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จ ำนวนครู  26  คน  จ าแนกเป็นข้าราชการครู   24  คน ครูอัตราจ้าง  2  คน  

จ ำนวนนักเรียน 367 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 296 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน  71  คน   

  โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15 มิถุนายน พ.ศ. 
2515  ในถิ่นทุรกันดารและถิ่นที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เพ่ือสงเคราะห์เด็กยากจน ก าพร้า  อนาถา ขาดที่พ่ึง ไม่มีทุน
ทรัพย์ที่จะศึกษาต่อตลอดจนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  มีเนื้อทีจ่ านวน 58 ไร่ 3 งาน 306 ตารางวา 
  โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนด าเนินการ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและค่าเป้าหมาย 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ 3) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาทุกปี  5) จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 สรุปผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report :SAR)           
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  ได้น าเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย  3  มาตรฐาน มาสังเคราะห์และ
ประมวลผลในภาพรวม ผลสรุปได้ ดังนี้ 

ผลกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2562   
 ผลการสังเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2562  สรุปว่าการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 3 มาตรฐานโดยรวม ในระดับสถานศึกษามีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ   
การจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ  และมาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับดี  โดยพิจารณาจากมาตรฐานที่  1  มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  ได้แก่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ       
ของผู้ เรียน 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ   2) มีความสามารถ              
ในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  3) มีความสามารถ        
ในการสร้างนวัตกรรม 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  5) มีผลสัมฤทธิ์        
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ                  



1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ได้แก่  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  2) ความภูมิใจ  ในท้องถิ่นและความเป็นไทย  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน               
บนความแตกต่างและหลากหลาย 4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มาตรฐานที่ 2  มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีเลิศ  ได้แก่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  มาตรฐานที่  3 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  ได้แก่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ            
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา        
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  เมื่อพิจารณาในรายมาตรฐาน สรุปว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 
2562 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 3 แปลผล ดี  ดังกล่าวข้างต้น   
จุดเด่นของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้ก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะ          
ในการอ่าน การเขียน  และการคิดค านวณ มากขึ้น  พบว่าโรงเรียนด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จ ผู้เรียนร้อยละ 
65 ขึ้นไป  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด และตามค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด        
ในแต่ละระดับชั้น  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน          
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม       
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป  มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และเมื่อจบปีการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  นักเรียนส่วนใหญ่        
จะเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเอง รวมทั้งประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัดและ
ต้องการ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย  และสุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตัวเอง กล้าแสดงออก มองโลกในแง่ดี  
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนใกล้โรงเรียน  ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นไปตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ มีการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น         
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี       
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย  พัฒนางานวิชาการเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 



ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก             
มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  โดยจัดกิจกรรม     
ให้นักเรียนได้เรียนรู้  ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน     
และได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บริหารและกลุ่มบริหารงานวิชาการ ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างน้อยทุกภาคเรียน  
จุดที่ควรพัฒนำของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2562  พบว่ายังมีจุดที่ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข     
และพัฒนาให้มีคุณภาพมากข้ึน ได้แก่   

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม  
2. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแสดงความสามารถ การแข่งขันมากข้ึน  เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียน   
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางท่ีมีประโยชน์ และถูกเวลา สามารถ 

ก าหนดขอบเขต ข้อก าหนดร่วมกัน ในการใช้เทคโนโลยี  
  4.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี       

ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
  5. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้           

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 โรงเรียนควรด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ 
โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.  เสริมสร้างพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วนตามโครงสร้างแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป 

3.  จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงาน
วิชาการและพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลให้มากขึ้น 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self  Assessment  Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 
 

โรงเรียนวัดสันตกิารามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห ์
อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุร ี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา   
ในพระบรมราชานุเคราะห์  ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา   
ที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลและสาธารณซนได้รับทราบตามกฎกระทรวง          
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้สะท้อนผล    
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)          
ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

 

 

 

     (นายสมมาต  โพธิ์ทอง) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
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สารบัญ 

ค าน า 
บทสรุปผู้บริหาร 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน      1   
  ข้อมูลทั่วไป      1 
  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา      2 
  ข้อมูลนักเรียน      4 
  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      5 
  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่      13 
           ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  13  
           ข้อมูลงบประมาณ      15 
           ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม      15 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)   
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพซองผู้เรียน       16 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการซองผู้บริหารสถานศึกษา  24 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  27 

ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น          30 
จุดควรพัฒนา         30 
แนวทางพัฒนาคุณภาพ         30 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเด่น          31 
จุดควรพัฒนา         31 
แนวทางพัฒนาคุณภาพ         31 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น          31 
จุดควรพัฒนา         31 
แนวทางพัฒนาคุณภาพ         31 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการ     

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการจัดท า

รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   

 ดังนั้นโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและผลงานซึ่งทางโรงเรียนได้
ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา   

 การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้
ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 
(นายนรเศรษฐ์  เรืองพยุงศักดิ์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

วันที่  10   กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 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 เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อท่ี  49  ไร่  220  ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  รับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้บริการ  4  ต าบล  
ดังนี้ 

