
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รÒยงÒนกÒรประàมÔนตนàองของสถÒนศÖกษÒ 
 

 

(Self – Assessment Report : SAR) 
 

âรงàรÕยนâพธÒวฒันÒàสนÕ  อíÒàภอâพธÒรÒม จังหวัดรÒชบØรÕ 

สíÒนักงÒนàขตพ×éนทÕèกÒรศÖกษÒมธัยมศÖกษÒ àขต ø 

สíÒนักงÒนคณะกรรมกÒรกÒรศÖกษÒขัéนพ×éนฐÒน 

กระทรวงศÖกษÒธÔกÒร 

ปกีÒรศÖกษÒ òõöñ 

 



บทสรุปผูบริหาร 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ๘๐ หมู ๘ ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

ชื่อผูบริหารโรงเรียน   นายวรากุล หงษเทียบ  

 โรงเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖ มีจ านวนครู ๑๓๓ 

คน จ านวนนักเรียน ๒,๖๗๑ คน จ านวนครตูอผูเรียน ๑ : ๒๐ คน ไดจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของ

ตนเอง (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๑  เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองใน

ภาพรวมอยูในระดับ ดเีลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังตอไปนี้ 

๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

           1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

           1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการก าหนดเปาหมายที่มีความเหมาะสมกับบริบทและสภาพจริงของผูเรียนและมีความ

เปนไปไดในการปฏิบัติจริง ประหยัด และคุมคา โดยมีผลการประเมินคุณภาพที่มีความเชื่อถือได สงผลตอการ

ยกระดับคุณภาพผูเรียน การเรียนรูทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  ผูเรียนมี

ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

การคิดประเภทตาง ๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพที่เปนคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและมีความเปนไทย มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษาก าหนด ครบถวน

สมบูรณ เหมาะสมเปนไปได สงผลใหผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในป

การศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕.๕๘ เมื่อเทียบกับปการศึกษา ๒๕๖๐ และผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

๖ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ิมขึ้นรอยละ ๑.๘๒ เมื่อเทียบกับปการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายละเอียดดังนี้ 

นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๕๑๙ ๙๐.๔๒ ๕๐๕ ๙๖.๐๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๓๒๔ ๙๕.๘๖ ๓๓๗ ๙๗.๖๘ 



จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๐.๐๔ เมื่อเทียบกับปการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้ 

นักเรียนที่เขาศึกษาตอ 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๒๑๔ ๗๔.๕๖ ๒๓๒ ๗๔.๖๐ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยาง

ชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก

กลุมเปาหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู

รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สงผลใหโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการสรางเรื่องราวอัตลักษณชุมชนระดับภาคและระดับประเทศ 

ในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียน

เชิงบวกสรางปฏิสัมพันธที่ดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบและน าผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและน าผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สถานศึกษาไดจัดท าโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ประจ าป ๒๕๖๑ ที่มุงสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความสามารถในดานการอานการ

เขียนสื่อสารและการค านวณ ความสามารถในดานการวิเคราะหคิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหามีความสามารถในการสรางนวัตกรรมมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง ๘ กลุมสาระ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

จากผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ONET ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และการเขียนผลการ

ทดสอบความสามารถดานภาษา และการคิดค านวณ และความสามารถในการใชเหตุผล อีกทั้งยังสงเสริมให

ผูเรียนศึกษาหาความรู ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยการใชสื่อเทคโนโลยี สืบคนจากแหลงสืบคนขอมูล เชน 

E library และ การศึกษาจากประสบการณจริง เปนตน เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน ใหสามารถอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของ



หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ ประการ คือ ปลูกฝงผูเรียนใหมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย       

มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเปนไทยและมีจิต

สาธารณะ  

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว สงผลใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรับรางวัลทรงคุณคา 

สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๘ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน ๒ รางวัล ดังนี้ 

๑) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร ดานบริหารจัดการ ๒) รางวัลเหรียญเงิน ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  และบุคลากรใน

สถานศึกษาไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน “ระดับจังหวัด” ประจ าป ๒๕๖๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

จ านวน ๑ รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม 

จ.ราชบุรี ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๓ ระบุให

สถานศึกษาจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแล

สถานศึกษาเปนประจ าทุกปเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะทอนผลการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  ซึ่งเปนผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓ มาตรฐานไดแก คุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษา

ในรอบปที่ผานมาตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ 

และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน

คุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ตอไป 

 ขอขอบคุณคณะครู  ผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผูที่มีสวน

เกี่ยวของทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๑  ฉบับ

นี้  คณะผูจัดท าหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการน าไปใชในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ตอไป 

 

 

 

 

               (นายวรากุล  หงษเทียบ) 

          ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

          อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

          ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 

 

        
 



 กลุมบริหารวิชาการ 

 ๑) งานทะเบียนวัดผลใชโปรแกรม Secondary เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลนักเรียน ผลการเรียนของ

นักเรียนรายบุคคล 

 ๒)  งานตารางสอนใชโปรแกรม Schedule เพ่ือจัดตารางสอนของครูและนักเรียน 

 ๓)  งานรับนักเรียนและงานทะเบียนวัดผล โดยใชโปรแกรม Freshy ใชในการกรอกใบสมัครรับ

นักเรียนออนไลน, โปรแกรม Semester ๒๕๕๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนรายภาค และโปรแกรม BookMark 

๒๕๕๑ ในการจัดเก็บคะแนนประเมินผลรายวิชา, โปรแกรม PP๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (รายภาค) 

 ๔)  โปรแกรม SMSS เปนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ๕)  โปรแกรม Library ๒๐๐๐ ใชในการสืบคนหนังสือ และสามารถยืม – คืนหนังสือผานระบบ

เครือขายได 

 ๖)  การจัดท าแผนพับประชาสัมพันธโรงเรียนหรือกิจกรรมตางๆ  

 ๗)  สารสนเทศของแตละกลุมสาระฯ  

 ๘)  เว็บไซตงานทะเบียนวัดผล 

   กลุมบริหารงานบุคคล 

 ๑) ระบบ My Office เปนระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกสที่ใชในงานสารบรรณท้ังการรับ- สงภายใน

และภายนอกองคกร 

๒) โปรแกรม Teacher Check Time Module เพ่ือใชในการลงเวลาปฏิบัติราชการ และรายงานผล

การมา – กลับ ในการปฏิบัติราชการ 

กลุมบริหารกิจการนักเรียน 

 ๑)  โปรแกรม SMSS เปนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือใชในการลงเวลามาเรียน 

 ๒)  โปรแกรม SMOS เปนระบบบริหารจัดการสถานศึกษาออนไลน 

  กลุมบริหารทั่วไป 

 ๑)  เว็บไซตโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี (www.photha.ac.th) เพ่ือใชในการประชาสัมพันธขาวสาร

ขอมูลโรงเรียน 

 ๒)  การจัดท าวารสารโรงเรียนเปนรายภาคเรียน ท าใหนักเรียน ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของทราบ ผล

การด าเนินงานของโรงเรียนและกิจกรรมตางๆ 

จุดเดนมาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การจัดหองเรียน จ าแนกหองเกง กลาง ออน ท าใหงายและสะดวกตอการจัดการเรียนการสอนของครู

และมีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่หลากหลายและทันสมัยเชน หองสมุดโรงเรียน หอสมุดอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๔ พรรษาบรมราชินีนาถ เปนตน มีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง การแกปญหาอยางมีระบบมีเหตุผล การสรางองคความรูที่เกิดจากประสบการณตรง และสามารถ

น าไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง ครูมีการจัดการเรียนรูสอดคลองตามศักยภาพของผูเรียน เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

โดยด าเนินการผานกระบวนการพัฒนาตนเองจากการเขาอบรมโครงการตางๆ 



สารบัญ 

 
เรื่อง หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 

y ขอมูลทั่วไป ๑ 

y ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา ๑ 

y ขอมูลนักเรียน ๒ 

y ขอมูลขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๓ 

y ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O – NET) ๔ 

y ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ๕ 

สวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ๖ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผูเรียน ๖ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ๑๒ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ ๑๗ 

สวนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ ๒๐ 

สวนที ่๔ ภาคผนวก ๒๕ 

y บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาของคณะกรรมการ 
   สถานศึกษา  ขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ๒๖ 

y มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  ๒๗ 

y ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๓๐ 

y ประกาศก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน 

   คุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓๑ 

y ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน 

   คุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓๔ 

y ประกาศก าหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๓๕ 

y การใหความเห็นชอบ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายที่ก าหนดของ   
   สถานศึกษาระดับ  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใจของสถานศึกษา          ๓๗ 

y แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปการศึกษา ๒๕๖๑ ๓๘ 

y รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผูบริหาร/คร/ูนักเรียน ๔๕ 

  



๑ 
 

สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑ ขอมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน โพธาวัฒนาเสนี   

ที่อยู ๘๐ หมู ๘  ตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๒๐  

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  

โทรศัพท ๐๓๒-๓๔๗๒๘๐ โทรสาร ๐๓๒-๓๔๗๒๘๐ ตอ ๑๒๓   

เปดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๖ 

๑.๒  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน

ราชการ 

ครูอัตรา

จางเขต 

ลูกจาง

ประจ า 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

ครูชวย

ราชการ 

เจาหนาที่

ส านักงาน 

ปการศึกษา 

๒๕๖๑ 
๒ ๑๓๓ ๒ ๑ ๓ ๑๔ ๒ ๑๑ 

 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 

๓% 

๖๒% 

๓๒% 

๑% 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๒% 



๒ 
 

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน ในแตละ

สาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

๑. บริหารการศึกษา ๒ - 

๒. ภาษาไทย ๑๒ ๑๙ 

๓. คณิตศาสตร ๑๗ ๑๙ 

๔. วิทยาศาสตร ๑๗ ๑๗ 

๕. สังคมศึกษา ๑๖ ๒๑ 

๖. พลศึกษา ๙ ๑๖ 

๗. ศิลปศึกษา ๙ ๑๖ 

๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๖ ๑๔ 

๙. ภาษาตางประเทศ ๒๕ ๒๑ 

๑๐.จิตวิทยาการแนะแนว ๔ ๑๙ 

รวม ๑๓๗ ๑๘ 

๑.๓ ขอมูลนักเรียน 

 จํานวนนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑  รวม  ๒,๖๗๑  คน 

ระดับชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
รวม

ทั้งหมด 

จํานวนหอง ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๓๙ ๙ ๙ ๙ ๒๗ ๖๖ 

เพศ 

ชาย ๒๒๕ ๒๖๕ ๒๓๔ ๗๒๔ ๑๓๒ ๑๔๐ ๑๒๒ ๓๙๔ ๑,๑๑๘ 

หญิง ๒๗๙ ๓๓๕ ๒๙๒ ๙๐๖ ๒๑๕ ๒๐๙ ๒๒๓ ๖๔๗ ๑,๕๕๓ 

รวม ๕๐๔ ๖๐๐ ๕๒๖ ๑,๖๓๐ ๓๔๗ ๓๔๙ ๓๔๕ ๑,๐๔๑ ๒,๖๗๑ 

เฉลี่ยตอหอง ๓๘.๗๗ ๔๖.๑๕ ๔๐.๔๖ ๔๑.๗๙ ๓๘.๕๖ ๓๘.๗๘ ๓๘.๓๓ ๓๘.๕๖ ๔๐.๔๗ 

 

 

 

 

 



๓ 
 

๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 
๖๐๐ 
๗๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นม.๑ - ม.๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

๑.๔  อัตราสวนของจ านวนผูเรียนตอครู  ๒๐ : ๑ คน  

๑.๕ ขอมูลขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

๒๓.๐๐ 

๒๑.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๗.๐๐ 

๗๑.๐๐ 

๖๗.๐๐ 

๔๕.๐๐ 

๕๗.๐๐ 

๕๑.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพ 

ภาษาตางประเทศ 

IS 

รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ -๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 



๔ 
 

 

๑.๖  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O – NET) 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O – NET) ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ 

๖๐
.๔
๗ 

๓๑
.๔
๗ 

๓๖
.๘
๓ 

๒๘
.๘
๓ 

๕๕
.๗
๘ 

๓๐
.๖
๐ 

๓๖
.๑
๘ 

๒๘
.๙
๓ 

๕๕
.๐
๔ 

๓๐
.๒
๘ 

๓๖
.๔
๓ 

๒๙
.๑
๐ 

๕๔
.๔
๒ 

๓๐
.๐
๔ 

๓๖
.๑
๐ 

๒๙
.๔
๕ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

๓๔.๗๐ 

๓๐.๘๙ 

๕๓.๑๔ 

๔๙.๕๐ 

๓๑.๓๙ 

๓๓.๑๗ 

๒๘.๒๖ 

๕๒.๑๑ 

๒๙.๗๑ 

๓๖.๘๓ 

๓๑.๔๗ 

๖๐.๔๗ 

๒๘.๘๓ 

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

สังคมศึกษา 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

ป ๒๕๖๑ 

ป ๒๕๖๐ 

ป ๒๕๕๙ 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 



๕ 
 

 
 

๑.๖  ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรยีน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

๓๐.๕๖ 

๒๓.๗๘ 

๓๖.๑๔ 

๕๔.๐๒ 

๒๕.๙๒ 

๒๗.๗๐ 

๒๓.๑๗ 

๓๕.๐๙ 

๕๐.๙๑ 

๒๕.๒๗ 

๒๙.๔๗ 

๓๐.๓๕ 

๓๖.๐๙ 

๕๐.๕๐ 

๒๘.๙๐ 

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

สังคมศึกษา 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๕๙ 

๒,๖๗๑ ๒,๖๗๑ ๒,๖๗๑ 

๑,๒๓๔ 

๒,๖๗๑ 

๑,๒๓๑ 

๒,๖๗๑ ๒,๖๗๑ 

แหลงเรียนรูในโรงเรียน 



๖ 
 

จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

สวนที่  ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน  

ระดับคุณภาพ : ระดับดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย และเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เพ่ือสงเสริมผูเรียนตามศักยภาพ

ในแตละระดับชั้น ใหมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดวยวิธีการนํากระบวนการ จัดการเรียนรูแบบ 

บูรณาการวิทยาศาสตรวิศวกรรมศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตรมาใชในการจัดการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียน

มีความสามารถดานเทคโนโลยีอันเปนเอกลักษณประจําสถานศึกษา ผานการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติจริง 

การระดมสมอง การรวมมือกันแบบใชกระบวนการคิดและแกปญหา 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สถานศึกษาไดจัดทําโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ ที่มุงสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความสามารถในดานการอานการ

เขียนสื่อสารและการคํานวณ ความสามารถในดานการวิเคราะหคิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหามีความสามารถในการสรางนวัตกรรมมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง ๘ กลุมสาระ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

จากผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ONET ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และการเขียนผลการ
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๓๔๗ ๓๔๙ ๓๔๙ ๓๔๙ ๓๔๕ 

แหลงเรียนรูนอกโรงเรียน 
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ทดสอบความสามารถดานภาษา และการคิดคํานวณ และความสามารถในการใชเหตุผล อีกทั้งยังสงเสริมให

ผูเรียนศึกษาหาความรู ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยการใชสื่อเทคโนโลยี สืบคนจากแหลงสืบคนขอมูล เชน 

E library และ การศึกษาจากประสบการณจริง เปนตน เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน ใหสามารถอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ ประการ คือ ปลูกฝงผูเรียนใหมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย  

มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทยและมีจิต

สาธารณะ 

สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยการสงเสริมใหชุมชนและองคกรภายนอก

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา สงเสริมใหครูพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือออกแบบ การจัดการ

เรียนรูที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียน โดยไดมีการนิเทศการสอนครูปการศึกษาละ ๒ ครั้ง มีระบบแนะ

แนวใหแกผูเรียนเพ่ือวางแผนและตัดสินใจเลือกเสนทางการศึกษา และประกอบอาชีพในอนาคต ดวยการนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช อีกทั้ง มีการพัฒนาระบบเครือขายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในโรงเรียน เพ่ือ

สงเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู ใหแกผูเรียน ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ

สื่อสาร และสงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒. ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษา มุงเนน เปาหมายในการพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถดานวิชาการ 

แสดงออกในทางที่เหมาะสมตรงตามศักยภาพของผูเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย

ไดรับความรวมมือจากชุมชนและองคกรภายนอกในการจัดกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการอานการเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคิด

คํานวณ อยูในระดับดี เห็นคุณคาในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

