สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน
๑.๑ ขอมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน จันทรุเบกษาอนุสรณ ที่อยู เลขที่ ๔๒๙ หมูที่ ๘ ถนนปทมานนท ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท ๐๔๓๕๘๙๑๖๑ โทรสาร ๐๔๓๕๘๙๑๖๑ เปดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๑.๒ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จํานวนบุคลากร
บุคลากร
ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาที่อื่นๆ
ปการศึกษา ๒๕๖๐
๕
๙๔
๖
๙
๑๓

รวม
๑๒๗

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ต่ํากวา ปวช.
๒

ปวช.
๒

ปวส.
๓

ประกาศนียบัตร
-

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
๕๓
๖๕
๒

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

จํานวน (คน)

บริหารการศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
แนะแนว
รวม

๕
๘
๑๕
๒๑
๑๔
๗
๙
๑๕
๑๙
๒
๑๑๙

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห)
๒๐
๑๗
๑๔
๑๗
๑๘
๑๑
๑๕
๑๖
๒๗
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๑.๓ ขอมูลนักเรียน
จํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๐ รวม ๑,๙๓๑ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ระดับชั้นเรียน
จํานวนหองเรียน
ชาย
หญิง
รวม
เฉลี่ยตอหอง

ม.๑
๑๐
๑๗๓
๑๖๗
๓๔๐
๓๔.๐๐

ม.๒
๑๐
๑๗๒
๑๖๔
๓๓๖
๓๓.๖๐

ม.๓
๙
๑๔๕
๑๘๓
๓๒๘
๓๖.๔๔

ม.๔
๘
๑๑๓
๑๖๒
๒๗๕
๓๔.๓๘

ม.๕
๘
๑๓๗
๑๙๓
๓๓๐
๔๑.๒๕

ม.๖
๙
๑๒๗
๑๙๕
๓๒๒
๓๕.๗๘

รวม
๕๔
๘๖๗
๑,๐๖๔
๑,๙๓๑

การเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙
๖๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๐

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ป ๒๕๕๗ ๓๐๒ ๓๔๖ ๕๔๔ ๓๙๖ ๓๙๑ ๕๓๖
ป ๒๕๕๘ ๓๐๙ ๓๐๘ ๕๗๕ ๓๑๔ ๓๙๒ ๖๐๒
ป ๒๕๕๙ ๓๓๗ ๓๑๓ ๕๔๓ ๓๔๓ ๓๐๘ ๕๔๖
ป ๒๕๕๗

ป ๒๕๕๘

ป ๒๕๕๙

๑.๔ สรุปขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
จํานวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

ม.๑
๒๕๕
๑๔๓
๑๕๑
๒๙๐
๓๑๓
๒๑๕
๒๕๐
๑๔๙

ม.๒
๒๓๙
๑๓๙
๑๔๔
๒๘๒
๓๐๖
๒๐๘
๒๔๕
๑๔๔

ระดับชั้น
ม.๓
ม.๔
๒๓๖
๒๐๔
๑๔๑
๑๑๓
๑๔๓
๑๒๒
๒๗๙
๒๓๒
๓๐๓
๒๕๐
๒๐๗
๑๗๓
๒๓๘
๒๐๑
๑๓๙
๑๑๔

ม.๕
๒๔๑
๑๓๘
๑๔๑
๒๗๘
๓๐๒
๒๐๖
๒๔๔
๑๔๑

ม.๖
๒๒๙
๑๔๒
๑๔๕
๒๗๖
๒๙๙
๒๑๐
๒๔๒
๑๔๒
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๔๐๐
๒๐๐
๐
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาตางประเทศ

ม.๖

รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐
กลุมสาระการเรียนรู

ม.๑
ภาษาไทย
๗๕.๐๐
คณิตศาสตร
๔๒.๐๖
วิทยาศาสตร
๔๔.๔๑
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๕.๒๙
สุขศึกษาและพลศึกษา
๙๒.๐๖
ศิลปะ
๖๓.๒๔
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๗๓.๕๓
ภาษาตางประเทศ
๔๓.๘๒

ระดับชั้น
ม.๓
ม.๔
๗๑.๙๕ ๗๔.๑๘
๔๒.๙๙ ๔๑.๐๙
๔๓.๖๐ ๔๔.๓๖
๘๕.๐๖ ๘๔.๓๖
๙๒.๓๘ ๙๐.๙๑
๖๓.๑๑ ๖๒.๙๑
๗๒.๕๖ ๗๓.๐๙
๔๒.๓๘ ๔๑.๔๕

