้าวหน้าด้วยวิธีการที่หลากหลาย  วิเคราะห์ผล     
การประเมินร่วมกัน  เพ่ือน ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ควรมีการจัดท าบันทึก
หลังสอนที่จะสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  และแก้ปัญหาผู้เรียน
ตามบริบทที่เป็นจริงให้มากยิ่งข้ึน 
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13.   ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบปีที่ผ่านมา 
        13.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2560 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น  

 

ดี 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

 

ดี 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 

4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  พอใช้ 
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  ดี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเยี่ยม 

 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

ดีเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเยี่ยม 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเยี่ยม 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 

 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 

    2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 

รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

ดีเยี่ยม 

    2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

ดีเยี่ยม 

    2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ดีเยี่ยม 

    2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเยี่ยม 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเยี่ยม 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเยี่ยม 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดี 

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ให้ดียิ่งขึ้น 

 

ดี 

สรุปภาพรวม ดี 

 

13.2  สรุปการประเมินโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561  
13.2.1  ผลการปฏิบัติงาน  /โครงการ/กิจกรรม/  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2561   

จ านวนงาน /โครงการ/กิจกรรม/ 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

23 10 11 2 -  

คิดเป็นร้อยละ 43.48 47.83 8.69 -  

  13.2.2  ผลการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  2561   

จ านวนงาน /โครงการ/กิจกรรม/ 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

8 2 6 - -  

คิดเป็นร้อยละ 25.00 75.00 - -  

13.2.3  ผลการปฏิบัติงาน  /โครงการ/กิจกรรม/  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล   

ประจ าปีงบประมาณ  2561   

จ านวนงาน /โครงการ/กิจกรรม/ 
 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล   

ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

9 7 2 - -  

คิดเป็นร้อยละ 77.78 22.22 - -  

 

 

 

 

ที่มา : งานประกันคุณภาพภายใน 
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13.2.4  ผลการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  

ประจ าปีงบประมาณ  2561   

จ านวนงาน /โครงการ/กิจกรรม/ 
 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน   

ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

7 5 2 - -  

คิดเป็นร้อยละ 71.43 28.57 - -  

13.2.5  สรุปรวมผลการปฏิบัติงาน  /โครงการ/กิจกรรม/  ฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ  2561   

จ านวนงาน /โครงการ/กิจกรรม/ 
4 ฝ่าย  

ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

47 24 21 2 -  

คิดเป็นร้อยละ 51.06 44.69 4.25 -  
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14.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 14.1  ผลงานดีเด่น 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา รางวัลสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  ระดับดีเด่นระดับเพชร  ปีการศึกษา  
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหาร 

นายสมมาต  โพธิ์ทอง 

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง  
โครงการห้องเรียนสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  ปีการศึกษา  2559 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางวรรัตน์  แสงอุทัย รางวัลผู้ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

และมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีสมควร 
ได้รับการยกย่อง  ประจ าปี  พ.ศ.  2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 

นายนพชาติ  แสงอุทัย รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู      
ประจ าปี  พ.ศ.  2561 

สหวิทยาเขตราชบุรีเขต 2 

นางสาวอภิฤดี  เกียรติมงคล รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  เนื่องในโอกาสวันครู               
ประจ าปี  พ.ศ. 2561  

สหวิทยาเขตราชบุรีเขต 2 

นางธนาพร  สว่างอารมณ์ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  เนื่องในโอกาสวันครู  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

สหวิทยาเขตราชบุรีเขต 2 

นางสุกัญญา  พูลธนะ ครูผู้สอนดีเด่น  เนื่องในโอกาสวันครู                 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

สหวิทยาเขตราชบุรีเขต 2 

นางสาวดวงใจ  เปลี่ยนศรี ครูผู้สอนดีเด่น  เนื่องในโอกาสวันครู                 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

สหวิทยาเขตราชบุรีเขต 2 

นางปภาอร  อุ่นเรือน ครูผู้สอนดีเด่น  เนื่องในโอกาสวันครู                 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

สหวิทยาเขตราชบุรีเขต 2 

นายวิทยา  มองมั่น ครูผู้สอนดีเด่น  เนื่องในโอกาสวันครู                 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

สหวิทยาเขตราชบุรีเขต 2 

นางสาวจิตสุภา  สง่าแสง ครูผู้สอนดีเด่น  เนื่องในโอกาสวันครู                 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

สหวิทยาเขตราชบุรีเขต 2 

นางสาวสาลินี  ทักษิโณ พนักงานราชการดีเด่น  เนื่องในโอกาสวันครู        
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