มีทักษะการอานฟงดูพูดเขียน มีความสามารถในการทํางานกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยคาเฉลี่ยผล

การทดสอบระดับชาติของผูเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น โดยผูเรียนมีความรูทักษะและเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษา

ตอในระดับที่สูงขึ้นมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย ซึ่งผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถาม 

ความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพของนักเรียน ระดับชั้นม.๑ – ม.๖ อยูในระดับดีเยี่ยม มี

ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหาอยางเหมาะสม ใชสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางปลอดภัย และผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีน้ําหนัก

สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ มีมนุษยสัมพันธที่

ดี ใหเกียรติผูอ่ืน มีสุนทรียในดานศิลปะ จากการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องและครอบคลุม หลักสูตรใหม 

ปรับปรุง และพัฒนา หลักสูตร อยางเปนระบบ โดยการใชกระบวนการ PDCA เพ่ือ ปรับปรุงแกไขและพัฒนา 

หลักสูตร ใหเหมาะสมกับบริบท ของสถานศึกษาและสอดรับการจัดการศึกษาทีเ่ขาสูยุคไทยแลนด ๔.๐ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

มีความสามารถใน

การอาน การเขียน 

การสื่อสาร และการ

คิดคํานวณ 

 

 

 

 
มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและ

แกปญหา 

 

 

 
ความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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ชุดขอมูล1 ชุดขอมูล3 ชุดขอมูล5 ชุดขอมูล7 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร  

และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น 

 ดีเยี่ยม               ดี                     พอใช                 ปรับปรุง 

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

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดวจิารณญาณอภิปราย 

แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแกปญหาตามเกณฑของแตละระดับชั้น 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 
 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

 
จํานวนผูเรียนที่มี

ความรู ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติท่ี

ดีตองานอาชีพ 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖ จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

๔๑.๒๒ 

๒๘.๙๘ 

๖๗.๘๑ 

๔๔.๔๘ ๔๖.๘๔ 
๕๔.๒ 

๒๙.๐๓ 

๕๘.๔๖ 

๑๔.๘๖ 

๓๒.๒๗ ๓๕.๙๒ ๓๒.๗๕ 
๒๓.๒๒ 

๑๐.๗๒ ๗.๔๓ 
๑๒.๒๑ ๑๕.๒๓ ๑๑.๕๙ 

๖.๕๕ ๑.๘๔ ๙.๙ 
๑๑.๐๕ 

๒.๐๑ ๑.๔๕ 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษา  ๑ - ๖  จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช ปรับปรุง 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
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รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาของแตละระดับชั้น 
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ความภูมิใจในหองถิ่น
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๑๕.๑๖ 

๒.๙๐ 

๔.๒๔ 

๑.๒๗ 

๑.๖๕ 

๓.๑๕ 

๑.๒๔ 

ช้ัน ม.๑ 

ช้ัน ม.๒ 

ช้ัน ม.๓ 

ช้ัน ม.๔ 

ช้ัน ม.๕ 

ช้ัน ม.๖ 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมผีลการประเมินดาน 

ความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ 

จําแนกตามระดับคณุภาพ 

ปานกลาง ด ี ดีเยี่ยม 

๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 

ม.๑ 

ม.๒ 

ม.๓ 

ม.๔ 

ม.๕ 

ม.๖ 

รอยละของนักเรียนท่ีมีคณุลักษณะและคานิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษากําหนด                                 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 



๑๑ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

สุขภาวะทางรางกาย 

และจิตสังคม 

 
 

๓. จุดเดน 

สถานศึกษามุงพัฒนาหลักสูตรโดยมีเปาหมายใหผูเรียน ตระหนักและเห็นคุณคาในการแสวงหาความรู 

รักในการเรียนรู มีความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง สงผลใหผูเรียน มีทักษะดาน

การอานฟงดูพูดและเขียน สามารถนําทักษะที่เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะหและการแกปญหาไปใชในการ 

รวมกิจกรรมกลาคิดกลาทํากลาแสดงความคิดเห็น มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีไปใชในการเขารวมแขงขันภายนอก อีกทั้งสรางองคความรู

ตางๆที่ไดรับผานการจัดทําและนําเสนอในรูปแบบโครงงาน ผูเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม และ คานิยมอันดี

งาม มีความกตัญูตอบิดามารดาครูอาจารยและผูมีพระคุณ เปนผูมีน้ําใจ ชวยเหลือผูอ่ืน มีจิตสาธารณะ มีสุข

ภาวะและปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมได สรางผลงานซึ่งแสดงถึงความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น

และความเปนไทย 

๔. จุดควรพัฒนา 

สถานศึกษามุงพัฒนาการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ดี ยังมีสิ่งที่จะตอง

ไดรับการพัฒนาปรับปรุง เชน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนอยางเปนระบบ โดยการกํากับติดตามและ

ประเมินผลเปนระยะ เพ่ือใหไดรับ การแกไขอยางตรงจุดและตอเนื่อง เพ่ิมกิจกรรมตามโครงการที่มีความ

หลากหลายใหแกผูเรียน สงเสริมกิจกรรมทางดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมกิจกรรมในดานการ

รักษาสิ่งแวดลอม รูจักใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา สงเสริมใหผูสอนมีความรู มีทักษะและความ

ชํานาญในการประยุกตใชหลักสูตรเพ่ือนําไปสูการจัดการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง 

สงเสริมใหผูสอน จัด กระบวนการเรียนรู ผานเทคโนโลยี ไปสูผูเรียนใหมากขึ้น เปนตน ทั้งนีก้ารพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา จําเปนจะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงแกไขท้ังระบบ อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 

 

๓๒.๑๔ 

๒๖.๐๐ 

๕๗.๐๓ 

๓๓.๔๓ 
๒๘.๖๕ 

๔๔.๐๖ 
๔๗.๘๒ 

๓๙.๑๗ 
๓๔.๔๑ 

๔๔.๐๙ ๔๔.๑๓ 

๓๔.๒๐ 

๑๖.๘๗ 

๒๙.๐๐ 

๖.๘๔ 

๒๑.๐๔ ๒๒.๙๒ 
๑๘.๕๕ 

๓.๑๗ 
๕.๘๓ 

๑.๗๑ ๑.๔๔ ๔.๐๓ ๓.๑๙ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช  ปรับปรุง 

รอยละของจํานวนผูเรยีนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม จําแนกตามระดับคณุภาพ  

 



๑๒ 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยผูบริหาร

สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ไดรวมกันศึกษา วิเคราะห แผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับที่ ๑๒) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตางๆ และผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา (ปการศึกษา ๒๕๖๐) เพ่ือกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ 

ไดตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น นําไปสูการ

วางแผนและกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสมและครอบคลุม ทั้ง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ แผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหาร

จัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการกํากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา 

แผนการจัดสภาพแวดลอม/แหลงเรียนรู ฯลฯ  ดังจะพิจารณาไดจากโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน       

โพธาวัฒนาเสนี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระหวางเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๑) และโครงการ/

กิจกรรมของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เมษายน 

๒๕๖๒) เมื่อผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแลว จะเขาสูกระบวนการปฏิบัติ ซึ่งแต

ละกลุมสาระฯ /กลุมงานจะประชุมวางแผนการดําเนินงานเปนระยะ ดังพิจารณาไดจาก การประชุม

คณะกรรมการกลุมบริหารทุกวันจันทร รายงานการประชุมครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี รายงานการประชุม

คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการทุกวันพุธ รายงานการประชุมครูกลุมสาระฯ ประจําเดือน เมื่อปรึกษาหารือ

รวมกันแลวจะทําบันทึกขอความและคําสั่งโรงเรียน เพ่ือดําเนินการตามแผนนั้นตอไป และรายงานผลการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมผานระบบ My Office ทั้งนี้ ผูบริหารสถานศึกษาจะมีการกํากับนิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานของกลุมสาระฯ/กลุมงานอยางตอเนื่อง เพ่ือติดตามการดําเนินงานแตละโครงการ/กิจกรรม 

รับทราบปญหา และเสนอแนวทางแกไขปญหา อีกทั้งยังมีการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมทุก

ปงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในครั้งตอไป นอกจากนี้ ไดเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ

ทุกฝายมีสวนรวมในการประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมโดยการจัดประชุม

ผูปกครองนักเรียนทุกภาคเรียนเพ่ือชี้แจงนโยบายโรงเรียนและผลการดําเนินงานแตละโครงการ /กิจกรรม 

พรอมทั้งใหผูปกครองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีการเผยแพรผลการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ผานทางวารสารโรงเรียน เฟซบุกสภานักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เฟซบุกประชาสัมพันธโรงเรียนโพธา

วัฒนาเสนี และเว็บไซตของโรงเรียน (www.photha.ac.th) อยางตอเนื่อง อันเปนชองทางใหผูบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูปกครองนักเรียน นักเรียน และผูที่ เกี่ยวของ มีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางอิสระ อันเปนขอมูลสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจ 

เพ่ือปรับปรุง พัฒนา แกไขปญหาในแตละดานไดอยางครอบคลุม ตรงประเด็นหรือตรงตามความตองการจริง 

สอดคลองกับสภาพปญหา และบรรลุตามเปาหมายทางการศึกษาอยางแทจริง  



๑๓ 
 

 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาครูและ

บุคลากรที่มุงเนนการทํางานเปนทีม ดานการจัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของ โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับ

ทองถิ่น มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ

สนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผูเรียน สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย

ตนเอง มีการนิเทศภายใน กํากับติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน นอกจากนี้โรงเรียนมีการสงเสริม

การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ แหลงเรียนรูทั้งภายใน

และภายนอกหองเรียน ผานโครงการโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการโรงเรียนสีขาว 

โครงการหองเรียนสีเขียว โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูตาง ๆ และโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหลง

เรียนรูที่นาสนใจจัดตกแตงบริเวณโดยรอบ ทั้งภายในและนอกหองเรียน ใหเปนสัดสวน รมรื่น เปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม และมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนจัดสถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจ 

สถานที่ออกกําลังกายใหเหมาะสมและเพียงพอ จัดระบบการสัญจรภายในโรงเรียนใหเปนระเบียบเรียบรอย 

จัดสภาพบรรยากาศทั่วไปใหเอ้ืออํานวย สนับสนุน สงเสริมตอกิจกรรมการเรียนการสอน แบงเขตพ้ืนที่และ  

จัดผูรับผิดชอบใหดูแล ปรับปรุง พัฒนา บริเวณที่รับผิดชอบใหมีสภาพเรียบรอย สะอาด ปลอดภัย และพรอม

ใชงานตลอดเวลา จัดระบบในการดูแลและซอมบํารุงสภาพแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

๒. ผลการพัฒนา 

 ๒.๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไดตรงกับวัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น อีกทั้งมีการวางแผนและกํา หนด

แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา และดําเนินการไดอยางเหมาะสม ครอบคลุม และเปน

รูปธรรม 

 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุก

กลุมเปาหมาย มีการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐาน 

ตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปนระบบ 

และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่กระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู 

 ๒.๓ สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปให

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ การพัฒนา โดยผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการพัฒนา และรวม

รับผิดชอบ 

 ๒.๔ ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

 ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่

เหมาะสมเปนระบบ และตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 



๑๔ 
 

 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวมยึดหลัก      

ธรรมมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษา 

 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากชุมชนและหนวยงาน

ภายนอกเชน อบจ. เปนตน สงผลใหสถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ และแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ 

 

 วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาวิชาการที่เนน

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

ทุกคน และดําเนินการ

อยางเปนรูปธรรม  

 

 

 

 
 

การพัฒนาครูและบุคลากร

ใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ มีความรู 

ความสามารถ และทักษะ

ตามมาตรฐานตําแหนง 

 

 

 

 

  

ยังไมเคยพัฒนา 

๐ % ๑ ครั้ง 

๒๖ % 

๒ ครั้ง 

๑๙ % 

มากกวา ๒ 

ครั้ง 

๕๕ % 

มากที่สุด 

๒๖% 

มาก 

๕๙% 

ปานกลาง 

๑๔ % 

นอย 

๑% 

๓๖.๙๔ % 
๕๕.๖๖% 

๗% 
๑% 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 



๑๕ 
 

 วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศที่มีความ

ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย 

นําไปประยุกตใชได และ

ดําเนินการอยางเปนระบบ 

 
การจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมที่ดีและ

กระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรู

ทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย 

 
 

๓. จุดเดน 

    ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน สามารถบริหารจัดการศึกษา

ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด

การศึกษา มีการจัดการโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ

จุดเนนของสถานศึกษา โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุม

ที่หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวน

รวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ โดยมีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การ

ดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ และมีการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนฐานใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยเนนการใชเทคโนโลยีเปนสําคัญ เพ่ือใหเกิดความสะดวกตอการใช

งาน ดังนี้  

 

๒๗% 

๕๓% 

๑๘% ๒% 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

๓๔% 

๔๗% 

๑๘% 

๑% 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 



๑๖ 
 

 สารสนเทศโรงเรียน 

 ๑)  ระบบ Information Centered System เปนเว็บไซตที่รวบรวมขอมูลภายในโรงเรียนทั้งหมด  

 ๒)  ระบบขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพมัธยมศึกษา Secondary Education Service Area (SESA) 

 กลุมบริหารวิชาการ 

 ๑) งานทะเบียนวัดผลใชโปรแกรม Secondary เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลนักเรียน ผลการเรียนของ

นักเรียนรายบุคคล 

 ๒)  งานตารางสอนใชโปรแกรม Schedule เพ่ือจัดตารางสอนของครูและนักเรียน 

 ๓)  งานรับนักเรียนและงานทะเบียนวัดผล โดยใชโปรแกรม Freshy ใชในการกรอกใบสมัครรับ

นักเรียนออนไลน, โปรแกรม Semester ๒๕๕๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนรายภาค และโปรแกรม BookMark 

๒๕๕๑ ในการจัดเก็บคะแนนประเมินผลรายวิชา, โปรแกรม PP๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (รายภาค) 

 ๔)  โปรแกรม SMSS เปนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ๕)  โปรแกรม Library ๒๐๐๐ ใชในการสืบคนหนังสือ และสามารถยืม – คืนหนังสือผานระบบ

เครือขายได 

 ๖)  การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธโรงเรียนหรือกิจกรรมตางๆ  

 ๗)  สารสนเทศของแตละกลุมสาระฯ  

 ๘)  เว็บไซตงานทะเบียนวัดผล 

   กลุมบริหารงานบุคคล 

 ๑) ระบบ My Office เปนระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสที่ใชในงานสารบรรณท้ังการรับ- สงภายใน

และภายนอกองคกร 

 ๒) โปรแกรม Teacher Check Time Module เพ่ือใชในการลงเวลาปฏิบัติราชการ และรายงานผล

การมา – กลับ ในการปฏิบัติราชการ  

   กลุมบริหารกิจการนักเรียน 

 ๑)  โปรแกรม SMSS เปนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือใชในการลงเวลามาเรียน 

 ๒)  โปรแกรม SMOS เปนระบบบริหารจัดการสถานศึกษาออนไลน 

  กลุมบริหารทั่วไป 

 ๑)  เว็บไซตโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี (www.photha.ac.th) เพ่ือใชในการประชาสัมพันธขาวสาร

ขอมูลโรงเรียน 

 ๒)  การจัดทําวารสารโรงเรียนเปนรายภาคเรียน ทําใหนักเรียน ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของทราบ             

ผลการดําเนินงานของโรงเรียนและกิจกรรมตางๆ 

 

๔. จุดควรพัฒนา  

 ไมมี 
 

 



๑๗ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ คิดสรางสรรค 

ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ ผานกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง ฝกทักษะ การ

แสดงออก การนําเสนอผลงาน โดยเนนใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองและสอดแทรกเรื่องการใช

เทคโนโลยีสืบคนอยางมีคุณธรรม ทั้งนี้การดําเนินการจะปลูกฝงใหนักเรียนรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง จนสามารถถายโอนสาระความรูที่ได มาสรางองคความรูใหมที่เกิดจากประสบการณตรงและนําไป

ประยุกตใชไดในชีวิตจริง ในการเรียนจัดการเรียนการสอนของครู ไดมีการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูที่

สอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูประเมินผูเรียนจากสภาพจริงดวยเครื่องมือการ