ม.๒
๗๑.๑๓
๔๑.๓๗
๔๒.๘๖
๘๓.๙๓
๙๑.๐๗
๖๑.๙๐
๗๒.๙๒
๔๒.๘๖

ม.๕
๗๓.๐๓
๔๑.๘๒
๔๒.๗๓
๘๔.๒๔
๙๑.๕๒
๖๒.๔๒
๗๓.๙๔
๔๒.๗๓

ม.๖
๗๑.๑๒
๔๔.๑๐
๔๕.๐๓
๘๕.๗๑
๙๒.๘๖
๖๕.๒๒
๗๕.๑๖
๔๔.๑๐

๑๐๐.๐๐
๕๐.๐๐
๐.๐๐
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาตางประเทศ

ม.๖

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ หนา | ๓

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
๔๗.๗๗
๒๓.๖๐
๓๑.๗๓
๔๖.๘๑
๒๔.๓๙
๓๑.๓๗
๔๘.๗๗
๒๖.๕๕
๓๒.๔๗
๔๘.๒๙
๒๖.๓๐
๓๒.๒๘

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ
๒๘.๘๗
๒๘.๘๖
๓๐.๑๔
๓๐.๔๕

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด

ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
๔๗.๑๕
๒๑.๒๙
๒๖.๑๓
๓๔.๔๙
๒๓.๘๗
๔๖.๒๘
๒๑.๓๒
๒๗.๐๒
๓๒.๗๒
๒๓.๙๕
๕๐.๐๗
๒๔.๖๔
๒๙.๔๘
๓๔.๙๖
๒๗.๙๑
๔๙.๒๕
๒๔.๕๓
๒๙.๓๗
๓๔.๗๐
๒๘.๓๑

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ปการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
๔๖.๕๒
๒๘.๒๑
๓๔.๕๒
๔๗.๗๗
๒๓.๖๐
๓๑.๗๓

ภาษาอังกฤษ
๓๐.๑๓
๒๘.๘๗

ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
๐.๐๐

๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐

ปการศึกษา ๒๕๖๐

ปการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๖๐

ปการศึกษา ๒๕๕๙

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
๔๔.๘๓
๑๙.๖๘
๒๘.๒๘
๓๒.๗๑
๔๗.๑๕
๒๑.๒๙
๒๖.๑๓
๓๔.๔๙

ภาษาอังกฤษ
๒๒.๘๒
๒๓.๘๗

ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

ปการศึกษา ๒๕๖๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

ปการศึกษา ๒๕๕๙
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๑.๖ ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน
๑) จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

จํานวนนักเรียน
หองสมุด ศูนยอาเซียน ศูนยศิลปวัฒนธรรม หองดนตรี หองคอมพิวเตอร
๒๘๗
๑๖๒
๑๔๙
๑๗๖
๒๒๔
๒๘๑
๑๒๒
๑๐๕
๑๙๒
๒๕๓
๒๖๓
๑๒๗
๑๑๔
๑๒๘
๒๗๗
๑๙๘
๑๑๙
๑๐๘
๑๓๔
๒๒๑
๒๔๓
๑๓๕
๑๑๒
๑๓๗
๒๓๖
๒๙๔
๑๗๕
๑๖๘
๑๔๓
๒๘๑
๑,๕๖๖
๘๔๐
๗๕๖
๙๑๐
๑,๔๙๒

๒๒๔
๑๗๖
๑๔๙
๑๖๒
๒๘๗

๒๕๓
๑๙๒
๑๐๕
๑๒๒
๒๘๑

๒๗๗
๑๒๘
๑๑๔
๑๒๗
๒๖๓

๒๒๑
๑๓๔
๑๐๘
๑๑๙
๑๙๘

๒๓๖
๑๓๗
๑๑๒
๑๓๕
๒๔๓

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

หองสมุด

ศูนยอาเซียน

หองดนตรี

หองคอมพิวเตอร

๒๘๑
๑๔๓
๑๖๘
๑๗๕
๒๙๔
ม.๖

ศูนยศิลปวัฒนธรรม

๒) จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

จํานวนนักเรียน
ไรจิมทอมปสัน อช.เขาพระวิหาร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศูนยวิทยาศาสตร
๓๓๕
๒๖๓
๓๒๙
๒๕๘
๓๒๒
๒๔๗
๒๗๓
๒๑๓
๓๒๘
๒๗๔
๓๑๕
๒๘๕
๑,๕๘๐
๓๒๒
๗๗๒
๗๖๘
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๒๖๓
๓๓๕

๒๕๘
๓๒๙

๒๔๗
๓๒๒

๒๑๓
๒๗๓

๒๗๔
๓๒๘

๒๘๕
๓๑๕

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ไรจิมทอมปสัน

อช.เขาพระวิหาร

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

ศูนยวิทยาศาสตร

๑.๗ ขอมูลงบประมาณ
๑) ประมาณการรายรับของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
รายการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