-  ต าบลทุ่งหลวง  (หมู่  1-16)  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง   
โรงเรี ยนบ้ าน พุ คาย   โรงเรี ยนบ้ านหน องไผ่   โรง เรี ยนบ้ านหนองน้ า ใส   โรงเรี ยน วัดสั น ติ ก าราม                        
และโรงเรียนบ้านหนองวัวด า 

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

ภาพที่ 1   แผนที่โรงเรียน 

         
วิสัยทัศน์โรงเรียน : มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน  เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นไทยภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  : นักเรียนมีจิตอาสา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา :  โรงเรียนส่งเสริมวิถีชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ (MISSION) 
   1. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ             
ตามมาตรฐานสากล 
   2. ส่งเสริมการเรียนรู้  เน้นทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค ์
   3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Go

mailto:santikaramwitthaya@gmail.com
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เป้าประสงค์ (Goals) 
   1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
   2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค 
   3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษาอาชีพที่สุจริต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
   5. โรงเรียนมีความเข้มแข้งตามหลักธรรมมาภิบาลและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
2. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

2.1  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( ณ  วันที่  4  มีนาคม  2563) 
ตารางที่ 1   ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวม 

1 24 2 2 29 

 

 
 

                 2.2  วุฒิการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ณ วันที่ 4 มีนาคม  2563) 

  ตารางที่ 2   ตารางแสดงจ านวนวุฒิการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  วุฒิการศึกษา ม. 6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปีการศึกษา  2562 1 - - 19 9 

         

 
 

 

แผนภูมิแท่งแสดงจำใ4 วนวุฒิการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปริณฌาโท 9

ไ]รณณาตรี 19
พั พ '

ม.6 1

0 2 8 10 12 18 204 6 14 16
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2.3 วิทยฐานะของครูประจ าการ  ( ณ  วันที่  4  มีนาคม  2562) 

ตารางที่ 3   ตารางแสดงวิทยฐานะของครูประจ าการ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ. 1 ครู  คศ. 2 ครู คศ. 3 ครู คศ. 4 
ปีการศึกษา 2562 1 12 8 4 - 

   
  

  2.4 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
          ตารางที่ 4 ตารางแสดงสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  ในแต่ละสาขาวิชา

(ชม./สัปดาห์) ปีการศึกษา  2562 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

ปีการศึกษา  2562 

1. การสอนสังคมศึกษา 1 19 

2. บรรณารักษศาสตร์ 1 13   

3. เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 16   

4. สังคมศึกษา 2 21   

5. คอมพิวเตอร์ 1 15  

6. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 1 21  

7. อุตสาหกรรมศิลป์ 1 15 

8. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 16 

9. ดนตรีศึกษา 1 16 

10. ฟิสิกส์ 1 18 

11. เคมี 1 18 

12. ภาษาอังกฤษ 2 17 

13. ชีววิทยา 1 17 

14.  ภาษาไทย 3 17 

15.  พลศึกษาและสุขศึกษา 1 19 

16.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 18 

17.  คณิตศาสตร์ 5 15 

18.  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 16 

รวม 26 18 

       
ที่มา : งานวัดผลและประเมินผล 

   ที่มา : งานบุคคล 
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แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบนักเรียนชายหญิงในแต่ละชั้น  
ปีการศึกษา  2562

       

3. ข้อมูลนักเรียน   
       3.1 จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  367  คน 
       3.2 นักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  367 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  (ข้อมูลวันที่ 4  มีนาคม พ.ศ.  2563) 
    ตารางที่ 5 ตารางแสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

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

 

จ านวนห้อง 3 3 4 1 1 2 13 

เพศ ชาย 53 50 44 9 5 10 171 

หญิง 44 50 55 20 12 15 196 

รวม 97 100 99 29 17 25 367 

เฉลี่ยต่อห้อง 32 33 33 29 17 13 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.3 อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 15 
       3.4 จ านวนนักเรยีนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  338  คน คิดเป็นร้อยละ 92.09 

       3.5 จ านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา -  คน   คิดเป็นร้อยละ 0 

       3.6 จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ( ย้ายสถานศึกษาตามผู้ปกครอง , เรียนต่อ กศน. จ านวน 20  คน   

             คิดเป็นร้อยละ  5.44  

 

 
 

 

   ที่มา : งานทะเบียนนักเรียน 
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4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

     4.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 
         ตารางที่ 6  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 

รายวิชา (คน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ม. 1 64 56 45 59 80 56 89 31 
ม. 2 62 52 52 72 76 61 34 43 
ม. 3 72 39 36 66 83 89 91 44 
ม. 4 26 16 18 25 28 26 27 7 
ม. 5 13 7 11 14 12 16 16 7 
ม. 6 16 11 9 18 18 20 21 10 
รวม 253 181 171 254 297 268 278 142 

ร้อยละ 68.93 49.32 46.59 69.21 80.92 73.02 75.74 38.69 
 

 
 

 

 

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 

 

