บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ ตั้งอยูเลขที่ ๔๒๙ หมูที่ ๘ ถนนปทมานนท ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
มีบุคลากรสายผูบริหาร จํานวน ๕ คน ขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจางและเจาหนาที่ จํานวน
๑๓๓ คน โดยไดดําเนินงานบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ตามกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏผลดังนี้
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ สรุปวาไดระดับ “ยอดเยี่ยม”
ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ อยูในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อยูในระดับยอดเยี่ยม
๒. ผลการดําเนินงาน
๒.๑ ดานคุณภาพของผูเรียน มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู
ใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีกระบวนการดําเนินงาน
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนเพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มุงเนนการพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรมและทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน สงผลใหความรูความเขาใจและทักษะตางๆ ของผูเรียน
ตามหลักสูตรมีแนวโนมสูงขึ้น คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีพัฒนาการสูงขึ้นและ
เปนไปตามเปาหมาย ผูเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสุข
๒.๒ ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ มีกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบตามหลัก
ธรรมาภิบาล ผูบริหารมีความรูความสามารถ นําองคกรอยางมีวิสัยทัศน หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม
สอดคลองกับทองถิ่น ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชน มีการนิเทศ กํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนมีความพรอมทั้ง
ดานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู ระบบความปลอดภัย โภชนาการและ
สุขภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๓ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูมีความตั้งใจ มุงมั่น ทุมเทใน
การพัฒนาการเรียนการสอน จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติจริง
โดยสอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมและจริยธรรม ตามมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ผูเรียนสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ ไดรับประสบการณตรงและสามารถ
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นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูและไดรับการพัฒนาศักยภาพไดเต็มตามอัตภาพ มีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น
อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
๓. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
๓.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ประกอบดวย โครงการสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ (M.S.B.) โครงการติวเขมเติมเต็มศักยภาพ ม.๓
และ ม.๖ โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการหองเรียน
คุณภาพสูมาตรฐานสากล โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม โครงการสรางสํานึกพลเมือง โครงการปลูกฝงจิตสํานึก
ความมีวินัย โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการทูบีนัมเบอรวนั โครงการสงเสริม
และพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการคนดีศรี จ.ษ. และโครงการจิตอาสาและรด.พันธุแกรง
๓.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบดวย โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โครงการสงเสริมประสิทธิภาพระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ โครงการ
พัฒนาแหลงเรียนรู โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงเรียน โครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายอินเทอรเน็ต และโครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการ
๓.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย โครงการ
เปดโลกคายวิชาการ โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรู โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการ โครงการทัศนศึกษา โครงการหองเรียนคุณภาพสูมาตรฐานสากล
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานวัดและประเมินผล โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
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สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน
๑.๑ ขอมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน จันทรุเบกษาอนุสรณ ที่อยู เลขที่ ๔๒๙ หมูที่ ๘ ถนนปทมานนท ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท ๐๔๓๕๘๙๑๖๑ โทรสาร ๐๔๓๕๘๙๑๖๑ เปดสอนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๑.๒ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จํานวนบุคลากร
บุคลากร
ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาที่อื่นๆ
ปการศึกษา ๒๕๖๑
๕
๙๘
๖
๗
๑๗

รวม
๑๓๓

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ต่ํากวาปริญญาตรี
๑๒

ปริญญาตรี
๔๓

ปริญญาโท
๗๖

ปริญญาเอก
๒

รวม
๑๓๓

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
๙
๑๔
๑๙
๑๓
๗
๙
๑๑
๑๓
๓
๑๐๓

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห)
๑๗
๑๘
๑๗
๑๗
๑๖
๑๒
๑๔
๑๗
๑๔
๑๖
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๑.๓ ขอมูลนักเรียน
จํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๑,๙๑๗ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ระดับชั้นเรียน
จํานวนหองเรียน
ชาย
หญิง
รวม
เฉลี่ยตอหอง

ม.๑
๑๐
๑๔๒
๑๙๐
๓๓๒
๓๓

ม.๒
๑๐
๑๗๖
๑๗๒
๓๔๘
๓๕

ม.๓
๑๐
๑๙๔
๑๗๐
๓๖๔
๓๖

ม.๔
๙
๑๒๗
๑๙๘
๓๒๕
๓๖

ม.๕
๘
๑๑๑
๑๕๙
๒๗๐
๓๔

ม.๖
๘
๑๑๒
๑๖๖
๒๗๘
๓๕

รวม
๕๕
๘๖๒
๑,๐๕๕
๑,๙๑๗
๓๕

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑
๖๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๐