เงินอุดหนุนรายหัว
คาธรรมเนียมหองเรียนพิเศษ (MSB)
เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
คาบริการอื่นๆ ของสถานศึกษา
รายไดจากเงินปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ๓๐%
รายไดจากเงินอุดหนุนเงินเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ
๖.๑ คาหนังสือเรียน
๖.๒ คาเครื่องแบบนักเรียน
๖.๓ คาอุปกรณการเรียน
๖.๔ คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมรายรับทั้งสิ้น

๒) ประมาณการรายจายของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
๒.๑) งบประมาณบริหารจัดการ
รายการ
๑. รายไดจากเงินอุดหนุนเงินเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ
๑.๑ คาหนังสือเรียน
๑.๒ คาเครื่องแบบนักเรียน
๑.๓ คาอุปกรณการเรียน
๑.๔ คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวนเงิน (บาท)
๗,๒๗๕,๘๐๐
๒,๔๐๒,๐๐๐
๒,๖๘๒,๙๐๐
๒๙๕,๐๐๐
๘๙๑,๐๐๐
๒,๐๔๔,๕๑๕
๙๔๖,๙๐๐
๘๗๗,๑๐๐
๑,๘๒๓,๙๑๐
๑๙,๒๓๙,๑๒๕

จํานวนเงิน (บาท)
๒,๐๔๔,๕๑๕
๙๔๖,๙๐๐
๘๗๗,๑๐๐
๑,๘๒๓,๙๑๐
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รายการ
๑. รายไดจากเงินอุดหนุนเงินเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ (ตอ)
๑.๕ คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ๓๐%
๒. คาสาธารณูปโภค
๒.๑ คาไฟฟา
๒.๒ คาโทรศัพทและอินเตอรเนต
๒.๓ คาน้ําประปา
๓. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
๓.๑ คาจางบุคลากร
๓.๒ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
๓.๓ คาเบี้ยเลี้ยงและที่พักบุคลากรไปราชการ
๓.๔ คาวารสารโรงเรียน
๓.๕ คาคูมือนักเรียน
๓.๖ คาปฐมนิเทศ
๓.๗ คาปกวุฒิบัตร
รวมรายจายทั้งสิ้น
๒.๒) งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
๑. งบประมาณบริหารวิชาการ
๔,๔๖๗,๑๙๐
๒. งบประมาณบริหารงานทั่วไป
๘๐๕,๖๔๐
๓. งบกลาง (สํารองจาย)
๕๘๕,๘๗๐
รวมทั้งสิ้น
๕,๘๕๘,๗๐๐

รอยละ
๗๖
๑๔
๑๐

จํานวนเงิน (บาท)
๘๙๑,๐๐๐
๑,๗๐๐,๐๐
๔๒๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๓,๑๐๔,๒๐๐
๔๘๐,๐๐๐
๔๘๐,๐๐๐
๑๙๙,๓๐๐
๖๘,๔๐๐
๑๐๒,๖๐๐
๖๒,๕๐๐
๑๓,๓๘๐,๔๒๕

หมายเหตุ
งบเพิ่มประสิทธิผล
๕,๒๗๒,๘๓๐

๓) งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ ปการศึกษา ๒๕๖๐
กลยุทธ
๑. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาใหไดมาตรฐาน
๒. ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
๓. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหไดตามมาตรฐาน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
๑,๙๗๒,๒๘๐
๑,๖๘๕,๒๕๐
๑,๑๒๗,๓๐๐
๔๘๘,๐๐๐
๕,๒๗๒,๘๓๐
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๑.๘ สภาพชุมชนโดยรวม
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ เปนโรงเรียนประจําอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ตั้งอยูเลขที่ 429
หมู 8 ถนนปทมานนท ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด สภาพชุมชนโดยรวมอาชีพหลัก
ไดแก การประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนอาชีพเสริม ไดแก อุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การทอผาไหม
สานตะกรา ผลิตขาวเมา เพาะเห็ดฟางและรับจางทั่วไป ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ฐานะทางเศรษฐกิจและรายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอปเทากับ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวนสมาชิกโดยเฉลี่ยตอ
ครอบครัวเทากับ ๔ คน ประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปน
ที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา บุญแขงเรือและบุญบั้งไฟ อําเภอเกษตรวิสัยตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด
- ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเมืองสรวงและอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
- ทิศใต ติดตอกับอําเภอทาตูมและอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร
- ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยและอําเภอวาปปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
อําเภอเกษตรวิสัยมีพื้นที่ประมาณ ๘๗๐ ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรประมาณ ๙๘,๑๘๕ คน
ความหนาแนน ๑๑๒.๘๕ คนตอตารางกิโลเมตร แบงพื้นที่การปกครองออกเปน ๑๓ ตําบล ๑๗๕ หมูบาน
๑.๙ สรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและขอเสนอแนะ
๑) ผลการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีการประเมิน ๓ ดาน
คือ ดานผูบริหาร ดานครูและดานผูเรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามรายมาตรฐานดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มัธยมศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ วาดวยการจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปนทําเปน
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