ประเมินที่หลากหลาย มีการใชเทคโนโลยีประกอบการวัดและประเมินผลขอสอบ มีขอมูลยอนกลับใหนักเรียน

ไดทราบผลทันทีและเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองหลังจากทราบผลการประเมิน ทําใหนักเรียน

สามารถพัฒนาตนเองตามคําแนะนําจากครู ซึ่งในกระบวนการเหลานี้ในฐานะของผูสอนการพัฒนาจะดําเนินไป

โดยผานโครงการตางๆ เชน  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปงบประมาณ 2561 ซึ่งการอบรมจะ

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สอน  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล การสรางชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ (PLC) ที่รวมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน ประสบการณสอน การ

แกปญหาในรูปแบบตางๆ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนําความรูมาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ

จัดการเรียนรูใหดีมีประสิทธิภาพตอไป  

๒. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม โดยการ

ดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๑. โครงการพัฒนานักเรียนใหมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง 

รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

     กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัยกับมามา 

     กิจกรรมที่ ๒ ทบทวนความรูและฝกทักษะเพ่ือทดสอบ

ระดับชาติ 

     กิจกรรมที่ ๓ จัดนิทรรศการและ OPEN HOUSE 

     กิจกรรมที่ ๔ สงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 

     กิจกรรมที่ ๕ คายวิชาการ ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

     กิจกรรมที่ ๖ ประกวดโครงงานนักเรียนและ IS 

นักเรียนอยางนอย

รอยละ ๙๐ มีความ

ใฝรูและเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

นักเรียนอยางนอย

รอยละ ๙๐ มีความ

ใฝรูและเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง 



๑๘ 
 

๒. โครงการหองเรียนพิเศษวิทย – คณิตฯ โดยใช ICT  

     กิจกรรมที่ ๑ สงเสริมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูเรียน (หองเรียน ICT 

และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ) 

นักเรียนอยางนอย

รอยละ ๙๔ ไดรับ

การสงเสริมตาม

ความสามารถและ

ความถนัดของแตละ

บุคคล 

 

นักเรียนอยางนอย

รอยละ ๙๔ ไดรับ

การสงเสริมตาม

ความสามารถและ

ความถนัดของแตละ

บุคคล 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (ตอ) 

๓. โครงการพัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางรอบดาน 

     กิจกรรมที่ ๑ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูอยางนอยรอยละ 

๙๔ ที่ใชหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ือนําไป

จัดการเรียนรู 

ครูอยางนอยรอยละ 

๙๔ ที่ใชหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ือนําไป

จัดการเรียนรู 

๔. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายจุดเนนแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา (พัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง) 

     กิจกรรมที่ ๑ สรางหองเรียนรูสถานศึกษาพอเพียง 

     กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแหลงเรียนรู 

     กิจกรรมที่ ๓ การแสดงผลงานนักเรียน 

ครูและนักเรียนรอย

ละ ๙๐  ดําเนินการ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรูและการ

บริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ครูและนักเรียนรอย

ละ ๙๐  ดําเนินการ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรูและการ

บริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๓. จุดเดน 

 การจัดหองเรียน จําแนกหองเกง กลาง ออน ทําใหงายและสะดวกตอการจัดการเรียนการสอนของครู

และมีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่หลากหลายและทันสมัยเชน หองสมุดโรงเรียน หอสมุดอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ เปนตน มีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง การแกปญหาอยางมีระบบมีเหตุผล การสรางองคความรูที่เกิดจากประสบการณตรง และสามารถ

นําไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง ครูมีการจัดการเรียนรูสอดคลองตามศักยภาพของผูเรียน เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

โดยดําเนินการผานกระบวนการพัฒนาตนเองจากการเขาอบรมโครงการตางๆ 

 

๔. จุดควรพัฒนา 

 ไมมี 

 

 

 



๑๙ 
 

 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ดีเลิศ 

 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับดีเยี่ยม 

ทั้งนี ้เพราะมาตรฐานที ่๑ ผลการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ การ

จัดการศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปนไปตาม

ปญหาและความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของ

ชุมชนทองถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม ผูเรียนมีความสามารถในการอานและ

เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารไดดีขึ้น และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษา

กําหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในดานกระบวนการบริหารจัดการของ

ผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ

กิจกรรมและดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผานมาเปน

ฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไข

งานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีผลประเมินอยูในระดับดี 

วิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา 

สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยูในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพ่ือเกิด

ความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี  และผูมีสวน

เกี่ยวของมีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับดี  โดยเนนกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน กิจกรรม โครงการที่นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผูเรียน

ใหเกิดอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใน

ชีวิตประจําวันและสถานศึกษานอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติของสถานศึกษา 

 

สวนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะตองนําไป

วิเคราะห สังเคราะหเพ่ือสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (๓-๕ ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล

การดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละ

มาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือไดดังนี้ 

 

 



๒๐ 
 

สรุปผล 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

x ดานคุณภาพผูเรียน 

 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนดวย

รูปแบบที่หลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอน          

มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและนําความรูนั้นมา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สงผลให

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่ อ ส า ร ไ ด อ ย า ง เ หม าะสม ปลอดภั ย                     

มีประสิทธิภาพ มีการจัดโครงการเกี่ยวกับอาชีพ มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และเขารวม

กิจกรรมที่แสดงถึงเอ้ืออาทรผูอ่ืน และกตัญูตอผูมี

พระคุณอยางตอเนื่องดวยความเต็มใจ 

ผู เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออก

กํ าลั งกายสม่ํ า เ ส มอ มีน้ํ า หนั กส วนสู ง  และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน รูจักปองกัน

ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก

สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ

ปญหาทางเพศ เห็นคุณคาในตนเองมีความมั่นใจ กลา

แสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดีและให

เกยีรติผูอ่ืน  

x ดานคุณภาพผูเรียน 

ผูเรียนบางสวนยังตองเรงพัฒนาทักษะการ

แกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ตอง

สงเสริมในดานทัศนคติที่ดีตอความเปนไทยที่หลงใหล

กับคานิยมตางชาติ จนลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

ใหผูเรียนมีสวนรวมกับทางโรงเรียนในการคิดกิจกรรม

ใหมๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

มากขึ้น สงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอม การรักษาความ

สะอาด การใชพลังงานในโรงเรียนอยางประหยัด และ

คุมคา ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการกับขยะจาก

กิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษา 

 

x ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผูบริหาร 

    ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิด

ริเริ่มที่ เนนการพัฒนาผู เรียน สามารถบริหารจัด

การศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ

การ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ

บริหารการจัดการศึกษา มีการจัดการโครงการ 

กิจกรรมที่สงเสริมใหผู เรียนบรรลุตามเปาหมาย 

วิสัยทัศน  ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ 

โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เชน 

การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง 

x ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผูบริหาร 

          ไมมี 

    



๒๑ 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการ

ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจําป ที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา 

สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผู เรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมี

คุณภาพ โดยมีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการ

จัดการศึกษาอยางเปนระบบ และมีการรวบรวมขอมูล

เ พ่ือใช เปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาโดยเนนการใชเทคโนโลยีเปนสําคัญ 

เพ่ือใหเกิดความสะดวกตอการใชงาน ดังนี้  

 

 สารสนเทศโรงเรียน 

 ๑)  ระบบ Information Centered 

System เปนเว็บไซตที่รวบรวมขอมูลภายในโรงเรียน

ทั้งหมด  

 ๒)  ระบบขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพ

มัธยมศึกษา Secondary Education Service Area 

(SESA) 

 

 กลุมบริหารวิชาการ 

 ๑ )  ง า น ท ะ เ บี ย น วั ด ผ ล ใ ช โ ป ร แ ก ร ม 

Secondary เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลนักเรียน ผล

การเรียนของนักเรียนรายบุคคล 

 ๒)  งานตารางสอนใชโปรแกรม Schedule 

เพ่ือจัดตารางสอนของครูและนักเรียน 

 ๓)  งานรับนักเรียนและงานทะเบียนวัดผล 

โดยใชโปรแกรม Freshy ใชในการกรอกใบสมัครรับ

นักเรียนออนไลน, โปรแกรม Semester ๒๕๕๑ 

ระเบียนแสดงผลการเรียนรายภาค และโปรแกรม 



๒๒ 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

BookMark ๒๕๕๑ ในการจัดเก็บคะแนนประเมินผล

รายวิชา, โปรแกรม PP๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน 

ปพ.๑ (รายภาค) 