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ป ๒๕๕๙

๓๓๗

๓๑๓

๕๔๓

๓๔๓

๓๐๘

๕๔๖

ป ๒๕๖๐

๓๔๐

๓๓๖

๓๒๘

๒๗๕

๓๓๐

๓๒๒

ป ๒๕๖๑

๓๓๒

๓๔๘

๓๖๔

๓๒๕

๒๗๐

๒๗๘

๑.๔ ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ปการศึกษา ๒๕๖๑
กลุมสาระการเรียนรู

ม.๑
ภาษาไทย
๖๗.๘๒
คณิตศาสตร
๓๔.๓๑
วิทยาศาสตร
๕๖.๔๖
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๑.๘๔
สุขศึกษาและพลศึกษา
๘๔.๒๗
ศิลปะ
๗๓.๒๗
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔๘.๐๓
ภาษาตางประเทศ
๔๒.๑๘

ม.๒
๖๔.๗๒
๓๐.๕๕
๕๐.๑๐
๗๐.๙๐
๘๖.๖๑
๗๑.๘๘
๗๒.๗๖
๔๙.๕๕

ระดับชั้น
ม.๓
ม.๔
๗๕.๖๙ ๗๘.๕๕
๓๘.๗๒ ๓๗.๖๔
๕๔.๓๑ ๕๐.๔๔
๗๗.๘๒ ๙๔.๘๐
๘๔.๒๖ ๙๔.๑๔
๗๖.๗๕ ๙๑.๐๒
๗๖.๘๗ ๘๘.๖๗
๕๓.๗๑ ๒๕.๒๐

ม.๕
๘๖.๐๗
๔๖.๔๔
๓๔.๐๗
๒๓.๐๓
๙๕.๐๗
๘๔.๗๐
๙๔.๕๖
๕๒.๓๐

ม.๖
๖๙.๗๘
๓๓.๔๘
๔๐.๕๐
๙๓.๙๒
๙๑.๘๙
๖๘.๗๙
๘๑.๙๕
๙.๗๕
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๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาตางประเทศ

๒) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ม.๑
๑๐๐

ผานการประเมิน

ม.๒
๑๐๐

ระดับชั้น
ม.๓
ม.๔
๑๐๐
๑๐๐

ม.๕
๑๐๐

ม.๖
๑๐๐

๑๐๐
๙๙
๙๘
๙๗
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๓) ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีขึ้นไป ปการศึกษา ๒๕๖๑
คุณลักษณะที่พึงประสงค

ม.๑
๙๕.๒๐

ระดับดีขึ้นไป

ม.๒
๙๕.๖๕

ระดับชั้น
ม.๓
ม.๔
๙๔.๑๙ ๙๗.๘๖

ม.๕
๙๘.๓๖

ม.๖
๙๘.๑๙

๑๐๐
๙๘
๙๖
๙๔
๙๒
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖
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๔) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับดีขึ้นไป ปการศึกษา ๒๕๖๑
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน
ระดับดีขึ้นไป

ม.๑
๘๙.๐๕

ม.๒
๙๕.๐๑

ระดับชั้น
ม.๓
ม.๔
๙๒.๑๓ ๙๔.๕๕

ม.๕
๙๗.๕๑

ม.๖
๙๒.๖๓

๑๐๐
๙๘
๙๖
๙๔
๙๒
๙๐
๘๘
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๕) ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในระดับดีขึ้นไป ปการศึกษา ๒๕๖๑
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ระดับดีขึ้นไป

ม.๑
๙๕.๒๔

ม.๒
๙๕.๗๕

ระดับชั้น
ม.๓
ม.๔
๙๖.๑๓ ๙๖.๖๘

ม.๕
๙๗.๕๕

ม.๖
๙๘.๖๓

๑๐๐
๙๘
๙๖
๙๔
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๑) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ระดับ/รายวิชา
ระดับประเทศ
ระดับสังกัด
ระดับเขตพื้นที่
ระดับโรงเรียน

ภาษาไทย
๕๔.๔๒
๕๕.๐๔
๔๙.๒๕
๕๒.๒๘

ภาษาอังกฤษ
๒๙.๔๕
๒๙.๑๐
๒๖.๖๓
๒๖.๘๒

คณิตศาสตร
๓๐.๐๔
๓๐.๒๘
๒๕.๖๒
๒๗.๑๐

วิทยาศาสตร
๓๖.๑๐
๓๖.๔๓
๓๓.๔๕
๓๔.๒๗
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๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
ประเทศ