น้ําหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐

๙.๗๖
๙.๖๗
๘.๙๔
๘.๖๒
๑๐.๔๔

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มัธยมศึกษา

น้ําหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน ๕.๐๐
๕.๐๐
พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
๕.๐๐
๕.๐๐
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
๕.๐๐
๕.๐๐
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ วาดวยการบริหารการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
๕.๐๐
๕.๐๐
สถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน ๕.๐๐
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน ๑๐.๐๐ ๘.๐๐
สําคัญ
มาตรฐานที่ ๔ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
๕.๐๐
๔.๙๘
สถานศึกษาและตนสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
๑๐๐.๐๐ ๘๕.๔๑

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก
ดี

๒) ขอเสนอแนะ
๒.๑) ดานการจัดการศึกษา
๒.๑.๑) สถานศึกษาควรพัฒนานักเรียนที่มีน้ําหนักสวนสูงไมเปนไปตามเกณฑ ทั้งสูงกวาเกณฑ
และต่ํากวาเกณฑโดยจัดโครงการรวมกับผูปกครองนักเรียนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
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๒.๑.๒) สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- ปลูกฝงระเบียบวินัยในเรื่องการมาสาย
- สอนสอดแทรกในเรื่องคุณลักษณะนักเรียนที่ดีในการจัดการเรียนการสอนและการอบรม
ในโอกาสตางๆ
๒.๑.๓) ปลูกฝงผูเรียนใหเปนผูใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการแสวงหาความรูจากการอาน
ทั้งในและนอกเวลาเรียน
๒.๑.๔) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนใหเปนระบบ
๒.๑.๕) โรงเรียนควรจัดโครงการพัฒนาผูเรียนกลุมปานกลางและกลุมออนผานกิจกรรมตางๆ
๒.๑.๖) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู
๒.๑.๗) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๒.๑.๘) โรงเรียนควรพัฒนานักเรียนใหบรรลุปรัชญาโรงเรียนที่วาแสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี
๒.๑.๙) โรงเรียนควรพัฒนากิจกรรมดนตรีไทยควบคูกับกิจกรรมนาฎศิลป
๒.๑.๑๐) โรงเรียนควรนํากิจกรรมการออมเขาไปแกปญหาของชุมชนโดยรอบ
๒.๒) ดานการบริหารการศึกษา
๒.๒.๑) โรงเรียนควรเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกพัฒนาตามแนวทางที่ผูบริหารวางไวและควรรักษา
เอกลักษณทุกดานอยางมั่นคง
๒.๒.๒) โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรรุนใหมใหมีความรู ความเขาใจแนวทางการปฏิรูปคุณภาพ
การศึกษาทศวรรษที่ ๒ ตามกฎกระทรวง
๒.๓) ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒.๓.๑) ครูควรจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรหัส ทุกรายวิชาและบันทึก
หลังแผนเพื่อใชเปนขอมูลการพัฒนา
๒.๓.๒) โรงเรียนควรพัฒนาครูใหคนควาและวิจัยสื่อเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
๒.๔) ดานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนควรแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เพื่อสรุปรายงานผลตอผูบริหารและนําผลมาปรับปรุงพัฒนากอนที่จะประเมินภายในประจําป
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สวนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรูให
เปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูทั้งรูปแบบการระดมสมอง การลงมือปฏิบัติจริง การรวมมือ
กันเรียนรู การใชกระบวนการคิด กระบวนการใชปญหาเปนหลักโดยมุงพัฒนาทักษะดานการสื่อสารใหผูเรียน
ทุกคน พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามศักยภาพของ
ผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูและสืบคนขอมูล ไดแก สํานักวิทยบริการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ครูในระดับชั้นเดียวกันรวมกันกําหนดแผนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงแบบบูรณาการและครูเนนการใชคําถามเพื่อกระตุนและพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน
นอกจากนี้ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณไดมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพื่อใหอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียนโดยการจัดคาย
คุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมพัฒนาใหเหมาะกับวัย พัฒนาคุณธรรมผูเรียนตามหลักสูตรเนนให
ผูเรียนมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมประชาธิปไตย ยอมรับเหตุผล
ความคิดเห็นของผูอื่นและมีมนุษยสัมพันธดี มีระบบการแนะแนวและดูแลสุขภาวะ การดูแลสุขภาวะทางกาย
และจิต กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย ผูเรียนมีทักษะในการใชชีวิตที่ดีและมีภูมิคุมกันในเรื่องยาเสพติด
และเรื่องเพศ โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะกับวัย นําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมกันวางแผนจัดการเรียน
การสอนและมีการเรียนรูในโลกกวาง การเขาไปศึกษากับภูมิปญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา
๒. ผลการดําเนินงาน
ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
ความสามารถในดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี ความสามารถ
ในดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาอยางเหมาะสม ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดอยางเหมาะสมปลอดภัย ความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจ
และทักษะตางๆ ตามหลักสูตรมีแนวโนมสูงขึ้น คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น
และคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย และผูเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้น
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ที่สูงขึ้นและมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคมและ
จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีสวนรวม
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย
และเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย แสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน ยอมรับเหตุผลความคิดเห็น
ของผูอื่นและมีมนุษยสัมพันธดี ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง รักษาอารมณและสุขภาพจิต
ใหดีอยูเสมอ รูและมีวิธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก ไมเพิกเฉยตอการกระทําสิ่งที่ไมถูกตอง
และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม ทั้งนี้มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินใน
ดานตางๆ ดังนี้
ประเด็น