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน

แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562

100 80.92 75.7473.0268.93 69.2180
49.32 46.5960 38.69

40
20
0

I.-xf .ร*,ส' ‘ร ช?ุ'
&พ บ -.# 3?# -
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4.2  ผลการประเมินผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ  0, ร, มส, มผ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6              
ปีการศึกษา  2562 

ตารางที่ 7  ตารางแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0, ร,  มส,  มผ                         
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา  2562 

ที ่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ รวม

เฉลี่ย ม. ต้น ม. ปลาย 

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

1 ภาษาไทย 0.17 2.47 0.00 0.00 0.66 

2 คณิตศาสตร์ 1.37 2.58 0.98 3.33 2.07 

3 วิทยาศาสตร์ 0.35 2.20 1.39 2.67 1.65 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

0.41 2.25 0.00 0.89 0.89 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.81 1.52 0.00 0.00 0.58 

6 ศิลปะ 0.00 1.52 0.00 0.00 0.38 

7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.52 4.04 0.00 3.20 1.94 

8 ภาษาต่างประเทศ 1.16 3.71 0.00 2.20 1.77 

รวมค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1.24 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 

 

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ0 1 ร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
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4.3  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  2562 

ตารางที่ 8  ตารางแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา  2562 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 
นักเรียนเต็ม 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่าน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
  - ม. 1 97 97 100.00  

  - ม. 2 100 100 100.00  

  - ม. 3 99 99 100.00  

รวม 296 296 100.00  

2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
  - ม. 4 29 29 100.00  

  - ม. 5 17 17 100.00  

  - ม. 6 25 25 100.00  

รวม 71 71 100.00  

3. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
   - ม. 1 97 97 100.00  

   - ม. 2 100 100 100.00  

   - ม. 3 99 99 100.00  

   - ม. 4 29 29 100.00  

   - ม. 5 17 17 100.00  

   - ม. 6 25 25 100.00  

รวม 367 367 100.00  

4. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
   - ม. ปลาย เฉพาะที่เลือกเรียน 9 9 100.00  

รวม 9 9 100.00  

5. กิจกรรมแนะแนว 
   - ม. 1 97 97 100.00  

   - ม. 2 100 100 100.00  

   - ม. 3 99 99 100.00  

   - ม. 4 29 29 100.00  

   - ม. 5 17 17 100.00  

   - ม. 6 25 25 100.00  

รวม 367 367 100.00  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 
นักเรียนเต็ม 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่าน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

6. กิจกรรมสาธารณประโยชน์     

   - ม. 1 97 97 100.00  

   - ม. 2 100 100 100.00  

   - ม. 3 99 99 100.00  

   - ม. 4 29 29 100.00  

   - ม. 5 17 17 100.00  

   - ม. 6 25 25 100.00  

รวม 367 367 100.00  

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละชองผู้เรียนหี่รผลการเรียนในรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562

120 100 100 100 100 100100
100
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`          4.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   

           4.4.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ปีการศึกษา  2562   
           ตารางที่ 9  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)                     
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  3  ปีการศึกษา  2562   

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.20 20.29 28.06 28.30 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.24 27.44 30.16 33.11 

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 

 

แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพึ๋นฐาน (Q-NET)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
วิทยาเทสตร์ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาลังกฤษ

คะแนนเอสียใรงเรืยน 28.0650.20 20.29 28.30

คะแนนเอคิยวะด้บลังหว'ิต 30.1656.24 27.44 33.ท

คะแนนเอถึยส้งกัตสพฐ.

คะแนนเอสียระด้บประเทศ

55.91 26.98 30.22 32.98

26.73 30.07 33.2555.14
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4.4.2  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2560-2562   

ตารางที่ 10  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2560-2562   

ระดับ/รายวิชา ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ผลต่าง  

2560-2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ผลต่าง 

2561-2562 

ภาษาไทย 45.48 50.59 +5.11 50.20 -0.39 

คณิตศาสตร์ 19.48 25.76 +6.28 20.29 -4.84 

วิทยาศาสตร์ 29.01 34.12 +5.11 28.06 -6.06 

ภาษาอังกฤษ 27.61 25.12 -2.49 28.30 +3.18 

รวมเฉลี่ย 30.39 33.87 +3.50 31.71 -8.11 

 

 
 

 

 

 

 

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 

 

แผนภูมิแท่งฟรียบเท้ยบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาดิขั้นทนฐาน
(O-NET) ปีการคึกษา 2560-2562

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
ภาษาไทย คท]่ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาชังกฤษ

a ปีการสทษา 2560

จการศึกษา 2561

29.01 27.6145.48 19.48

50.59 25.76 34.12 25.12

ปีการศึกษา 2562 50.20 20.29 28.06 28.30

ปีการศึกษา 2560 จการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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4.4.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6           
ปีการศึกษา  2562   
 ตารางที่ 11  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2562   

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 38.24 19.20 23.24 23.30 32.88 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.49 27.84 29.49 29.56 36.66 

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 43.02 25.62 29.40 28.97 36.10 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 29.20 35.70 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 

 

แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพึ๋นฐาน (ONET)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไ!!การศึกษา 2562

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
คณึดศาสตร์ วิทยาศ"สตร์ กาษาดังกฤษ สังคมรกษ'ทกาษาใทย

คะแนนเธสืยโรงเรียน 23.3038.24 19.20 23.24 3Z88

คะแนนเธถึยระดับขังหวิด

คะแนนป็ส่ยลังดัดสา’(ฐ.