คณิตศาสตร

สังกัด

เขตพื้นที่

วิทยาศาสตร

โรงเรียน

๑.๒) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ระดับ/รายวิชา
ระดับประเทศ
ระดับสังกัด
ระดับเขตพื้นที่
ระดับโรงเรียน

ภาษาไทย
๔๗.๓๑
๔๘.๑๖
๓๙.๒๓
๔๓.๖๙

สังคมศึกษา
๓๕.๑๖
๓๕.๔๘
๓๒.๐๐
๓๔.๒๙

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
๓๑.๔๑
๓๐.๗๒
๓๐.๕๑
๓๑.๑๕
๓๑.๐๔
๓๐.๗๕
๒๓.๖๓
๒๑.๘๖
๒๖.๔๘
๒๖.๕๐
๒๕.๗๘
๒๗.๐๓

๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐
ภาษาไทย

สังคมศึกษา
ประเทศ

ภาษาอังกฤษ
สังกัด

เขตพื้นที่

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

โรงเรียน

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
๒.๑) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ปการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑

ภาษาไทย
๔๗.๗๗
๕๒.๒๘

ภาษาอังกฤษ
๒๘.๘๗
๒๖.๘๒

คณิตศาสตร
๒๓.๖๐
๒๗.๑๐

วิทยาศาสตร
๓๑.๗๓
๓๔.๒๗
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๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาศาสตร

ปการศึกษา ๒๕๖๑

๒.๒) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ปการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑

ภาษาไทย
๔๗.๑๕
๔๓.๖๙

สังคมศึกษา
๓๔.๔๙
๓๔.๒๙

ภาษาอังกฤษ
๒๓.๘๗
๒๖.๕๐

คณิตศาสตร
๒๑.๒๙
๒๕.๗๘

วิทยาศาสตร
๒๖.๑๓
๒๗.๐๓

๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ปการศึกษา ๒๕๖๐

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

ปการศึกษา ๒๕๖๑

๑.๖ ขอมูลงบประมาณ
๑) ประมาณการรายรับของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑
รายการ
๑.
๒.
๓.
๔.

เงินอุดหนุนรายหัว
คาธรรมเนียมหองเรียนพิเศษ (MSB.)
เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
คาบริการอื่นๆ ของสถานศึกษา

จํานวนเงิน (บาท)
๗,๒๗๕,๘๐๐
๒,๔๐๒,๐๐๐
๒,๖๘๒,๙๐๐
๒๙๕,๐๐๐
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รายการ
๕. รายไดจากเงินปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน (รอยละ ๓๐)
๖. รายไดจากเงินอุดหนุนเงินเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ
๖.๑ คาหนังสือเรียน
๖.๒ คาเครื่องแบบนักเรียน
๖.๓ คาอุปกรณการเรียน
๖.๔ คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมรายรับทั้งสิ้น
๒) ประมาณการรายจายของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑
๒.๑) งบประมาณบริหารจัดการ
รายการ
๑. รายไดจากเงินอุดหนุนเงินเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ
๑.๑ คาหนังสือเรียน
๑.๒ คาเครื่องแบบนักเรียน
๑.๓ คาอุปกรณการเรียน
๑.๔ คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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

จํานวนเงิน (บาท)
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
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
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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

หมายเหตุ
งบเพิ่มประสิทธิผล
๕,๒๗๒,๘๓๐

๓) งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ ปการศึกษา ๒๕๖๑
๑.
๒.
๓.
๔.

กลยุทธ
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาใหไดมาตรฐาน
ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหไดตามมาตรฐาน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
๑,๙๗๒,๒๘๐
๑,๖๘๕,๒๕๐
๑,๑๒๗,๓๐๐
๔๘๘,๐๐๐
๕,๒๗๒,๘๓๐

๑.๗ สภาพชุมชนโดยรวม
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ตั้งอยู
เลขที่ ๔๒๙ หมูที่ ๘ ถนนปทมานนท ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด สภาพชุมชน
โดยรวมอาชีพหลัก ไดแก การประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนอาชีพเสริม ไดแก อุตสาหกรรมในครัวเรือน
เชน การทอผาไหม การสานตะกรา การผลิตขาวเมา การเพาะเห็ดฟางและรับจางทั่วไป ผูปกครองสวนใหญ
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง รายไดเฉลี่ยตอครอบครัวตอป
เทากับ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวนสมาชิกเฉลี่ยตอครอบครัวเทากับ ๔ คน ประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธ
ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ งานแหเทียนเขาพรรษา งานบุญแขงเรือและ
งานบุญบั้งไฟ อําเภอเกษตรวิสัยตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดรอยเอ็ด โดยมีอาณาเขตติดตอกับเขต
การปกครองขางเคียง 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
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ หนา | ๑๐