 ๔)  โปรแกรม SMSS เปนระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ๕)  โปรแกรม Library ๒๐๐๐ ใชในการ

สืบคนหนังสือ และสามารถยืม – คืนหนังสือผาน

ระบบเครือขายได 

 ๖)  การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ

โรงเรียนหรือกิจกรรมตางๆ  

 ๗)  สารสนเทศของแตละกลุมสาระฯ  

 ๘)  เว็บไซตงานทะเบียนวัดผล 

   กลุมบริหารงานบุคคล 

 ๑) ระบบ My Office เปนระบบสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกสที่ใชในงานสารบรรณท้ังการรับ- สง

ภายในและภายนอกองคกร 

 ๒) โปรแกรม Teacher Check Time 

Module เพ่ือใชในการลงเวลาปฏิบัติราชการ และ

รายงานผลการมา – กลับ ในการปฏิบัติราชการ  

   กลุมบริหารกิจการนักเรียน 

 ๑)  โปรแกรม SMSS เปนระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือใชในการลงเวลา

มาเรียน 

 ๒)  โปรแกรม SMOS เปนระบบบริหาร

จัดการสถานศึกษาออนไลน 

  กลุมบริหารทั่วไป 

 ๑)   เว็ บ ไซต โ รง เรี ยน โพธาวัฒนาเสนี 

(www.photha.ac.th) เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ

ขาวสารขอมูลโรงเรียน 

 ๒)  การจัดทําวารสารโรงเรียนเปนรายภาค

เรียน ทําใหนักเรียน ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ

ทราบ ผลการดําเนินงานของโรงเรียนและกิจกรรม

ตางๆ 



๒๓ 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

x ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน 

ผูเรียนเปนส าคัญ 

 การจัดหองเรียน จําแนกหองเกง กลาง ออน 

ทําใหงายและสะดวกตอการจัดการเรียนการสอนของ

ครูและมีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่หลากหลาย

และทันสมัยเชน หองสมุดโรงเรียน หอสมุดอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาบรมราชินีนาถ เปนตน มี

กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง การแกปญหาอยางมีระบบมีเหตุผล 

การสรางองคความรูที่เกิดจากประสบการณตรง และ

สามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง ครูมีการ

จัดการเรียนรูสอดคลองตามศักยภาพของผูเรียน เนน

ผู เ รี ย น เ ป น สํ า คั ญ  โ ด ย ดํ า เ นิ น ก า ร ผ า น

กระบวนการพัฒนาตนเองจากการเขาอบรมโครงการ

ตางๆ 

 

x ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน 

ผูเรียนเปนส าคัญ 

 ไมมี 

สรุปผล 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ

ระดับชาติ(O-NET) ของทุกรายวิชาทุกระดับใหสูงขึ้นและสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน 

๒. การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือพัฒนาผูเรียน

ใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 

๓. การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย ติดตามผล

การนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 

๔. สถานศึกษาควรกําหนดแผนการพัฒนาการศึกษาอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แกไข

คุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ความตองการและการชวยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 

๒๑ 

๒. สนับสนุนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเพียงพอกับความตองการและปริมาณงาน 

๓. สงเสริมใหครูไดมีการพัฒนาความรูความสามารถในทักษะดานตางๆ ใหมากข้ึน 



๒๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที ่๔ ภาคผนวก 
 

y บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา   
   ขัน้พื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

y มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  

y คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

y ประกาศกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ 

   ภายในของสถานศึกษา  

y ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

   ของสถานศึกษา 

y ประกาศกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

y การใหความเห็นชอบ เรื่อง กําหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายที่กําหนดของสถานศึกษาระดับ   

   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใจของสถานศึกษา 

y แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

y รางวัลความสําเร็จ  สถานศึกษา/ผูบริหาร/คร/ูนักเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

 

 

     โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

                 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

    วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 

 ตามที่โรงเรียนไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  พิจารณาแลวเห็นวาโรงเรียนไดดําเนิน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องสงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามเปาประสงค 

 

 ขาพเจา  นายสายัณห  จังพานิช  ตําแหนงประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  และเปนตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  จึงไดลงลายมือชื่อใหความ

เห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาไว  ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

                   ลงชื่อ     

                                  (นายสายัณห  จังพานิช) 

                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 

 

 



 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

โรงเรียน โพธาวัฒนาเสนี 
 

ศูนยเครือข่าย สหวิทยาเขต ๔      ต าบล  คลองตาคต 

อ าเภอ โพธาราม                  จังหวัด  ราชบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

ค าน า 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปน

กระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แทจริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยไดก าหนดไว

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๔๘ ให

ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ก าหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด

ตองด าเนินการอยางตอเนื่อง  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก 

  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จึงไดด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับด าเนินงานตาม 

นโยบาย และจุดเนนในระดับสถานศึกษา โดยใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือการ 

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑   ทั้งนี ้โรงเรียนไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษาและ ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาและก าหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๙  เปนตนไป 

  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  ขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกทาน ที่ม ี

สวนรวมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดคาเปาหมายส าหรับการพัฒนาในครั้งนี้และหวังวาเอกสารฉบับนี้ 

จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ในการด าเนินงานใชมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ 

พัฒนา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนตอไป 

 

 

 

 

 

   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

             ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิสัยทัศน 

     โพธาวัฒนาเสนี วิชาการดี มีคุณธรรม นอมน าเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูมาตรฐานสากล 

พันธกิจ  

   ๑. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถดานวิชาการ 

   ๒. สงเสริมปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค  

   ๓. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

   ๔. สงเสริมความสัมพันธกับชุมชนและองคกรตางๆใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 

   ๕. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

   ๖. สงเสริมครูและนักเรียนใหนอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด าเนินชีวิต 

   ๗. สงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิผล 

เป้าหมาย 

   ๑. นักเรียนมีความสามารถดานวิชาการ และมีความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมตามศักยภาพของตน 

   ๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

   ๔. โรงเรียนใชแหลงเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางคุมคา 

   ๕. ชุมชนและองคกรตางๆมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน 

   ๖. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

   ๗. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางหลากหลาย 

   ๘. ครูและนักเรียนนอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด าเนินชีวิต 

   ๙. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

......................................................... 

   ดวยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  เปนเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียน

การสอนและสงเสริมการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด และเปนไปตาม

เจตนารมณวัตถุประสงคการจัดการศึกษาแหงชาติ พรอมสนองตอบความตองการของผูปกครอง และ

เอกลักษณของทองถิ่น และขับเคลื่อนดวยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าป เพ่ือ

พัฒนาสูคุณภาพทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั่วไป 

   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เอกลักษณของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

ครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู  รวมทั้งสอดคลองกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชน และ

ทองถิ่น ส าหรับใชด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน 

   ทั้งนี้ ใหมีผลด าเนินการตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๓   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

         (นายวรากุล  หงษเทียบ) 

                                                              ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

......................................................... 

 โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 

๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปาหมายและยุทธศาสตร

อยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา 

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จึงไดก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากร  ทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง 

และชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพ่ือน าไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ

ภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จึงไดด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับด าเนินงานตาม 

นโยบาย และจุดเนนในระดับสถานศึกษา โดยใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑   ทั้งนี้ โรงเรียนไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประกาศใชมาตรฐานการศึกษา และก าหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑  เปนตนไป  

      

ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                                    

                                            (นายวรากุล  หงษเทียบ) 

                                               ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

 

 

                                                     (นายสายัณห     จังพานิช) 

                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบทายประกาศโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

_____________________ 

 

  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน  

๓ มาตรฐาน  ดังนี้ 

 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน 

   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค 

 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน 

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  ๑)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

     และแกปญหา 

  ๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

  ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

  ๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  ๒)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

  ๓)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

  ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 



 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

 ๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิตได 

 ๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและน าผลมาพัฒนาผูเรียน 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

เรื่อง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 

  โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

โรงเรียนจึงก าหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน 

ปการศึกษา ๒๕๖๑  เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

การประเมินคุณภาพภายใน  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้   

 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

                               (นายวรากุล  หงษเทียบ) 

    ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน โพธาวัฒนาเสนี    ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 

( รอยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที๑่  คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