คะแนนQสีธวิะดับไ]ระเทศ

27.84 29.49 29.56 36.6643.49

43.02 25.62 29.40 28.97 36.10

42.21 25.41 29.20 29.20 35.70
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4.4.4  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)                      
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ปีการศึกษา  2560-2562   

ตารางที่ 12  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2560-2562   

ระดับ/รายวิชา ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ผลต่าง  

2560-2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ผลต่าง  

2561-2562 

ภาษาไทย 44.09 39.42 -4.67 38.24 -1.18 

คณิตศาสตร์ 18.67 19.20 +0.53 19.20 0.00 

วิทยาศาสตร์ 24.07 28.72 +4.65 23.24 -5.48 

ภาษาอังกฤษ 22.42 23.20 +0.68 23.30 +0.10 

สังคมศึกษาฯ 32.53 32.52 -0.01 32.88 +0.36 

รวมเฉลี่ย 28.35 28.61 +1.18 27.37 -1.24 
 

  

 

 

 

 

 

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 

 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพีนฐาน (0-NET)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560-2562

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฯ

ปีการศึกษา 2560 44.09 18.67 24.07 22.42 32.53

ปีการศึกษา 2561 39.42 19.20 28.72 23.20 32.52

ปีการศึกษา 2562 38.24 19.20 23.24 23.30 32.88

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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5.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 5.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  จ านวน  6  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 
    โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง 
    อาคารเอนกประสงค์ (โดมหน้าเสาธง) 
 5.2  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  14  ห้องเรียน แบ่งเป็น  

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

6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
         6.1  ห้องสมุดมีขนาด  221  ตารางเมตร  (  คิดเปน็ประมาณ  2.5  ห้องเรียน  ) 
         ตารางที่ 13  ตารางแสดงสถิติจ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุด ปีการศึกษา 2560-2562 

ผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 

คร ู 890 890 1,070 
นักเรียน 30,520 30,475 34,187 

รวม 31,410 31,365 35,257 
          6.2  จ านวนนักเรียนที่ศึกษาค้นคว้าและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ภาคเรียนที่  1- 2  ปีการศึกษา  
2562 
          ตารางที่ 14   ตารางแสดงสถิติจ านวนนักเรียนที่ศึกษาค้นคว้าและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน          
ภาคเรียนที่  1- 2  ปีการศึกษา  2562 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 - - 97 - 17 10 
2 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 99 100 - - - - 
3 ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 - - - 25 - 15 
4 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 - 100 97 29 17 10 
5 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 - 100 - 29 17 25 
6 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 97 - - 29 17 25 
7 ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา 97 - - - - - 
8 ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 97 100 97 - 17 25 
9 ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 1  97 - 97 - - 25 
10 ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 2 - 100 - 29 17 - 
11 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1 97 100 - 29 - 25 
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ที ่ แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
12 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2 - - 97 - 17 - 
13 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 - 100 - 29 - - 
13 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 1  97 100 - - - 25 
14 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 2 - - 97 29 17 - 
15 ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 97 100 - - 17 25 
16 อาคารอุตสาหกรรม 97 100 99 29 17 25 
17 ห้องศิลปะ 97 100 99 29 17 25 
18 ห้องแนะแนว 97 100 99 29 17 25 
19 ห้องโสตทัศนศึกษา 97 100 99 29 17 25 
20 หอประชุมสันติธรรม 97 100 99 29 17 25 

          6.3  จ านวนนักเรียนทีศ่ึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ภาคเรียนที่  1- 2   ปีการศึกษา  2562 

ตารางที่ 15  ตารางแสดงสถิติจ านวนนักเรียนศึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ภาคเรียนที่  1- 2      

ปีการศึกษา  2562 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1 วัดสันติการาม ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 97 100 99 29 17 25 
2 สวนนงนุช  ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 97 100 99 29 17 25 
3 ร้านขายต้นไม้  อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี - - 99 - - - 
4 วัดเขากูบอินทาราม ต าบลอ่างหิน  อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี - 100 99 - - 25 
5 โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม               

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

- - - 29 17 10 

6 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ( โรงเรียนหลังเก่า)  - - - - 17 - 
7 ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเหล่ามะละกอ - - - - - 25 
8 ส านักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี - 2 - - - - 
9 โครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ  

รุ่นที่ 6 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
- - - - 17 - 

10 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 9 - - 18 - - 
11 โรงพยาบาลปากท่อ  อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี - - - 2 2 1 
12 วัดสนามสุทธาวาส ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี - - - - 5 5 
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7. ข้อมูลงบประมาณ 
   ตารางที่ 16 ตารางแสดงงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2562   

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 1,158,750 
- เงินนอกงบประมาณ - 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน 1,158,750 

 
 