ผลการตัดสินคุณภาพ

๑. ความสามารถในการอาน การเขียน
การสื่อสารและการคิดคํานวณ

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในการอาน การเขียนและการสื่อสารระดับดีขึ้นไป
๑๐๐.๐๐
๙๙.๐๐
๙๘.๐๐
๙๗.๐๐
๙๖.๐๐
๙๕.๐๐

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

รวม

ระดับดีขึ้นไป ๙๗.๔๕ ๙๗.๘๒ ๙๘.๒๗ ๙๘.๗๘ ๙๙.๑๒ ๙๙.๓๕ ๙๘.๔๗

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในการคิดคํานวณระดับดีขึ้นไป
๙๐.๐๐
๘๙.๐๐
๘๘.๐๐
๘๗.๐๐
๘๖.๐๐
๘๕.๐๐
๘๔.๐๐

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

รวม

ระดับดีขึ้นไป ๘๖.๔๕ ๘๗.๔๒ ๘๗.๖๙ ๘๘.๒๔ ๘๘.๗๕ ๘๙.๑๒ ๘๗.๙๕
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ประเด็น

ผลการตัดสินคุณภาพ
รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหาระดับดีขึ้นไป

๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา

๙๔.๐๐
๙๓.๐๐
๙๒.๐๐
๙๑.๐๐
๙๐.๐๐
๘๙.๐๐
๘๘.๐๐
๘๗.๐๐

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

รวม

ระดับดีขึ้นไป ๘๙.๑๕ ๘๙.๗๘ ๙๐.๒๔ ๙๑.๓๕ ๙๒.๑๗ ๙๓.๔๒ ๙๑.๐๒

๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับดีขึ้นไป
๑๐๐.๐๐
๙๙.๐๐
๙๘.๐๐
๙๗.๐๐
๙๖.๐๐
๙๕.๐๐
๙๔.๐๐
๙๓.๐๐
๙๒.๐๐

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

รวม

ระดับดีขึ้นไป ๙๔.๑๔ ๙๔.๘๙ ๙๕.๒๗ ๙๖.๑๓ ๙๗.๕๖ ๙๘.๗๒ ๙๖.๑๒

๔. ความกาวหนาทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
รายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ปการศึกษา ๒๕๖๐
๑๐๐.๐๐
๘๐.๐๐
๖๐.๐๐
๔๐.๐๐
๒๐.๐๐
๐.๐๐
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาตางประเทศ
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ประเด็น
๕. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ผลการตัดสินคุณภาพ
รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน

ไทย

คณิต

วิทย

อังกฤษ

๔๗.๗๗

๒๓.๖๐

๓๑.๗๓

๒๘.๘๗

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

๔๖.๘๑

๒๔.๓๙

๓๑.๓๗

๒๘.๘๖

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด

๔๘.๗๗

๒๖.๕๕

๓๒.๔๗

๓๐.๑๔

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๔๘.๒๙

๒๖.๓๐

๓๒.๒๘

๓๐.๔๕

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

ไทย

คณิต

วิทย

สังคม

อังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ๔๗.๑๕ ๒๑.๒๙ ๒๖.๑๓ ๓๔.๔๙ ๒๓.๘๗
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๖.๒๘ ๒๑.๓๒ ๒๗.๐๒ ๓๒.๗๒ ๒๓.๙๕
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด

๕๐.๐๗ ๒๔.๖๔ ๒๙.๔๘ ๓๔.๙๖ ๒๗.๙๑

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑

๖. ความพรอมในการศึกษาตอ
การฝกงานและการทํางาน

งานแนะแนวของโรงเรียนมีโครงการแนะแนวการศึกษาตอ
ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
โดยเชิญสถาบันการศึกษาตางๆ มารวมแนะนําการศึกษาตอใหกับ
นักเรียน ตลอดจนติดปายประชาสัมพันธ ดานในการฝกงานและ
การทํางานทางโรงเรียนไดทําขอตกลงรวมกับวิทยาลัยการอาชีพ
เกษตรวิสัย ซึ่งไดสงบุคลากรมาทําการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นใหกับนักเรียน ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนเกิดสมรรถนะดานอาชีพ
และนําความรูไปตอยอดสูอาชีพไดในอนาคต
จากการดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหนักเรียนที่จบ
การศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ หนา | ๑๕

ประเด็น

ผลการตัดสินคุณภาพ
รอยละ ๙๒ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ รอยละ ๘๕ เรียนตอ
ในระดับที่สูงขึ้น สวนนักเรียนจํานวนที่เหลือไปประกอบอาชีพ
ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เนื่องจากสภาพฐานะ
ทางครอบครัวไมพรอมที่ใหเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

๗. คุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะและ
คานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดระดับดีขึ้นไป
๑๐๐.๐๐
๙๕.๐๐
๙๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

ระดับดีขึ้นไป ๙๒.๙๓.๙๓.๙๔.๙๕.๙๖.๙๔.
๘. ความภูมิใจในทองถิ่นและ
ความเปนไทย

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความภูมิใจ
ในทองถิ่นและความเปนไทยระดับดีขึ้นไป
๑๐๐.๐๐
๙๘.๐๐
๙๖.๐๐
๙๔.๐๐
๙๒.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

ระดับดีขึ้นไป ๙๔.๙๔.๙๕.๙๖.๙๗.๙๘.๙๖.
๙. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบน
ความแตกตางและหลากหลาย

โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน
การอยูรวมกันกับผูอื่น เชน การเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน กีฬาภายใน และทูบีนัมเบอรวัน
เปนตน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้ไดมีการประเมินความสําเร็จใน
การจัดกิจกรรมทุกครั้ง โดยไดผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
ทําใหผูเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ หนา | ๑๖

ประเด็น

ผลการตัดสินคุณภาพ
ความหมากหลายได สามารถปรับตัว ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น เปนการสรางพื้นฐานการดํารงชีวิตในสังคมตอไป

๑๐. สุขภาวะทางรางกายและลักษณะ
จิตสังคม

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาวะทาง
รางกายระดับดีขึ้นไป
๙๕.๐๐
๙๐.๐๐
๘๕.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

ระดับดีขึ้นไป ๙๑.๙๒.๙๐.๙๒.๙๓.๙๒.๙๒.
รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินลักษณะ
จิตสังคมระดับดีขึ้นไป
๙๕.๐๐
๙๐.๐๐
๘๕.๐๐
๘๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

ระดับดีขึ้นไป ๘๕.๘๘.๙๐.๘๗.๘๙.๘๗.๘๗.

๓. จุดเดน
ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยูในระดับที่นาพอใจ
ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินยั จนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกาและมารยาท
ของสังคม มีทักษะการดํารงชีวิตในสังคมสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข เปนไปตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของสถานศึกษา
๔. จุดควรพัฒนา
ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ยังตองเรงพัฒนาคุณภาพดานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใหสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ดานกระบวนการจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียนกลาคิด
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ หนา | ๑๗

กลาแสดงออก โดยมีการนําเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล มีทักษะแกปญหาตาม
สถานการณและสรางเปาหมายในชีวิตไดอยางเหมาะสม สงเสริมใหผูเรียนนําความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการแสวงหาความรูใหเกิดประโยชนตอตนเอง นอกจากนี้ผูเรียนทุกระดับชั้นยังตองไดรับ
การสงเสริมในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เห็นคุณคาของวัสดุเหลือใช รูจ ักการใช
พลังงานอยางเหมาะสมและคุมคา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ หนา | ๑๘