สหวิทยาเขตราชบุรีเขต 2 

นายวุฒิพันธ์  เตวิยะ ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น  เนื่องในโอกาสวันครู   
ประจ าปี พ.ศ. 2561  

สหวิทยาเขตราชบุรีเขต 2 
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         14.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ( 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET) 

นักเรียนชั้น  ม. 3  มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5   

2. งานอาคารสถานที่ ครูและนักเรียนมีความสุข  ด้านการอุปโภค  บริโภคท่ีปลอดภัย 

3. งานพัฒนาปรับปรุงห้องส านักงาน 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและงาน
บุคคล 

ห้องส านักงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล 
มีความพร้อมและสวยงาม 

4. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  นักเรียนร้อยละ  90  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

5. โครงการส่งเสริมพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

นักเรียนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน  มีระเบียบวินัยในตนเอง
มากขึ้น 
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ส่วนที่  2   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
1.  กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  มีการปรับปรุง  การพัฒนา  และการประเมินผลการใช้หลักสูตร              
ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน และความต้องการของท้องถิ่น มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รั กการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  การจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือกระตุ้น
ผู้เรียนให้ศึกษาหาความรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านและบันทึกการอ่านของตนลงในแบบบันทึกรักการอ่าน จัดให้มีการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้นเพ่ือให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ต่อไป จัดซื้อหนังสือและสื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เน้นการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนปฏิบัติได้จริงด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา      
ทุกระดับชั้น 

ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร      
โดยครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลทั้งภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน  มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
และสอดคล้องการวัดประเมินผลตามสภาพจริง โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้น 
เช่น  

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในงา 
ศิลปหัตถกรรม  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกระดับชั้น ) 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (O-NET)   
3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. โครงการเสริมสร้างทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
โรงเรียนให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยก าหนด 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  “มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นไทย 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  ทุกเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ครูอบรมนักเรียนผ่านกิจกรรมโฮมรูมในเรื่องกริยา  มารยาท             
การประพฤติตนให้เป็นคนดี งานปกครองช่วยอบรมจริยธรรมนักเรียน กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกชั้นท าโครงงานคุณธรรมบูรณาการส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการและสอดแทรกค่านิยม  12  ประการตามหลักสูตรในการจัดการเรียน        
การสอน 
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โดยในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา บูรณาการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา        
สารเสพติด  การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  งานบุญประเพณีของท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมต่าง ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
โดยความร่วมมือระหว่างครู  นักเรยีน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรหน่วยงานอื่น   โครงการที่จัดขึ้น  เช่น  

1. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
4. โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
5. โครงการจิตอาสาพัฒนาเยาวชน 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทัศนศึกษา   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ) 
7. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8. โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา Y.C. 
9. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
10. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
11. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
12. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
13. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
14. งานกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  วันขึ้นปีใหม่ วันไหว้ครู  กีฬาสี วันแม่แห่งชาติ ) 
15. งานอนามัยโรงเรียน 

2.  ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง   
ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปีในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีพัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ  6.28 และ  5.11  ตามล าดับ  และเมื่อจบปีการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  และ  6  นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเอง  
รวมทั้งท างานตามที่ตนเองถนัดและต้องการ  ส่วนผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่  1-6  ร้อยละ  88.53  ความสามารถในการคิด  (คิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ) ร้อยละ  
85.99  ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  ร้อยละ 89.85  ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต  (อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงการแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง   ได้อย่าง
เหมาะสม)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  ร้อยละ  89.45  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ร้อยละ  89.91 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน
การสื่อสาร 

(ม.1 – ม.6) 
(ระดับดีขึ้นไป) 

 
ความสามารถใน
การคิด 

(ม.1 – ม.6) 
(ระดับดีขึ้นไป) 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

(ม.1 – ม.6) 
(ระดับดีขึ้นไป) 

 
ความสามารถใน

การใช้ทักษะชีวิต 

(ม.1 – ม.6) 
(ระดับดีขึ้นไป) 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
(ม.1 – ม.6) 
(ระดับดีขึ้นไป) 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน  
(ม.1 – ม.6) 
 

 

หมายเหตุ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ข้อ ได้แก่   

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2.  ซื่อสัตย์สุจริต   3.  มีวินัย  
4.   ใฝ่เรียนรู้   5.  อยู่อย่างพอเพียง     6.  มุ่งม่ันในการท างาน  
7.  รักความเป็นไทย   8.  มีจิตสาธารณะ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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ประเด็น ผลการประเมิน 

นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
คุณธรรม
จริยธรรม 
(ม.1 – ม.6) 
 
 

หมายเหตุ : โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/กิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์/กิจกรรมธรรมสัญจร/ 

กิจกรรมธรรมศึกษา] 
นักเรียนที่มี
น้ าหนัก  
ส่วนสูง 

ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

(ม.1 – ม.6) 
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ผอม สมส่วน เริ่มอ้วน อ้วน
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3.  จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ฐานข้อมูลย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ    
เน้นทักษะในการอ่าน  การเขียน  และการคิดค านวณ  ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยี  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  กล้าแสดงออก  และสามารถ      
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน  รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าใน
ตัวเอง   กล้าแสดงออก  มองโลกในแง่ดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม          
การแข่งขันทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมและงานอ่ืน   กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกระดับชั้น 
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนใกล้โรงเรียน  เช่น  วัดสันติการาม  วัดทุ่งหลวง  วัดเขากูบ ในการเข้าร่วมงาน
กฐินและทอดผ้าป่าเป็นประจ าทุกปี  ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน  กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน              
มีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  
นวัตกรรม  (Innovation)  หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 

ในการด าเนินงานใช้กระบวนการ  PDCA  สามารถน าผลสรุปไปใช้ในกระบวนการด าเนินไปใช้ 

พัฒนาและปรับปรุงงานต่อไปได้ 

4.  จุดทีค่วรพัฒนา 

   ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู  ผู้ปกครอง  และผู้เรียน  จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จ
ในระดับหนึ่ง  นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป  ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาดีขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของจังหวัดและระดับประเทศ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 
5.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1.  จัดหาสื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรม  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน   
2.  ใช้กิจกรรมโครงงานบูรณาการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
3.  ส่งเสริมให้มีการประกวดแข่งขันแนวคิด นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ในทุกระดับ  

 4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการทดสอบและแข่งขันความสามารถ          
ทางวิชาการ/วิชาชีพ  ในระดับโรงเรียนให้มากขึ้นและจัดอย่างต่อเนื่อง   
 5.  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืน   เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะต่าง   มากข้ึน  เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เพราะฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะ      
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรทั้งทักษะความสามารถการสื่อสาร  การคิด  การใช้ทักษะชีวิต  การแก้ปัญหา  การใช้
เทคโนโลยี และการเข้าค่ายวิชาการ 
6.  ความต้องการช่วยเหลือ 

โรงเรียนยังต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงบุคลากร       
ที่ยังขาดแคลน  เช่น  ครูแนะแนว  เป็นต้น 
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ส่วนที่  2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
1.  กระบวนการพัฒนา 
 ผู้บริหารโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  มีการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  4  ปี  และแผนปฏิบัติการประจ าปี           
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากครูและบุคลากรในโรงเรียน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือวางแผนร่วมกัน  ก าหนด
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา  และปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาการพัฒนาระบบบริหารครแูละนักเรียนไว้ดังนี้ 
    1.  งานในหน้าที่  
       1.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  คุณธรรม 
       1.2  ท างานด้วยความทุ่มเท  รับผิดชอบ  (รับผิดและรับชอบ) 
       1.3  ท างานเชิงรุก  อย่างมีระบบ  มีแผน  มีเป้าหมาย  ตรวจสอบได ้ โดยใช้ศาสตร์พระราชา 