8.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

           บริเวณรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ  มีบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจาย  ซึ่งมีประชากร

อาศัยอยู่ประมาณ  13,045  คน  บริเวณโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ทิศเหนือติดต่อกับต าบลอ่างหินและอ าเภอเมือง

ราชบุรี  ทิศใต้ติดต่อกับต าบลหนองกระทุ่มและต าบลห้วยยางโทน  ทิศตะวันออกติดต่อกับต าบล      หนองกระทุ่ม

และอ าเภอเมืองราชบุรี  ทิศตะวันตกติดต่อกับต าบลยางหักและต าบลห้วยยางโทน 

            อาชีพหลักของชุมชนคือ  อาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  และรับจ้างทั่วไป

เพราะพ้ืนที่ของชุมชนมีอ่างเก็บน้ า  และล าห้วยขนาดเล็ก  รวมถึงบ่อน้ าที่ขุดขึ้นใช้เอง นอกจากนี้ยังมีฟาร์มเลี้ยง

สัตว์ โรงโม่หินหลายแห่ง  ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่รู้จักคือ  ประเพณีไทยทรงด า  ประเพณีของชาวกะเหรี่ยง  เทศกาลวันขึ้นปีใหม่  ท าบุญทอดกฐิน  วันสงกรานต์        

วันลอยกระทง  มีการท าบุญตักบาตร  ท ากิจกรรมพัฒนาบ าเพ็ญประโยชน์บริเวณที่สาธารณะต่างๆ  เช่น หมู่บ้าน 

ถนน  วัดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนในวันส าคัญทางศาสนา  ได้แก่  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา          

วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  เป็นต้น  บริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียนด้านทิศใต้  มีห้องแถวและบ้านของชุมชน

ตั้งอยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ  มีร้านค้าขนาดเล็ก  3  ร้าน  เป็นร้านค้าขายของช า  ร้านอาหาร  ร้านตัดผม และฟาร์ม

ไก่สรวิชญ์  ด้านทิศตะวันออกติดกับวัดสันติการาม(พุพลับ) และโรงเรียนวัดสันติการามที่เปิดสอนระดับอนุบาล     

และประถมศึกษา ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ  500  เมตร  ทิศเหนือมีเนินเขาเตี้ยๆ  มีสวนป่าอยู่บนเชิงเขา          

มีสระน้ าของโรงเรียน  และมีหมู่บ้านเล็กๆ  อยู่ด้านหลังเนินเขา  ทิศตะวันตกติดกับศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านบ้านเหล่า

มะละกอ  หมู่ที่  15  ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนของชุมชน  และสถานประกอบการของเอกชนที่ให้บริการสืบค้นข้อมูล

ทางอินเตอร์เน็ต  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 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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ส่วนที ่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจ าปีการศึกษา 2562  มีผลการประเมิ น        
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  

ตารางที่ 17  ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ  :  ดี 
1.  กระบวนการพัฒนา 
    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน         
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา จัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน           
มีความสามารถทางวิชาการในทุกระดับชั้น   โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง การใช้ทักษะกระบวนการคิดและ
การแก้ปัญหาเป็นหลัก เน้นเรื่องการคัดกรองเรื่องการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียน
พัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียนขั้นพ้ืนฐาน การบันทึกการอ่านของตนลงในแบบบันทึกรักการอ่าน จัดให้มีการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง        
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาทุกระดับชั้น   มีการวิจัยในชั้นเรียน    
เพ่ือแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและสอดคล้องกับการวัดประเมินผล      
ตามสภาพจริง  

นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ เน้นคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์
สุจริต  มีระเบียบวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยการจัดชั่วโมงอบรมคุณธรรม จริยธรรม  นักเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง  มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี มีโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปพัฒนาและใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
2. ผลการพัฒนา 
 ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนร้อยละ 65 ขึ้นไป  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามที่สถานที่ศึกษาก าหนด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  ผลการประเมินการอ่าน           
คิดวิเคราะห์ และเขียน ร้อยละ 99.92  อยู่ในระดับดีข้ึนไป  มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ 
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ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร     
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษาและสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรและ
ทักษะ ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 
         ตารางที่ 18  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 

รายวิชา (คน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ม. 1 64 56 45 59 80 56 89 31 
ม. 2 62 52 52 72 76 61 34 43 
ม. 3 72 39 36 66 83 89 91 44 
ม. 4 26 16 18 25 28 26 27 7 
ม. 5 13 7 11 14 12 16 16 7 
ม. 6 16 11 9 18 18 20 21 10 
รวม 253 181 171 254 297 268 278 142 

ร้อยละ 68.93 49.32 46.59 69.21 80.92 73.02 75.74 38.69 

 

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน

แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562

100 80.92 75.7473.0268.93 69.2180
49.32 46.5960 38.69

40
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0

I.-xf .ร*,ส' ‘ร ช?ุ'
&พ บ -.# 3?# -



 
22 

 

 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 19  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีข้ึนไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ 
ดีขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม. 1 97 0 0 7 90 97 100.00 