๑)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 

นักเรียนรอยละ ๙๒ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

     แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

นักเรียนรอยละ ๙๓  มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป 

๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 

นักเรียนรอยละ ๘๕  มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป 

๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

นักเรียนรอยละ ๙๔ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

นักเรียนรอยละ ๘๙ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป 

๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 

นักเรียนรอยละ ๙๕ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน                                     

๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 

นักเรียนรอยละ ๙๔ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีข้ึนไป 

๒)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 

นักเรียนรอยละ ๙๕ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีข้ึนไป 

๓)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

นักเรียนรอยละ ๙๐ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป  

๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 

นักเรียนรอยละ ๙๘ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับดียอดเยี่ยม  

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับดียอดเยี่ยม 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

( รอยละ/ระดับคุณภาพ) 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม 

       หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับดียอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับดียอดเยี่ยม  

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

       อยางมีคุณภาพ 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับดียอดเยี่ยม  

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

       การจัดการเรียนรู 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับดียอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ   

๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 

       ประยุกตใชในชีวิตได 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับดียอดเยี่ยม  

๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

  

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับดียอดเยี่ยม  

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับดียอดเยี่ยม  

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและน าผลมาพัฒนา 

       ผูเรียน 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับดียอดเยี่ยม  

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ 

       ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับดียอดเยี่ยม  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียน โพธาวัฒนาเสนี 

ที่  ๑๕๖  / ๒๕๖๑ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

........................................................ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 

๔๘  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แใหถือวาการประกัน

คุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ก าหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตองละ

ด าเนินการอยางตอเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสวนของการ

ประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ ระบุให

สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนโพธาวัมนาเสนี จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่ เกี่ยวของ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดท า

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหนาที่ในการรวมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

๑. นายวรากุล   หงษเทียบ ต าแหนง   ผูอ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 

๒. นายนิพนธ   แกวจีน  ต าแหนง   รองผูอ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 

๓. นายสายัณห จังพานิช  ต าแหนง   ประธานกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 

๔. นางศรีนภา   พระเดโช  ต าแหนง   กรรมการผูแทนครู   กรรมการ 

๕. นางค าวัง สวัสดิรักณ ต าแหนง   กรรมการผูแทนผูปกครอง  กรรมการ 

๖. นางสาวประภาพร  เพ่ิมโสภา ต าแหนง   ครู     เลขานุการ 

๗. นายปวริศ    นันทรัตนกุล ต าแหนง   ครู     ผูชวยเลขานุการ 

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งทุกคน ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ

การด าเนินงาน เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 

           ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                      

                                                     

                                                       สั่ง  ณ วันที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                      

                            

                   

      (นายวรากุล   หงษเทียบ) 

      ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 



 

 

 

 
 
 

การใหความเห็นชอบ 

เร่ือง   ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายที่ก าหนดของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  

///////////ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได

พิจารณาเรื่อง ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายที่ก าหนดของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ

การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แลวนั้น 

///////////คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบใหด าเนินการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมาย 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

 

 

                                                                          (นายสายัณห  จังพานิช) 

                                                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

     โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  

          ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                     

  

 



 

 
 

คําสั่งโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
ที่  9/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. 
๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองด าเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และมาตรฐานการศึกษาก าหนดให
สถานศึกษาตองมีการประเมินภายในและจัดท ารายงานเปนประจ าทุกป และเปดเผยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และประชาชนไดรับทราบ ประกอบกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายใน 
ของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ โรงเรียนไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประกาศใชมาตรฐานการศึกษา และก าหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใชเปนแนวทางในการ
พัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในปการศึกษา ๒๕๖๑  และโรงเรียนด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเปนการสื่อสารใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงความกาวหนาและผลการด าเนินงานจัดการศึกษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่องสม่ าเสมอ 
 เพ่ือใหการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจ าปการศึกษา ๒๕๖๑
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และน ามาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เปนไปดวย
ความเรี ยบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยตามมาตราพระราชบัญญัติ ระ เบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ (๑) จึงแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังตอไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
๑. นายวรากุล   หงษเทียบ           ประธานกรรมการ 
๒. นายนิพนธ  แกวจีน      รองประธานกรรมการ 
๓. นางศรีนภา  พระเดโช           กรรมการ 
๔. นายวิเชียร  พึ่งวร            กรรมการ 
๕. นายพงศพิชิต  อยูจันทร     กรรมการ 
๖. นางเบญจา  ขุนนคร           กรรมการ 
๗. นายจตุรงค  บุญอาจ            กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่  ใหค าปรึกษา ขอเสนอแนะ ประสานงานและแกไขปญหาในการประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียน 
 



- ๒ - 
 

 ๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย 
๑. นายปวริศ   นันทรัตนกุล     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวประภาพร  เพิ่มโสภา    กรรมการ 
๓. นางสาวสาริณี     กลอมด ี     กรรมการ 
๔. นางสาวนันทิยา  เอี่ยนวิไล     กรรมการ 
๕. นายพิษณุ  ยงดี      กรรมการ 
๖. นายสามารถ  จิตจรัส     กรรมการ 
๗. นางสาวญาดา  ศรีอรุณ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่๑. ประชุม ประสานงาน และติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 
 ๒. ดูแลระบบQAMS รวบรวมจัดท าเอกสารสรุปรายงานการประเมินตนเอง และน าขอมูล
สารสนเทศที่จ าเปนเขาสูระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน  
๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแตละมาตรฐาน ประกอบดวย 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 ๑) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
๑. นางสาวมลวิภา  บุญจันทร   ประธานกรรมการ 
๑. นางสาวอภิญญา  ศรีเวียง   กรรมการ 
๒. นางจิราพร  กุลพิพัฒนสัจจะ  กรรมการ 
๓. นายสุมนา  หาญล ายวง   กรรมการ 
๔. นางอันติมา  รุงสวาง   กรรมการ 
๕. นางสาวสุนันทา  เพ็งม ี   กรรมการและเลขานุการ 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา 

๑. นางสาวปวีณสุดา  ฟกเขียว   ประธานกรรมการ 
๒. นายปราโมทย  เพ็งเลา   กรรมการ 
๓. นายเฉลิม เพิ่มนาม   กรรมการ  
๔. นางสาวศลิตา  เกิดผล   กรรมการ 
๕. นางสาวณัฐปวีณ   เปยถนอม  กรรมการ  
๖. นางสาวนุสรา  สงศรี   กรรมการ 
๗. นางสาวรังสิมา  อุณหะ   กรรมการและเลขานุการ 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
๑. นายสราวุธ  สุธีรวงศ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสนองภัทร  สุธีรวงศ   กรรมการ 
๓. นายกฤษดากร  พลมณ ี   กรรมการ 
๔. นายนวพล  เกิดสุข   กรรมการ 
๕. นางสาวอัมรา กัลปะ   กรรมการ 
๖. นางสาวภูริชญา  เลาศศิวัฒนพงศ  กรรมการและเลขานุการ 
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๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. นางสาวแวนฟา  ภูระหงษ   ประธานกรรมการ 
๒. นายสามารถ  เพ็งเลา   กรรมการ 
๓. นางสาวเพ็ญนภัส  หีบทาไม  กรรมการ 
๔. นายสมบัติ  รุงสวาง   กรรมการ 
๕. นายวัลลภ  อินทรพรหม   กรรมการ 
๖. นางสาวภารดี  ไฝดีโบต   กรรมการและเลขานุการ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑. นางสาวรสชกร  บุบผาค า   ประธานกรรมการ 
๒. นายวิชัย    วรพจนมงคล   กรรมการ 
๓. นางดวงพร    อ่ิมแสงจันทร  กรรมการ 
๔. นายปรีชา   กุลพิพัฒนสัจจะ  กรรมการ 
๕. นางสาวศุภิสรา  แตเจริญ   กรรมการ 
๖. นางสาวสุภาพร  แซเจ็ง   กรรมการและเลขานุการ 

๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
๑. นางกลอยใจ  ทองลิ่ม   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวฐิติภร  เอี่ยมหรุน   กรรมการ 
๓. นายชัชวาลย  ด าเนินกิจชอบ  กรรมการ 
๔. นางนฤมล  แยมกล่ า   กรรมการ 
๕. นายสันติศักดิ์  ทองสรอย   กรรมการ 
๖. นางสาววิก  ศิริคาม   กรรมการ 
๗. นางสาวชนกนันท  จันทรศรีนวล  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