   ในการพัฒนางาน 
       1.4  ปฏิรูประบบการบริหารงาน ได้แก่ 
               - การบริหารงาน  มีแผน  มีเป้าหมาย  ประเมินผลงาน 
               - การบริหารคน  ส่งเสริมคนด ี คนเก่ง  รับผิดชอบ  รวดเร็ว 
               - การบริหารเงิน  เกิดประโยชน์  ประหยัด  ประสิทธิภาพ 
               - การพัฒนาบุคลากร  เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
        1.5  ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานของโรงเรียน  ดังนี้ 
               1.5.1  สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ร่วมกัน 
               1.5.2  สร้างพันธะสัญญา  ข้อตกลงในการ 
                       - รับผิดชอบในหน้าที่ตามแผนงาน โครงการ  
                       - พัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
    2.  ด้านวิชาการ 
         จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น  และพัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  โดยพัฒนาวิชาการเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนับสนุนการอบรม  เพ่ิมความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
ทั้งภายในโรงเรียนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนในด้านการใช้สื่อไอซีที   เพ่ือการเรียน       
การสอน พร้อมจัดปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็น  รวมถึงบุคลากร  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวก          
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
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    3.  การพัฒนาอาคารสถานที ่
         ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมทั้งหมดในโรงเรียนให้สะอาด  สวยงาม  น่าอยู่  น่าเรียนและปลอดภัย  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง  4  ฝ่าย  รวมถึงหัวหน้า
งานต่าง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน           
และสรุปผลการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของแต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสมและชัดเจน  ตัวอย่างโครงการ  งานหรือ
กิจกรรม  ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งได้รวบรวม
สอบถามข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการบริหารสถานศึกษา  ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนโดยรอบสถานศึกษา  มีดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิชาการ 
5. โครงการส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท างานฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. โครงการ  10  นาที  เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
7. โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา 
8. งานแผนงานและแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
9. งานวัดผล 
10. งานทะเบียน 
11. งานรับนักเรียน 
12. งานพัฒนางานแนะแนว 
13. งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
14. งานโสตทัศนศึกษา 
15. งานยานพาหนะ 
16. งานอาคารสถานที่ 
17. งานประชาสัมพันธ์ 

2.  ผลการด าเนินงาน 

2.1.  สรุปผลการปฏิบัติงาน  /โครงการ/กิจกรรม/  ฝ่ายบริหารงาน  4  ฝ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2561  

จ านวนงาน /โครงการ/กิจกรรม/ 
4 ฝ่าย  

ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

47 24 21 2 -  

คิดเป็นร้อยละ 51.06 44.69 4.25 -  
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แผนภูมิแท่งแสดงระดับผลการปฏิบัติงาน  /โครงการ/กิจกรรม/  ฝ่ายบริหารงาน  4  ฝ่าย 

นวัตกรรม  (Innovation)  หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนางาน  ปฏิรูประบบการบริหารงาน  และพัฒนาระบบ

การบริหารการจัดการสถานศึกษาควบคู่กบัการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3.  จุดเด่น 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.  จุดควรพัฒนา 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง           
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

5.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
5.2 จัดโครงการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้มากข้ึน  เพ่ือสอดคล้องกับศูนย์การเรียนรู้ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6.  ความต้องการช่วยเหลือ 

โรงเรียนต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดการบริหารสถานศึกษามากข้ึน 
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ดีมาก ดี พอใช้

สรุประดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน  โครงการ กิจกรรม  ฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย 

จ านวนโครงการ
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ส่วนที่  2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

1.  กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย   

1. งานพัฒนาหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร  สถานศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดฯ  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560) 

2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               
มีการบูรณาการภาระงานชิ้นงานโดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ 
มีการจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน  และหน่วยการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมก้าวย่างอย่างมั่นใจ         
ด้วยการวิจัยเพ่ือพัฒนา  ให้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ  2  เรื่อง  กิจกรรมนิเทศการศึกษาเป็น
การนิเทศการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระโดยหมุนเวียนและสลับกันนิเทศเพ่ือน าไปใช้และปรับปรุงในการเรียน
การสอน  โดยครู  1  คน  จะได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ  2  ครั้งข้ึนไป 

3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน (กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ )  ปรับโครงสร้างรายวิชา       
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือ       
ปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด 

4. ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนของ DLIT ที่มีความ 
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู   และเป็นการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของครูอีกทางหนึ่ง  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน 

5. สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริง       
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ  และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง   ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
2.  ผลการด าเนินงาน 

ความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ที่สนับสนุน  ผลการประเมิน
ตนเอง  ได้แก่  หลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ให้นักเรียนเลือก
ตามความถนัดและความสนใจ  ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  การบันทึกการใช้สื่อ  เทคโนโลยี  และแหล่ง
เรียนรู้  เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหา  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 

-  

3.  จุดเด่น 
ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก  มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  ปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  ได้ปฏิบัติจริง    
มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียน          
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือหานวัตกรรม
ส าหรับแก้ปัญหา  และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และได้รับการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน            
จากผู้บริหารและกลุ่มบริหารงานวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยทุกภาคเรียน  
4.  จุดควรพัฒนา 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้      
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
5.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 5.1  จัดท าโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  

5.2  จัดท าโครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียนที่เห็นเป็นรูปธรรมและน าไปปรับปรุงพัฒนา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

5.3  จัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/ให้นักเรียนมคีวามรู้สูงขึ้น             
ตามระดับชั้น 
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