ม. 2 100 0 0 42 58 100 100.00 

ม. 3 99 0 0 23 76 99 100.00 

ม. 4 29 0 0 4 25 29 100.00 

ม. 5 17 0 0 1 16 17 100.00 

ม. 6 25 0 0 0 25 25 100.00 

รวม 367 0 0 77 290 367 100.00 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 20  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ 
ดีขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม. 1 97      0      0 90 7 97 100.00 

ม. 2 100 0 0 78 22 100 100.00 

ม. 3 99 0 0 96 3 99 100.00 

ม. 4 29 0 0 0 29 29 100.00 

ม. 5 17 0 0 0 17 17 100.00 

ม. 6 25 0 0 0 25 25 100.00 

รวม 367 0 0 335 32 367 100.00 
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

ตารางที่ 21  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ 

ดีขึ้นไป 
คิดเป็น
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1.ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 31 68       99 100.00 

2. ความสามารถในการคิด 0 0 23 76 99 100.00 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 0 0 17 82 99 100.00 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 0 0 4 95 99 100.00 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 0 0 23 76 99 100.00 

สรุปรวม 0 0 18 81 99 100.00 

 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

ตารางที่ 22  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ 

ดีขึ้นไป 
คิดเป็น
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1.ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 4 21        25 100.00 

2. ความสามารถในการคิด 0 0 0 25 25 100.00 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 0 0 0 25 25 100.00 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 0 0 2 23 25 100.00 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 0 0 0 25 25 100.00 

สรุปรวม 0 0 0 25 25 100.00 
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5)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2562   
              5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3             
ปีการศึกษา  2562   
              ตารางที่ 23  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)                    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562   

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.20 20.29 28.06 28.30 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.24 27.44 30.16 33.11 

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

 

5.2  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2561-2562   

ตารางที่ 24   ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O - NET ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2561-2562   

ระดับ/รายวิชา 
ค่าเฉลี่ย 

พัฒนาการของโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 50.59 50.20 -0.39 

คณิตศาสตร์ 25.76 20.29 -4.84 

วิทยาศาสตร์ 34.12 28.06 -6.06 

ภาษาอังกฤษ 25.12 28.30 +3.18 

รวมเฉลี่ย 33.87 31.71 -8.11 

 ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 

 

แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบทางกาวศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET)

ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

60.00
40.00
20.00
0.00

วิทยาศาสตร์ค£นิตศาสตร์ ภาษาชังกฤษภาษาไทย

คะแนนเอถึยของโรงเรืยน 20.29 28.06 28.30

คะแนน;อลิยระดับขังหวัต 56.24 27.44 30.16 33.11

คะแนนเอสืยสังกัคสทฐ.
คะแนนเอถึบระดับประเทศ

55.91 26.98 30J22 32.98

30.0755.14 26.73 33.25
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา     50.59 25.76 34.12 25.12

ปีการศึกษา     50.20 20.29 28.06 28.30

0.00
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20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา    61    2  

 
5.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                

ปีการศึกษา  2562   
 ตารางที่ 25  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2562   

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 38.24 19.20 23.24 23.30 32.88 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.49 27.84 29.49 29.56 36.66 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 43.02 25.62 29.40 28.97 36.10 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 29.20 35.70 

 

 
 

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 

 

แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพึ๋นฐาน (0-NET)

ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีทิ 6 ปีการศึกษา 2562
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10 00
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คฝ็คคาสคร์ ภาษาชังกฤษวิทยาคาสคร์ สังคมศึกษาๆภาษาไทย

คะแนนสิยชองโรงเวิยน

คะแนนเอสียวิะด้บขังหวัค

คะแนนเอลึยลังลัคสทฐ.

คะแนนเอสืยวะด้บงระเทศ

38.24 19.20 23-30 32.8823.24

29.5643.49 27.64 29.49 36.66

43.02 25.62 29.40 28.97 36.10

4Z21 29.20 29.2025.41 35.70



 
26 

 

 

5.4  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)                      
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2561-2562   

ตารางที่ 26  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2561-2562   

ระดับ/รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 พัฒนาการของโรงเรียน 

ภาษาไทย 39.42 38.24 -1.18 

คณิตศาสตร์ 19.20 19.20 0.00 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28.72 23.24 -5.48 

ภาษาอังกฤษ 23.20 23.30 +0.10 

สังคมศึกษาฯ 32.52 32.88 +0.36 

รวมเฉลี่ย 28.61 27.37 -1.24 
 

  

 

 

 
 
 
 
 

ที่มา : งานวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน 

 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET)

ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
ภาษาไทย ภาษาชังกฤษ สังคมศึกษา ฯคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2561 39.42 19.20 28.72 23.20 32.52

ปีการศึกษา 2562 38.24 19.20 23.24 23.30 32.88

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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3.  จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดค่าเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ฐานข้อมูล

ย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้มีพัฒนาการทีสู่งขึ้น  
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน  การเขียน  และการคิดค านวณ มากขึ้น  
3. มีการพัฒนาและจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้สะอาด น่าอยู่ และเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน  
4. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  กล้าแสดงออก  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  รู้จักป้องกัน