๑.๘ ผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและขอเสนอแนะ
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีการประเมิน ๓ ดาน
คือ ดานผูบริหาร ดานครูและดานผูเรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามรายมาตรฐานดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้ําหนัก คะแนน ระดับ
มัธยมศึกษา
(คะแนน) ที่ได คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ วาดวยการจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
๑๐.๐๐ ๙.๗๖ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
๑๐.๐๐ ๙.๖๗ ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง
๑๐.๐๐ ๘.๙๔
ดี
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปนทําเปน
๑๐.๐๐ ๘.๖๒
ดี
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
๒๐.๐๐ ๑๐.๔๔ พอใช
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
เอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ วาดวยการบริหารการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
สถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐
ดี
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้ําหนัก คะแนน ระดับ
มัธยมศึกษา
(คะแนน) ที่ได คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๔ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๙๘ ดีมาก
และตนสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
๑๐๐.๐๐ ๘๕.๔๑
ดี
ขอเสนอแนะ
๑) ดานการจัดการศึกษา
๑.๑) สถานศึกษาควรพัฒนานักเรียนที่มีน้ําหนักสวนสูงไมเปนไปตามเกณฑ ทั้งสูงกวาเกณฑและ
ต่ํากวาเกณฑ โดยจัดโครงการรวมกับผูปกครองนักเรียนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
๑.๒) สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยพัฒนาในเรื่องปลูกฝงระเบียบ
วินัยในเรื่องการมาสาย สอนสอดแทรกในเรื่องคุณลักษณะนักเรียนที่ดีในการจัดการเรียนการสอนและการอบรม
ในโอกาสตางๆ
๑.๓) ปลูกฝงผูเรียนใหเปนผูใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการแสวงหาความรูจากการอาน
ทั้งในและนอกเวลาเรียน
๑.๔) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนใหเปนระบบ
๑.๕) โรงเรียนควรจัดโครงการพัฒนาผูเรียนกลุมปานกลางและกลุมออนผานกิจกรรมตางๆ
๑.๖) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู
๑.๗) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๑.๘) โรงเรียนควรพัฒนานักเรียนใหบรรลุปรัชญาโรงเรียนที่วาแสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี
๑.๙) โรงเรียนควรพัฒนากิจกรรมดนตรีไทยควบคูกับกิจกรรมนาฎศิลป
๑.๑๐) โรงเรียนควรนํากิจกรรมการออมเขาไปแกปญหาของชุมชนโดยรอบ
๒) ดานการบริหารการศึกษา
๒.๑) โรงเรียนควรเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกพัฒนาตามแนวทางที่ผูบริหารวางไวและควรรักษา
เอกลักษณทุกดานอยางมั่นคง
๒.๒) โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรรุนใหมใหมีความรู ความเขาใจแนวทางการปฏิรูปคุณภาพ
การศึกษาทศวรรษที่ ๒ ตามกฎกระทรวง
๓) ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓.๑) ครูควรจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรหัส ทุกรายวิชาและบันทึก
หลังแผนเพื่อใชเปนขอมูลการพัฒนา
๓.๒) โรงเรียนควรพัฒนาครูใหคนควาและวิจัยสื่อเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
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๔) ดานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนควรแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เพื่อสรุปรายงานผลตอผูบริหารและนําผลมาปรับปรุงพัฒนากอนที่จะประเมินภายในประจําป
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สวนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
ดีเลิศ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ดีเลิศ
สรุปผลรายมาตรฐาน
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
ยอดเยี่ยม
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดีเลิศ
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดีเลิศ
และทุกกลุมเปาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ยอดเยี่ยม
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม
สรุปผลรายมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชใน
ยอดเยี่ยม
ชีวิตได
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
ยอดเยี่ยม
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ดีเลิศ
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน
ยอดเยี่ยม
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด
ยอดเยี่ยม
การเรียนรู
สรุปผลรายมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม
สรุปผลรวม
ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ มีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู
ใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร และมีสมรรถนะที่สําคัญสู
มาตรฐานสากล มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท ี่เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งรูปแบบการระดมสมอง การลงมือปฏิบัติจริง การรวมมือกันเรียนรู การใชกระบวนการคิด กระบวนการใช
ปญหาเปนหลักโดยมุง พัฒนาทักษะดานการสื่อสารใหผูเรียนทุกคน พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนํา
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามศักยภาพของผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
มีแหลงเรียนรูและสืบคนขอมูล ไดแก สํานักวิทยบริการ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการกลุมสาระ
การเรียนรู วัดและประเมินผลตามสภาพจริงแบบบูรณาการและครูเนนการใชคําถามเพื่อกระตุนและพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของผูเรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ มีกระบวนการดําเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มุงเนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับ
วัยของผูเรียน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูเรียนตามหลักสูตรและคานิยมหลัก ๑๒ ประการ เนนใหผูเรียนมี
วินัย ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและหางไกลยาเสพติด จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมประชาธิปไตย ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของ
ผูอื่นและมีมนุษยสัมพันธดี มีระบบการแนะแนวและดูแลสุขภาวะ การดูแลสุขภาวะทางกายและจิต ผูเรียนมี
ทักษะในการใชชีวิตที่ดีและมีภูมิคุมกันในเรื่องยาเสพติดและเรื่องเพศ โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะกับวัย
นําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมกันวางแผนจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรูในโลกกวาง การเขาไปศึกษากับ
ภูมิปญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา
๒. ผลการดําเนินงาน
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียนและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๘.๔๗
มีความสามารถในการคิดคํานวณ ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๘๗.๙๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๑.๐๒
มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๘๖.๔๕ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๖.๑๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๖๔.๕๙ คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานมีพัฒนาการสูงขึ้นและเปนไปตามเปาหมาย ผูเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย นอกจากนี้โรงเรียนยังเปนตัวแทนเขาแขงขัน
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งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปการศึกษา
๒๕๖๑ จํานวนทั้งสิ้น ๒๒ รายการ จําแนกเปนเหรียญทอง ๑๒ รายการ เหรียญเงิน ๖ รายการ และ
เหรียญทองแดง ๔ รายการ
๒.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๖.๕๘ มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย เห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย
และแสดงออกไดอยางเหมาะสม ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน การอยูรวมกันกับผูอื่น มีการยอมรับที่จะ
อยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลายได สามารถปรับตัว ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่นและ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม มีวิธีการรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง รักษา
อารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ รูและมีวิธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก ไมเพิกเฉยตอ
การกระทําสิ่งที่ไมถูกตองและอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม
๓. จุดเดน
ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ตั้งคําถาม
เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม เรียนรูรวมกันเปนกลุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
มีระเบียบวินัยจนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพ
กฎกติกาและมารยาทของสังคม มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
๔. จุดควรพัฒนา
ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพดานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ใหสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ กระบวนการจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียนกลาคิด กลาแสดงออกและมีความมั่นใจ
ในตนเอง ปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน และสามารถนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว
และถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้ผูเรียนทุกระดับชั้นยังตองไดรับการสงเสริมในดานการรูจักการใชพลังงานอยาง
เหมาะสมและคุมคา
๕. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
๕.๑ แผนงานที่ ๑ โครงการสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาตางประเทศ (M.S.B.) โครงการติวเขมเติมเต็มศักยภาพ ม.๓ และ ม.๖ โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโครงการหองเรียนคุณภาพสูมาตรฐานสากล
๕.๒ แผนงานที่ ๒ โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม โครงการสรางสํานึกพลเมือง โครงการปลูกฝง
จิตสํานึกความมีวินัย โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการทูบีนัมเบอรวัน
โครงการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการคนดีศรี จ.ษ. และโครงการจิตอาสาและ
รด.พันธุแกรง
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
๑.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณดําเนินการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพ
ปญหาความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่นและ
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน
โรงเรียนและผูที่สวนเกี่ยวของเพื่อรวมกันวางแผน กําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ชัดเจนสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและสามารถปฏิบัติไดจริงในการพัฒนา
ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารและการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังวิสัยทัศนที่วา “โรงเรียน
จันทรุเบกษาอนุสรณเปนองคกรแหงการเรียนรู กาวสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
๑.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งใน
สวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติมีการตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ที่มีเครือขายผูปกครองเขามามีสวนรวม มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนา บุคลากร
และผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
ผูบริหารนําองคกรอยางมีวิสัยทัศนจึงทําใหการบริการจัดการดานตางๆ มีประสิทธิภาพ มีการสงเสริมการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใน
หนาที่ไดเต็มศักยภาพ มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเปนหมวดหมูและเปนปจจุบันทําใหการบริหาร
จัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังมีการประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการพัฒนา
สถานศึกษาและไดรับความรวมมือเปนอยางดี
๑.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและความตองการของผูเรียนเปน
สําคัญและสอดรับกับการที่ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุนที่ ๓ โดยจัดหลักสูตรในสวนของ
มาตรฐานสากลเขาไปเพิ่มเติม มีการพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน แหลงเรียนรู
สภาพแวดลอมและจัดการเรียนรูที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัย
ใฝเรียนรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห แกปญหา ริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมนําความรู
รักความเปนไทยและมีความสามารถกาวไกล เปนพลโลกที่มีคุณภาพ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเกิด
ความแตกตาง แตตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของผูเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน โดยสนับสนุน
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ใหครูจดั กระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง มีการนิเทศภายใน
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ โดยผูบริหาร หัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุมสาระการเรียนรู
๑.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณดําเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานครูและบุคลากร
ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถ เปนครูมืออาชีพ มีจิตสํานึกที่ดีตอการใหบริการและมี
ทัศนคติที่ดีตอองคกร มุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถเรียนรูดวยตนเองและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีการมอบหมายหนาที่ปฏิบัติงานตรงตามความรู
ความสามารถและความถนัด มีการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน จัดสวัสดิการที่ดีและใหกําลังใจในโอกาส
ตางๆ สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ยังสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ โดยการเขารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องที่สนใจ
ตลอดปการศึกษาและนําผลที่ไดรับมาปรับใชในการพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ มุงเนนความพึงพอใจของ
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนเปนสําคัญ
๑.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณดําเนินการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัด
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ ภายใตหลักการของ “การรวมคิด รวมทํา” ซึ่งเปนการเสริมสรางความรูสึกที่ดี
ความรูสึกของการมีสวนรวม ความรูสึกของความเปนเจาของโดยเฉพาะผูเรียนซึ่งเปนหัวใจของการจัดการศึกษา
โดยเปดโอกาสใหผเู รียนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ รวมวางแผนและจัดสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียนใหมีความพรอมทั้งดานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู
ระบบความปลอดภัยในโรงเรียน โภชนาการและสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกิจกรรม
เสริมสรางบรรยากาศที่ดีและเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพภายใตหลักการ ๕ ประการ คือ การมี
สวนรวม ความเสมอภาค เสียงสวนมากเปนครรลอง ความถูกตองเปนเกณฑและความจําเปนเปนที่พึ่ง
๑.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู พัฒนาระบบเครือขายการเรียนรู
และเว็บไซตบริการแหลงเรียนรู ตลอดจนการพัฒนาความรู ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ผลการดําเนินงาน
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
โรงเรียนมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยางเปนระบบโดยใชความรูเปนฐานในการบริหารจัดการ ทํางานเปน
ทีมแบบมีสวนรวม มุงมั่นในการทํางาน มีความรักในองคกร รวมมือรวมใจจัดการศึกษาใหผูเรียนมีพัฒนาการ
เต็มศักยภาพ มีกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมใหการบริหารจัดการบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ หนา | ๑๘

มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและมีผลการดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมายทีก่ ําหนด
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โรงเรียนบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ผูบริหารนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน
บุคลากรมีความรู ความสามารถ เปนครูมืออาชีพ มีจิตสํานึกที่ดีตอการใหบริการและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร
ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนมีคุณภาพ ผูเรียนมีความพรอมทั้งดานความรูและคุณธรรม สงผลใหการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิน่ มีการนิเทศภายใน กํากับติดตาม
ตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม ตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เปนครูมืออาชีพ มีจิตสํานึกที่ดีตอการใหบริการและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร มุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน กระบวนการทํางานมีความเปนเอกภาพ เสียสละ
ทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบและมีขวัญกาลังใจในการทํางานดีและมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยูเสมอ
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
โรงเรียนมีความพรอมทั้งดานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู
ระบบความปลอดภัยในโรงเรียน โภชนาการและสุขภาพ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน มีกิจกรรม/โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน เสริมสรางบรรยากาศ
ที่ดีและเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
โรงเรียนมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ ระบบเครือขาย
การเรียนรูและเว็บไซตบริการแหลงเรียนรู ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู โดยบริการเครือขายไรสายที่ครอบคลุมพื้นที่ สะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
แหลงเรียนรูที่ทันสมัยทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. จุดเดน
โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล ผูบริหารมีความรูความสามารถ
และนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่น ระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถ มีสมรรถนะตาม
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มาตรฐานวิชาชีพและไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชน มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรียนมีความพรอมทั้งในดานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู ระบบ
ความปลอดภัย โภชนาการและสุขภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. จุดควรพัฒนา
เปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา สงเสริมใหครูและบุคลากรนํา
กระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาผูเรียน
๕. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
๕.๑ แผนงานที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๕.๒ แผนงานที่ ๒ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
๕.๓ แผนงานที่ ๓ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการสงเสริมประสิทธิภาพระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน
๕.๔ แผนงานที่ ๔ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร
๕.๕ แผนงานที่ ๕ โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู โครงการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงเรียน
๕.๖ แผนงานที่ ๖ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือขายอินเทอรเน็ต และโครงการ
พัฒนาสํานักวิทยบริการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
๑.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน จัดการเรียนรูมุงเนนกระบวนการคิดและใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น
สอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
เต็มตามศักยภาพ ใหไดรับประสบการณตรงและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได
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๑.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
ครูมีการนําเอาสื่อการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูที่หลากหลาย
ทั้งแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดทําสื่อการเรียนรูให
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนนําสื่อการเรียนรูที่ผลิตขึ้นไปใชในการจัดการเรียนการสอนจริง
๑.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกรวมกับผูเรียนเพื่อเปนพื้นฐานแหงการจัดการเรียนรูคือ “เรียนรู
อยางมีความสุข” สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือสรางองคความรูดวยตนเอง จัดบรรยากาศในการเรียนที่เอื้อ
ตอการเรียนรูของผูเรียน โดยมีความยืดหยุน มีกัลยาณมิตร ไมตรึงเครียด ใหผูเรียนมีความรูสึกอิสระและมี
ความสุขในการเรียนรู ตลอดจนการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
๑.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน
ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนดวยวิธี
การที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู
มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาที่ตน
รับผิดชอบและนําผลที่ไดจากการวิจัยนั้นๆ มาปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน
๑.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
มีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของ โดยวางเปาหมายการเรียนรูของผูเรียนและ
ตรวจสอบสะทอนผลการปฏิบัติงานทั้งในสวนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การวิพากษวิจารณ การทํางานรวมกัน การรวมมือรวมพลัง โดยมุงเนนและสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยาง
เปนองครวมและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
๒. ผลการดําเนินงาน
๒.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงเนนกระบวนการคิดและใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง โดยสอดแทรกแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการเรียนรูแ ละตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ผูเรียนสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ ไดรับประสบการณตรงและสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตได
๒.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
ครูมีการจัดทําสื่อการเรียนรูอยางหลากหลายและนําสื่อการเรียนรูที่ผลิตขึ้นไปใชในการจัดการเรียน
การสอนจริง มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
๒.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีบรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อตอการเรียนรู ผูเรียนมีความรูสึกอิสระ
และมีความสุขในการเรียนรูและไดรับการพัฒนาศักยภาพไดเต็มตามอัตภาพ พรอมทั้งสงเสริม สนับสนุนการสอน
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ของครูผูสอนใหเต็มศักยภาพทั้งสองฝาย
๒.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน
ครูมีกระบวนการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธี
การที่หลากหลาย โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนทันที เพื่อนําไปใชใน
การพัฒนาการเรียนรู
๒.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
ครูมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิพากษวิจารณ ทํางานรวมกัน โดยมุงเนน
และสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางเปนองครวมและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน
๓. จุดเดน
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่น ทุมเทในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูที่
เนนทักษะกระบวนการคิด ไดลงมือปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สงเสริมใหผูเรียน
แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรู มีการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น
อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
๔. จุดควรพัฒนา
ควรวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนใหมีความตอเนื่องและ
นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
๕.๑ แผนงานที่ ๑ โครงการเปดโลกคายวิชาการและโครงการธนาคารโรงเรียน
๕.๒ แผนงานที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู โครงการ
พัฒนาสํานักวิทยบริการและโครงการทัศนศึกษา
๕.๓ แผนงานที่ ๓ โครงการหองเรียนคุณภาพสูมาตรฐานสากล
๕.๔ แผนงานที่ ๔ โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานวัดและประเมินผล
๕.๕ แผนงานที่ ๕ โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลและโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ หนา | ๒๒

สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
จากผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตางๆ สงผลใหโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับ “ยอดเยี่ยม”
ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ อยูในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อยูในระดับยอดเยี่ยม
ทั้งนี้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรูให
เปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีกระบวนการดําเนินงาน
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนเพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มุงเนนการพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรมและทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน สงผลใหความรูความเขาใจและทักษะตางๆ ของผูเรียน
ตามหลักสูตรมีแนวโนมสูงขึ้น คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีพัฒนาการสูงขึ้นและ
เปนไปตามเปาหมาย ผูเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสุข ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ มีกระบวน
การบริหารจัดการอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล ผูบริหารมีความรู ความสามารถและนําองคกรอยางมี
วิสัยทัศน หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่น ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนมีประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดรับการยอมรับจากผูปกครอง
และชุมชน มีการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โรงเรียนมีความพรอมทั้งดานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู
ระบบความปลอดภัย โภชนาการและสุขภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังที่ปรากฏผลประเมินใน
มาตรฐานที่ ๒ และดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูมีความตั้งใจ มุงมั่น ทุมเท
ในการพัฒนาการเรียนการสอน จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติ
จริงโดยสอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมและจริยธรรม ตามมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ผูเรียนสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ ไดรับประสบการณตรง สามารถ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูและไดรับการพัฒนาศักยภาพไดเต็มตามอัตภาพ มีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น
อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๓
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สวนที่ ๓
สรุปผลและแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะตองนําไปวิเคราะห
สังเคราะห เพื่อสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
(๓-๕ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมทั้ง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นในอนาคต ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
จุดเดน
ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา
คนควาและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ตั้งคําถาม
เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม เรียนรูรวมกันเปนกลุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและ
จิตสังคม มีระเบียบวินัยจนเปนเอกลักษณของสถาน
ศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมี
วินัย เคารพกฎกติกาและมารยาทของสังคม มีทักษะ
ชีวิต สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข

จุดที่ควรพัฒนา
ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพ ดานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานใหสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ กระบวน
การจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียนกลาคิด กลาแสดงออก
และมีความมั่นใจในตนเอง ปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสัย
รักการอานสามารถนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
ไดอยางคลองแคลวและถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้
ผูเรียนทุกระดับชั้นยังตองไดรับการสงเสริมในดาน
การรูจักการใชพลังงานอยางเหมาะสมและคุมคา

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
เปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมใน
ตามหลักธรรมาภิบาล ผูบริหารมีความรูความสามารถ การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
และนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน หลักสูตรสถานศึกษา ผูเรียน สรางเครือขายความรวมมือผูมีสวนเกี่ยวของ
มีความเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่น ระบบดูแล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง
ชวยเหลือผูเรียนมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรมี มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถ การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา สงเสริมให
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและไดรับการยอมรับ ครูและบุคลากรนํากระบวนการวิจัยมาใชในการ
จากผูปกครองและชุมชน มีการนิเทศ กํากับติดตาม พัฒนาผูเรียน
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
และประเมินผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผล
การจัดการศึกษาเพื่อใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนมีความพรอมทัง้ ในดาน
อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอม
และแหลงเรียนรู ระบบความปลอดภัย โภชนาการ
และสุขภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ควรวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นทุมเทในการพัฒนาการเรียน
การสอน โดยจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูที่ การเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนใหมีความตอเนื่อง
เนนทักษะกระบวนการคิด ไดลงมือปฏิบัติจริง มีการให และนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและ
วิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สงเสริมใหผูเรียน ประสิทธิผล
แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีการนําชุมชน
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และศึกษาแหลง
เรียนรูในชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรมและตอเนือ่ ง
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ แผนงานที่ ๑ โครงการสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาตางประเทศ (M.S.B.) โครงการติวเขมเติมเต็มศักยภาพ ม.๓ และ ม.๖ โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโครงการหองเรียนคุณภาพสูมาตรฐานสากล
๑.๒ แผนงานที่ ๒ โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม โครงการสรางสํานึกพลเมือง โครงการปลูกฝง
จิตสํานึกความมีวินัย โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการทูบีนัมเบอรวัน
โครงการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการคนดีศรี จ.ษ. และโครงการจิตอาสาและ
รด.พันธุแกรง
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ แผนงานที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๒ แผนงานที่ ๒ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
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๒.๓ แผนงานที่ ๓ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการสงเสริมประสิทธิภาพระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน
๒.๔ แผนงานที่ ๔ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร
๒.๕ แผนงานที่ ๕ โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู โครงการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงเรียน
๒.๖ แผนงานที่ ๖ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือขายอินเทอรเน็ต และโครงการ
พัฒนาสํานักวิทยบริการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓.๑ แผนงานที่ ๑ โครงการเปดโลกคายวิชาการและโครงการธนาคารโรงเรียน
๓.๒ แผนงานที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู โครงการ
พัฒนาสํานักวิทยบริการและโครงการทัศนศึกษา
๓.๓ แผนงานที่ ๓ โครงการหองเรียนคุณภาพสูมาตรฐานสากล
๓.๔ แผนงานที่ ๔ โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานวัดและประเมินผล
๓.๕ แผนงานที่ ๕ โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลและโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
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