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมาโดยศึกษา
ขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนรวมกัน กําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน
กําหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุป
ผลการดําเนินงาน
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพ
ปญหาความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น
และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตําแหนง
ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปนระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่กระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู
๒.๓ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหา
ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรปู การศึกษา โดยผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและรวม
รับผิดชอบ
๒.๔ ผูเกี่ยวของทุกฝายและเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
๒.๕ มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เปนระบบ
และตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.๖ มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๒.๗ มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภ สงผลใหสถานศึกษามี
สื่อและแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ หนา | ๑๙

วิธีการพัฒนา
๑. การพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

ผลการพัฒนา
รอยละของครูที่ไดรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

๕.๐๕๘.๔๐
๘๖.๕๕
๒๐ ชม./ป

๒๑-๓๐ ชม./ป

มากกวา ๓๐ ชม./ป
๒. การมีสวนรวมของเครือขายใน
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

รอยละของเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการวางแผน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓๕.๗๑

๒๑.๔๓

๔๒.๘๖
๑ ครั้ง/ภาคเรียน
๒ ครั้ง/ภาคเรียน
มากกวา ๒ ครั้ง/ภาคเรียน
๓. การจัดหาทรัพยากร

๔. การนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล

ผูบริหารไดระดมทุนทรัพยากรสําหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่
เปนภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยในการสนับสนุนการเรียนการสอน
รอยละของครูที่ไดรับการนิเทศจากผูบริหาร

๖.๒๐
๒๒.๑๒
๗๑.๖๘
๑ ครั้ง/ภาคเรียน
๒ ครั้ง/ภาคเรียน
มากกวา ๒ ครั้ง/ภาคเรียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ หนา | ๒๐

๓. จุดเดน
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณมีการบริหารและจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมี
สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๔. จุดควรพัฒนา
เปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
สรางเครือขายความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ หนา | ๒๑

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ ดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
การดําเนินกิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาสูมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน/ชิ้นงานโดยทุกระดับชั้นจัดทําหนวยบูรณาการและปรับ
โครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สัดสวนคะแนนแตละหนวย กําหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียน
ทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด เชน
จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนาที่ใหนักเรียนจัดปายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ตางๆ
ทั้งภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนปการศึกษาละ
๒ เรื่อง มีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ผลการดําเนินงาน
กระบวนการพัฒนา
๑. การทําวิจัยในชั้นเรียน

ผลการพัฒนา
รอยละของครูที่ทําวิจัยในชั้นเรียน

๑๑.๔๐๓.๕๑
๘๕.๐๙
๑ เรื่อง/ป
๒ เรื่อง/ป
มากกวา ๒ เรื่อง/ป
๒. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

รอยละของครูที่พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

๖.๑๔
๒๑.๙๓
๗๑.๙๓
๑ ชิ้น/ภาคเรียน
๒ ชิ้น/ภาคเรียน
มากกวา ๒ ชิ้น/ภาคเรียน
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กระบวนการพัฒนา

ผลการพัฒนา

๓. การพัฒนาศักยภาพในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ครูและบุคลากรรอยละ ๘๐ มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเบื้องตนในระดับ A๒ ตามเกณฑ CEFR

๔. การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู

๑. โรงเรียนมีหองปฏิบัติการของกลุมสาระการเรียนรูเพื่อใช
ควบคูในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
๒. ครูทุกคนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
๓. มีการจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานนักเรียนใน
ทุกปการศึกษา
๔. มีการทําขอตกลง (MOU) รวมกับวิทยาลัยการอาชีพ
เกษตรวิสัยในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใหกับนักเรียน
เพื่อใหนักเรียนมีความรูในสายอาชีพ

๕. การจัดการเรียนรูดวยโครงงาน

๑. ครูรอยละ ๙๐ จัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูรวมกันเปน
กลุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรูรวมกัน
๒. นักเรียนรอยละ ๙๐ สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู
และการนําเสนอผลงาน
๓. นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
จัดการเรียนรูดวยโครงงานระดับดีขึ้นไป

๖. การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

๑. ครูทุกคนทําการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล
๒. นักเรียนทุกคนไดรับการเยี่ยมบาน
๓. นักเรียนรอยละ ๗๐ ไดรับการสนับสนุนดานทุนการศึกษา