ตนเองจากสิ่งเสพติด อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าในตัวเอง กล้าแสดงออก มองโลกในแง่ดี   
5. มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมและงานอื่นๆ กิจกรรมส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางวิชาการทุกระดับชั้นมากขึ้น  
6.  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนใกล้โรงเรียน  ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นไปตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4.  จุดควรพัฒนา 

     1. ควรสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแสดงความสามารถ หรือได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างหลากหลายมากข้ึน 

2. ควรมีการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก  
ในระดับต่างๆ มากขึ้น 

3. ควรมีการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่มีประโยชน์ และถูกเวลา สามารถ
ก าหนดขอบเขต ข้อก าหนดร่วมกันในการใช้เทคโนโลยี 

4. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียนมากข้ึน 
5. แนวทางในการพัฒนา โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้ 
 1.  พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ 
โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.  เสริมสร้างพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วนตามโครงสร้างแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
1.  วิธีด าเนินการพัฒนา 

    โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  ได้ด าเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
และด าเนินการตามค่านิยมองค์กร คือ “ SPEED MODEL” ซึ่งหมายถึง รวดเร็ว  มีคุณภาพ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้วัดสันติการามเป็นหนึ่ง ดังนี้ 
   S :  Sense of belonging  รักองค์กร รักสามัคคีกันในโรงเรียน รักษาชื่อเสียงและผลประโยชน์ของ
โรงเรียน 
  P :  Performance Excellence มุ่งงานเลิศ รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ มุ่งสร้างผลสัมฤทธิ์ มุ่งสร้างผลงาน 
   E :  Ethic & Integrity เชิดชูคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการ
ทุจริต 
   E :  Efficiency  น าสู่ประสิทธิภาพ ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายและความส าเร็จ 
  D :  Devet  on to Society ท าประโยชน์สู่สังคมมีจิตสาธารณะและเป็นตัวอย่างที่ดี  

นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ     
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม         
ความคิดเห็นจากครูและบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือวางแผน
ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ก าหนดพันธกิจของโรงเรียนไว้ 3 ข้อ ดังนี้ 1) พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน   
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2) ส่งเสริมการเรียนรู้    
เน้นทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์   3) ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินการและสรุปผลการด าเนินการตามวิสัยทัศน์โรงเรียนที่ได้วางไว้   
2.  ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพบริบท           
ของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาลและของหน่ วยงานต้นสังกัด ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  ท าให้บริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไป
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพไปใช้ มีการก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามวงจรคุณภาพ ส่งผลให้สถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมาย มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ    
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน มีการด าเนินการประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ ผลการด าเนินงานที่สะท้อนความส าเร็จของสถานศึกษาและความพึงพอใจของบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา       
โดยการท างานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ต่อสถานศึกษา  การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง การจัดการเรียนการสอน   
ของกลุ่มที่เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย การจัดท าและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศภายใน การจัดหาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การวิจัยเพ่ือพัฒนางานวิชาการ การด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายใน  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอก
ห้องเรียนเพียงพอ มั่นคง แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย สวยงาม และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้    สถานศึกษาจัด
โครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน  มีผู้รับผิดชอบด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดระบบสารสนเทศ เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการ
ให้บริการหรือ/การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด และมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลภาพรวมผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2562  ดังนี้ 

ตารางที ่27  ตารางแสดงการสรุปผลภาพรวมการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

จ านวนงาน /โครงการ/กิจกรรม/ 
4 ฝ่าย  

ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

49 38 11 - -  
คิดเป็นร้อยละ 77.55 22.45 - -  
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3.  จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ มีการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การ

ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน      
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.  จุดควรพัฒนา 

1. ควรมีการวางแผนในการบริหารงานเพ่ือเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. การประเมินและติดตามงานยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนในบางงาน 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้ 
 1. โรงเรียนวางแผนการบริหารงานเพื่อเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแต่ละกลุ่ม
งานก าหนดแผนพัฒนา 
 2. ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้ภารกิจที่ก าหนดมีความเป็นไปได้และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมาย   
ที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ระดับคุณภาพ  :  ดี 

1.  กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดกระบวนการเรียนการสอน       
ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้                
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ 
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง น าเสนอผลงานและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้       
โดยจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เช่น โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการทุกระดับชั้น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O – NET) เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อแก่ผู้เรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  ครูมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานการเรียน     
การสอน  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยปรับการเรียน     
เปลี่ยนการสอน การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยมากข้ึน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ฝึกการท างานเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การท างานเป็นทีม การฝึกปฏิบัติจริง ครูเข้ารับ
การอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการดูแลนักเรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกทั้งในฐานะครูผู้สอน
และครูที่ปรึกษา โดยร่วมกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล สอนเสริมความรู้แก่ผู้เรียนในกลุ่มเก่ง  และกลุ่มปานกลาง
และสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และประพฤติตนตามวิชาชีพครู           
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพ่ือสนับสนุนให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข          
โดยค านึงถึงความสะอาด ความปลอดภัย  อ านวยความสะดวก  ความพร้อม ความพอเพียงในการท ากิจกรรม 
รวมถึงการจัดบรรยากาศในมุมต่างๆ ด้วย  ครูที่ปรึกษามีความรู้และตระหนักถึงการช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคลโดยใช้วิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละคน จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนา
ผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม มีการประสานงานและการส่งต่อการแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ครูแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา และการสร้างวินัยในชั้นเรี ยน      
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาครูด าเนินการตรวจสอบและประเมินความรู้ของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ            
ที่หลากหลาย  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม ตลอดจนให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้เรียนน าผลไปพัฒนาตนเองครูออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย ในชั้นเรียน และได้รับการนิเทศติดตาม            
การปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การนิเทศรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
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2.  ผลการพัฒนา 
1. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อน าไป          

วางแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน             
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

2. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการผลิตและใช้สื่อได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 
3. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ  

การเรียนรู้ 
4. ครูมีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาการออกแบบ         

การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน  
5. ครูได้รับการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการรายงาน

ความก้าวหน้าของคะแนนในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นระบบ 
6. ครูได้รับการสนับสนุนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้              

ทุกกลุ่มสาระ โดยไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
จากการด าเนินงานดังกล่าวเบื้องต้น ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       

อยู่ในระดับคุณภาพดี 
ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ  
3.  จุดเด่น 

1. ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก  มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  ได้ปฏิบัติจริง    
มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียน          
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

2. ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน          
และได้รับการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานจากผู้บริหารและกลุ่มบริหารงานวิชาการ ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างน้อยทุกภาคเรียน  
4.  จุดควรพัฒนา 

1.  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้      
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 2. ควรมีการอบรมการพัฒนาตนเองของครูเรื่องวิทยฐานะ   และการอบรมเพ่ือพัฒนาครูให้สามารถ       

จัดการเรียนการสอนสอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น โรงเรียนด าเนินการต่อไปนี้ 

 จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวกับการยกระดับคุณภาพระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานวิชาการ 
และพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล ให้มากขึ้น 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2562 
        ตารางที่ 28  ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ปีการศึกษา  2562 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

 1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดี 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน       
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดี 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดี 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง              
การจัดการเรียนรู้ 

ดี 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา   

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินตนเอง สรุปว่าได้ระดับดี เนื่องจาก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดี
เลิศ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดี 

ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ได้ด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยน าผลการประเมินภายใน   
มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ซึ่งยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 
1) ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
     จุดเด่น 

   สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดค่าเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ฐานข้อมูล
ย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้มีพัฒนาการที่สูงขึ้น ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น     
การปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน  การเขียน  และการคิดค านวณมากขึ้น มีการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน ภายนอกห้องเรียน ให้สะอาด น่าอยู่ และเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียน   
มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติด อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตัวเอง กล้าแสดงออก มองโลกในแง่ดี  นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชนใกล้โรงเรียน  ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด  ส่งผลต่อการเรียนรู้โดยผู้เรียนมีผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมและงานอ่ืนๆ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ      
ทุกระดับชั้นมากขึ้น   
    จุดควรพัฒนา 

        ควรสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแสดงความสามารถ หรือได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างหลากหลายมากขึ้น    

เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียน  ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางท่ีมีประโยชน์ และถูก

เวลา สามารถก าหนดขอบเขต ข้อก าหนดร่วมกัน ในการใช้เทคโนโลยี และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น 

     แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียน   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  เสริมสร้างพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วนตามโครงสร้าง
แผนพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 



 
35 

 

 

2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ มีการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น         

การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี       
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย   พัฒนางานวิชาการ          
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ เน้นความร่วมมือให้ครูสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และน ามาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   จุดควรพัฒนา 
       ควรมีการวางแผนในการบริหารงานเพื่อเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา การประเมินและติดตาม
งานยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนในบางงาน 
   แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนวางแผนการบริหารงานเพ่ือเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแต่ละกลุ่ม
งานก าหนดแผนพัฒนา ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้ภารกิจที่ก าหนดมีความเป็นไปได้และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของสถานศึกษา 
3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    จุดเด่น 
        ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก  มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  ได้ปฏิบัติจริง    
มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียน          
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือหานวัตกรรม
ส าหรับแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน     
จากผู้บริหารและกลุ่มบริหารงานวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยทุกภาคเรียน  
   จุดควรพัฒนา 

      ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้          
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  ควรมีการอบรมการพัฒนาตนเอง    
ของครูเรื่องวิทยฐานะ และการอบรมเพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องตามมาตรฐาน       
อย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา 

      จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวกับการยกระดับคุณภาพระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานวิชาการ    
และพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลให้มากขึ้น 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

1.   ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการก าหนดค่าเป้าหมาย 
      ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
      ภายใน  
2.   หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา   
      ในพระบรมราชานุเคราะห์  
3.   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา   
     โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  ปีการศึกษา 2562 
4.   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
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