โรงเรียนต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน รวมถึงบุคลากรที่ยัง
ขาดแคลน เช่น  ครูแนะแนว  เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3   

สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
3.1  สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้
ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ฐานข้อมูลย้อนหลัง       
เป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้ พัฒนาสูงขึ้น   จัดกิจกรรม        
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ  เน้นทักษะในการอ่าน  การเขียน  
และการคิดค านวณ  ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  มีการ
จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่ างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยี  
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  กล้าแสดงออก  และสามารถ    
อยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่ างมีความสุข   ผู้ เรียนมีน้ าหนัก  ส่ วนสู ง         
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ     
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย  
อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าในตัวเอง  กล้าแสดงออก  
มองโลกในแง่ดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  มีผลงาน
จากการ เข้ าร่ วมกิ จกรรม การแข่ งขั นท างวิ ช าการ ใน งาน
ศิลปหัตถกรรมและงานอ่ืน  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการทุกระดับชั้น  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนใกล้
โรงเรียน เช่น วัดทุ่งหลวง  วัดสันติการาม วัดเขากูบ  ในการเข้า
ร่วมงานกฐินและทอดผ้าป่า เป็นประจ าทุกปี  ปลูกฝังความมีจิต
สาธารณะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น  มีกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ  ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  มีความตระหนักรู้
คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
 
 
 
 

 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์
ท างการเรียนสู งขึ้ น ในทุ กกลุ่ มสาระ       
การเรียนรู้   โดยผู้บริหารสถานศึกษา       
ครู  ผู้ปกครอง  และผู้เรียน  จัดกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ซึ่งประสบผลส าเร็จใน
ระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับ
การพัฒนาต่อไป  ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ
ของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ ยนแปลง
พัฒนาดีขึ้นโดยรวม  แต่ไม่ผ่านเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยของจังหวัดและระดับประเทศ     
จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่ก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการ       
ของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด   ทันต่อการเปลี่ยนแปลง         
ของสังคม  พัฒนางานวิชาการ  เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน      
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้ เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้       
ของผู้เรียน 

 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก  มีความตั้งใจ  มุ่งม่ัน
ในการพัฒนาการสอน  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้  จากสื่อเทคโนโลยี       
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครมูีการท าวิจัยในชั้นเรียน    
เพ่ือหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหา  และพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และได้รับการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากผู้บริหารและกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดการเรียนการสอน
อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 

3.2  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1.  พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้นให้มากขึ้น  

2.  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก  แยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3.  พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  และกระบวนการต่าง    พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

4.  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
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5.  จัดโครงการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้มากข้ึนเพ่ือสอดคล้องกับศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.  จัดท าโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
7.  จัดท าโครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียนที่เห็นเป็นรูปธรรมและน าไปปรับปรุงพัฒนาใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
8.  จัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/ให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 

3.3  ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1.  โรงเรียนยังต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน  รวมถึง
บุคลากรที่ยังขาดแคลน  เช่น  ครูแนะแนว  เป็นต้น 

2.  โรงเรียนต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดการบริหารสถานศึกษามากขึ้น 
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ส่วนที่ 4   

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม  

4.1  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

4.2  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง   

 4.2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จากผลการด าเนินงาน  โครงการ  และกิจกรรมต่าง   ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอดเยี่ยม     
ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง  ดังนี้  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง    ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง  ผลการทดสอบระดับชาติ        
ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปีในระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส่วนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีพัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ  6.28  และ  5.11  
ตามล าดับ และเมื่อจบปีการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ 6  นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเอง  รวมทั้งท างานตามที่ตนเองถนัดและต้องการ  ส่วนผลการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  ร้อยละ  88.53  ความสามารถในการคิด  (คิดค านวณ  
คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ)  ร้อยละ  85.99  ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  1-6 ร้อยละ 89.85  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  (อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงการแก้ปัญหาและ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง   ได้อย่างเหมาะสม)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  ร้อยละ 89.45  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1-6  ร้อยละ  89.91  นักเรียนทุกคนจัด          
ท าโครงงานคุณธรรม  และร่วมกิจกรรมจิตอาสา  อัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติดและอบายมุขลดลงมาก           
มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน มีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน 
ส่งเสริมการคิดและปฏิบัติทุกชั้นเรียน  ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง  และน าความรู้มาจัดท าแผนการ
เรียนรู้  สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน  การพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียน        
การสอน  และการนิเทศการสอน  ผู้บริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน  และมีการแสวงหา         
ความร่วมมือในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชนมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  