๑. นางสาวนุชนาถ  จูงใจ   ประธานกรรมการ 
๒. นายศักรินทร  ชื่นบุญมา   กรรมการ 
๓. นายสกล  ศรีสุกไสย   กรรมการ 
๔. นางสาวฐิตาพร  ตรียินดี   กรรมการ 
๕. นายนิกร  ดานปาน   กรรมการ 
๖. นายวัชรพล  นาคทับ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
๑. นายพิสิฐ  เลิศพันธ   ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุชา  เหมงเวหา   กรรมการ 
๓. นายวิศวัฒน   วงศวัฑฒนกุล  กรรมการ 
๔. นางเขมนิจ   ขจรธัญญพร   กรรมการ 
๕. นายสุรชัย  สรอยทอง   กรรมการ 
๖. นายสุรชัย  ศาลา    กรรมการ 
๗. นางสาวอธิตา  ประพันธพจน  กรรมการ 
๘. นางสาวประภาพร  บุญลา   กรรมการและเลขานุการ 
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 ๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
๑. นายมงคล ทองงาม   ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุชา  เจริญผล   กรรมการ 
๓. นางภิตติมาตุ  บุญถนอม   กรรมการ 
๔. นายเสวี  บุญถนอม   กรรมการ 
๕. นางสาวดาราวรรณ  สุขคันธรักษ  กรรมการ 
๖. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา   กรรมการ 
๗. นางสาวพิมภัทรา  โควถาวร  กรรมการและเลขานุการ 

 ๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 
๑. นางสาวนราพร  ญาณไพศาล  ประธานกรรมการ 
๒. วาที่ร.ต.อนุสรณ   ทิพยสุข   กรรมการ 
๓. นายศิริชัย   เจียนระลึก   กรรมการ 
๔. นางนภาภรณ  แกวศรี   กรรมการ 
๕. นางรัตนปวัน  จ าปาศรี   กรรมการ 
๖. นายสุริยันต  มาลา   กรรมการ 
๗. นางสาวธนิษฐนันท  สมจันทร  กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 ๒.๑ การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๑. นายจตุรงค  บุญอาจ   ประธานกรรมการ 
๒. นางศรีนภา  พระเดโช   กรรมการ 
๓. นายพงศพิชิต  อยูจันทร   กรรมการ 
๔. นายวิเชียร  พึ่งวร    กรรมการ 
๕. นางเบญจา  ขุนนคร   กรรมการ 
๖. นางสาวพัฒนี  มูลดี     กรรมการ 
๗. นางสาวศศิพิมพ  ใจศร ี   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๑. นางสาวมณีรัตน  กมลพัฒนานันท  กรรมการ 
๒. นางเสริมสุข  จอยทองมูล   กรรมการ 
๓. นางสาวภัทรมน  แกวพรอมฤกษ    กรรมการ 
๔. นางสาวนิสาชล  โปรยสุรินทร  กรรมการ 
๕. นางสาวอินทิรา  ศิลปศร   กรรมการ 
๖. นางสาวกนกวรรณ  ชมญาติ  กรรมการ 
๗. นางสาวโสรยา วรเลธ   กรรมการและเลขานุการ 
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  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

๑. นางสายทิพย  เกรียงวงค   ประธานกรรมการกรรมการ 
๒. นางสาวศุภชัย  วัฒนาสุข   กรรมการ 
๓. นาวงสาวธิติมา   วิเศษศิริ   กรรมการ 
๔. นางสาวกรรณิการ   แตงเจริญ  กรรมการ 
๕. นางสาวศิวนันท   ค าภีรทอง  กรรมการ  
๖. นางสาวสุรัชฎา  เพ็ชรนอย   กรรมการ 
๗. นายชัยนันท  ใบเนียม   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๑. นางพลอยไพรินทร  เอี่ยมวิบูลย  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจารุนิภา  ภูสวัสดิ์   กรรมการ 
๓. นางเบญจารัตน  วังมะนาว   กรรมการ 
๔. นางสาวรัชณิยพร  บุญประเสริฐ  กรรมการ 
๕. นางสาวสุทธิดา  กองแดง   กรรมการ 
๖. นางสาวมาลินี  ทรัพยเงิน   กรรมการ 
๗. นางสาวนภัสวรรณ  หนูทอง  กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
๑. นางสาวฐิติรัตน  กันนะ   ประธานกรรมการ 
๒. นายบัณฑิต  แกวศรี   กรรมการ 
๓. นายชัยรัตน  เล็กพอ   กรรมการ 
๔. นายนิพนธ  ชื่นชอย   กรรมการ 
๕. นางสาวพีระยา  ทรงประวัติ  กรรมการ 
๖. นายวรวัชร  รัตนสมบูรณ   กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
๑. นายสามารถ  จิตจรัส   ประธานกรรมการ 
๒. นางนิตยา  วิจารณพล   กรรมการ 
๓. นายฉัตรชัย  นาคสวัสดิ์   กรรมการ 
๔. นางสาวชุติมา  พรายงาม   กรรมการ 
๕. นางสาวปาจรีย   ทับสาย   กรรมการ 
๖. นางสาวรัชญา  วงษจันทดี   กรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิตได 

๑. นางสกาวเดือน  อินตะวิน   ประธานกรรมการ 
๒. นางลลิตพธู  วัฒนบท   กรรมการ 
๓. นางสาวจันทร     กิจโพธิญาณ  กรรมการ 
๔. นางสาวคติยา  ศรนารายณ   กรรมการ 
๕. นางสาวชุติมา  แกวสุวรรณ   กรรมการ 
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๖. นางสาวสุภัทรา  ทับชม   กรรมการ 
๗. นางสาวกมลวรรณ  พุฒิรุงโรจน  กรรมการ 
๘. นางสาวรมิดา   แสงจันทร   กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
๑. นายจงรัก  เมฆพันธ      ประธานกรรมการ 
๒. นางเนาวรัตน  ศิริกุลรุงโรจน  กรรมการ 
๓. นางเมตตา  นวมทนง   กรรมการ 
๔. นางสาวรุงรัตน   ยิ้วศรีคล   กรรมการ 
๕. นางสาวสรุีพร   แกวพันนัย   กรรมการ 
๖. นายวรรณชัย  ฉินสงธีระพานิช  กรรมการ 
๗. นางสาววันดี สงวนศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๑. นางสาวสรรัตน กองแกว บุญญหงษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสุพัตรา  พุมบุญทริก   กรรมการ 
๓. นางบุษกร  อวมเครือ   กรรมการ 
๔. นางสาววรรณพร  ทองสมนึก  กรรมการ 
๕. นางสาวกรกานต  คงคานอย  กรรมการ 
๖. นางสาววาทิณี  พรายงาม   กรรมการ 
๗. นางสาวพรรณวรินทร  สาลี  กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและน าผลมาพัฒนาผูเรียน 
๑. นายสุวิทย  สมหลักชัย   ประธานกรรมการ 
๒. นางอารี  สมหลักชัย   กรรมการ 
๓. นายหนุม  โพธิ    กรรมการ 
๔. นางสาวธนัญญา  เอมบ ารุง   กรรมการ 
๕. นางสาวณัฐริกา   โดดเจ็ดริ้ว  กรรมการ 
๖. นางสาวอารี  เสมออ่ิม    กรรมการ 
๗. นายธัญพิสิษฐ  แกวปากเปาะ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
๑. นายจิระศักดิ์  ทุบจิ๋ว   ประธานกรรมการ 
๒. นายกฤษฎา  รุงเรือง   กรรมการ 
๓. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา   กรรมการ 
๔. นางสาวอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ  กรรมการ 
๕. นางสาวนันทนภัส  ประชากูล  กรรมการ 
๖. นางสาวพิชามญชุ  สุขสวาง   กรรมการ 
๗. นางสาวชญาพร   มาเวหา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ ๑. เก็บรวบรวมขอมูล และประเมินตามประเด็นพิจารณา 
  ๒. จัดท ารายงานตามมาตรฐานที่ไดรับผิดชอบ 
  ๓. สรุปผลการประเมิน 
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ทั้งนี้ ใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความรูความสามารถ 
บังเกิดผลดีตอราชการตอไป 

 

สั่ง ณ วันที่  11  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายวรากุล   หงษเทียบ) 

ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
 

 
  
  

    





















 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