๓. จุดเดน
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่น ทุมเทในการพัฒนาการเรียนการสอน จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนแสวงหา
ความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรู จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย
๔. จุดควรพัฒนา
ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู และการใหขอมูล
ยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ไดแก
๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพตาม
มาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยีชวยในการเก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูลเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕) ดําเนินการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗) จัดทํารายงานประจําปที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายในและ
๘) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นําเสนอผลการดําเนินงานและรายงานประจําปของสถานศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา วิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจําปของปการศึกษาที่ผานมา วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรมที่ควรพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหครูทุกคน
ในโรงเรียน เพื่อใหคณะครูและบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของมีความเขาใจการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ใหปฏิบัติหนาที่ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปการศึกษา
ติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงการทํางานอยางมีสวนรวมของทุกฝาย
๒. ผลการดําเนินงาน
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาอยางเปนระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๓. จุดเดน
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เนนการสรางความเขาใจ ใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ
ที่ชัดเจน เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเนน
การมีสวนรวม ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ สรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ใหกับบุคคลที่เกี่ยวของทุกระดับ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ หนา | ๒๔

๔. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แตยังขาดการใหขอมูลยอนกลับ
แกครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมิน
ตนเองในการเรียนรู แตก็ยังขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของนักเรียนเปนรายคน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ หนา | ๒๕

ผลการประเมินภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ๔ ดีเยี่ยม
จากผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตางๆ สงผลใหโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับ
ดีเยี่ยม ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดีเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
อยูในระดับดีเยี่ยม
ทั้งนี้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ที่เปนไป
ตามปญหาและความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนทองถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดี พัฒนาการของคาเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียนและการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดคํานวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี และมี
ความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจน
ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับดีเยี่ยม โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม
และดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและผลการดําเนินงานที่ผานมาเปนฐานใน
การพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการปรับปรุงแกไขงานให
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๒ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีผลประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนการสอนที่เปนไปตามความตองการ
ของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ใชสื่อการเรียนรู ติดตาม ตรวจสอบ
ชวยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาและแกปญหารายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน ดังที่
ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๓ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอยางเปนขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนมีผลประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม
โดยใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเปนอยางดีและผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๔
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สวนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความตองการการชวยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาตองนําไปวิเคราะห
สังเคราะห เพื่อสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงและสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากผลการดําเนินงานของโรงเรียน
จันทรุเบกษาอนุสรณ สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน
พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือได ดังนี้
ดานคุณภาพของผูเรียน
จุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา

ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
ระดับดี คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานอยูในระดับที่นาพอใจ ผูเรียนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินัยจนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกามารยาท
ของสังคม มีทักษะการดํารงชีวิตในสังคมสามารถอยู
รวมกันในสังคมไดอยางมีความสุขเปนไปตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา

ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ยัง
ตอง
เรงพัฒนาคุณภาพดานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานใหสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู เนนใหผูเรียนกลา
คิด กลาแสดงออก โดยมีการนําเสนอ การ
อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล มีทักษะ
แกปญหาตามสถานการณและสรางเปาหมายในชีวิต
ไดอยางเหมาะสม สงเสริมผูเรียนนําความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการแสวงหา
ความรูใหเกิดประโยชนตอตนเอง นอกจากนี้ผูเรียน
ทุกระดับ ชั้นยังตองไดรับการสงเสริมดานการอนุรกั ษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เห็นคุณคาของ
วัสดุเหลือใช และรูจักการใชพลังงานอยางเหมาะสม
และคุมคา

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณมีการบริหาร
และจัดการอยางเปนระบบ ใชเทคนิคการประชุม

เปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเรียน สรางเครือขายความรวมมือผูที่มีสวน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ หนา | ๒๗

ที่หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความ
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุก เขมแข็ง
ฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและ
เปาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนน
พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู
และตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูไ ดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนิน
การนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อใชเปนฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่น ทุมเทในการพัฒนา
การเรียนการสอน จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียน
แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู จัดกิจกรรม
สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริง
ดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู และการใหขอมูล
ยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใชพัฒนา
ตนเอง

ดานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณใหความสําคัญ
กับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เนนการสรางความเขาใจ ใหความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรทุกฝายที่

โรงเรียนจัดระบบใหครูประเมินตนเอง
รายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเองแตยังขาดการใหขอมูลยอนกลับ
แกครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการ
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เกี่ยวของ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ เรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน นักเรียนมีการ
โรงเรียนเนนการมีสวนรวม ดําเนินการในรูปของ
ประเมิน ตนเองในการเรียนรู แตก็ยังขาดการ
คณะกรรมการ สรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ ติดตามชวยเหลือดานการเรียนรูของนักเรียนเปนราย
ภายในของสถานศึกษาใหบุคคลที่เกี่ยวของทุกระดับ คน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหชัดเจนขึ้น
๒. การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
๓. การพัฒนาครูและบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย ติดตาม
ผลการนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง
๔. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูข องชุมชน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. การจัดสรรครูผูสอนใหตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความตองการและจําเปน
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