  4.2.2  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
           เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการเพ่ือการศึกษา  โครงการ
พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report      
: Sar)  ทุกปี  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2561 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 83.33 

 1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 88.53 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 85.99 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80.00 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 89.91 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี/ร้อยละ 65.39  
6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 90.00 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 92.74 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 96.77 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 96.68 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 93.22 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 84.65 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม 
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ภาคผนวก 
 

- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

- ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียนเรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ประกาศโรงเรียนเรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
สรุปผลกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

(Self Assessment Report : SAR)  ปีกำรศึกษำ  2561 
ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  ตั้งอยู่เลขที่  152  หมู่  15  
   ต าบลทุ่งหลวง  อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี   
ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน    นายสมมาต  โพธิ์ทอง   เบอร์โทรศัพท์ 089-5501924     

E-mail- Phothong182523@hotmail.com 
จ ำนวนครู  27  คน  จ าแนกเป็นข้าราชการครู   24  คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง  2  คน  

จ ำนวนนักเรียน 352 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 284 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน  68  คน   

  โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  จัดตั้งขึ้นเมื่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2515  ในถิ่นทุรกันดารและถิ่นที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เพ่ือสงเคราะห์เด็กยากจน ก าพร้า  อนาถา ขาดที่พ่ึง ไม่มี
ทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อตลอดจนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  มีเนื้อทีจ่ านวน 58 ไร่ 3 งาน 306 ตารางวา 
  โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนด าเนินการ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และค่าเป้าหมาย 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ  3)  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา        
4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาทุกปี  5)  จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 สรุปผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report :SAR)           
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  ได้น าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย  3  มาตรฐาน มาสังเคราะห์และประมวลผล
ในภาพรวม ผลสรุปได้ ดังนี้ 

ผลกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2561   
 ผลการสังเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2561  สรุปว่า การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 3 มาตรฐานโดยรวม ในระดับสถานศึกษา  มีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับ 5  แปลผล ยอดเยี่ยม ทั้งมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน,  มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยพิจารณา
จากมาตรฐานที่  1  มีระดับคุณภาพ  5   ได้แก่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ระดับคุณภาพ  3  



 ได้แก่ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มีระดับ
คุณภาพ  5   ได้แก่  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
มาตรฐานที่ 2  มีระดับคุณภาพ  5  ได้แก่  2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน        
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้    มาตรฐานที่  3  มีระดับคุณภาพ  5  ได้แก่  3.1 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   เมื่อพิจารณาในรายมาตรฐาน สรุปว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ในปีการศึกษา  2561    มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ  5  แปลผล ยอดเยี่ยม  ดังกล่าวข้างต้น   
จุดเด่นของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561  พบว่าโรงเรียนด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จ ผู้เรียน
สามารถอ่านออก เขียนได ้และคิดค านวณเป็นเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง ผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่วนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีพัฒนาการ สูงขึ้นร้อยละ 6.28  และ 5.11 
ตามล าดับ และเมื่อจบปีการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และเลือกสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเอง  รวมทั้งท างานตามที่ตนเองถนัดและต้องการ  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย    ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม จิตสังคม   และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฎชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย  และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีวิธีการรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรง  รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ   

สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและ
ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาวิชาการที่
เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน  และด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน  มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 



และสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  สถานศึกษามีการก ากับ  
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม   

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์  ก าหนดเนื้อหา  กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย             
มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน  
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน และชุมชนมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง  มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ โดยมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน  และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน        
และผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง   สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี   พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
จุดที่ควรพัฒนำของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2561  พบว่ายังมีจุดที่ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติให้อยู่ในระดับ
ที่สูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 โรงเรียนควรด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  จัดหาสื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรม  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน   

2.  ใช้กิจกรรมโครงงานบูรณาการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
3.  ส่งเสริมให้มีการประกวดแข่งขันแนวคิด นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ในทุกระดับ  

 4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการทดสอบและแข่งขันความสามารถ         
ทางวิชาการ/วิชาชีพ ในระดับโรงเรียนให้มากขึ้นและจัดอย่างต่อเนื่อง  
 5.  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะต่างๆ มากขึ้น เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพราะฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร  ทั้งทักษะความสามารถการสื่อสาร การคิด การใช้ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการ
เข้าค่ายวิชาการ 
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