สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ขอมูลทั่วไป
1) ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” ตั้งอยูเลขที่ 246 หมู 2
ถนนยุทธศาสตร สาย 331 ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย 20220
โทรศัพท 038 – 291190 โทรสาร 038 – 291190 Email : bungmanoon@hotmail.com
Website : http://bbm.ac.th สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ชื่อ – สกุล ผูอํานวยการ
นายนิพนธ แจมจํารัส โทรศัพท 081-577-9555
e-mail Bungmanoon @ hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กศ.บ. การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2559 จนถึงปจจุบัน
2) เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แบบสหศึกษา
เชาไป - เย็นกลับ
3) เขตพื้นที่บริการมีเนื้อที่ 180,335 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 12 หมูบาน ไดแก
บานหนองขนุน บานโรงงานน้ําตาลอางเวียน บานหนองสรวง บานบึงกระโดน บานตาลดํา
บานปาแดง บานหนองวง บานเนินโมก บานทอใหญ บานสามแยกอางเวียน บานบึงไมแกน
และบานหนองชัน
ประวัติโรงเรียนโดยยอ
ทานเจาคุณพระเขมสารโสภณ อดีตเจาอาวาสวัดเขาบางทราย และเจาคณะจังหวัดชลบุรี
ฝายธรรมยุติ ผูสรางวัดเขาไผ ไดดําริเห็นสมควรใหมีโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในที่ดินของวัด เพื่อเปน
ศูนยกลางการศึกษาของเด็กจากหลายหมูบาน ดวยเจตนาอันสูงสงของทานเจาคุณฯ ทานไดดําเนินการขอ
อนุญาตใหกระทรวงศึกษาธิการตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น โดยเปดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
รุนแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งชื่อโรงเรียนวา โรงเรียน
บานบึง “มนูญวิทยาคาร” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2516 ในเนื้อที่ดินทั้งสิ้น 71 ไร 3 งาน บนที่ดินของ
วัดเขาไผ ตามโฉนดเลขที่ 11763 ซึ่งไดรับบริจาคจาก คุณสุกิจ กิติกรเศรษฐ
เครื่องหมายโรงเรียนและความหมาย เปนรูปจั่วทรงไทย ครอบตัวเลข ๒๕๑๕
และอักษรยอ บ.น.ว. ตัวอักษรยอเปนลักษณะลําตนไผ มีทิวเขาซอนอยูเบื้องหลัง
อักษรยอคําวา “มนูญ” เปนชื่อของ พระครูมนูญธรรมกร
(พระเขมสารโสภณ) ผูกอตั้งโรงเรียนเมื่อป พ.ศ. 2515 อาคารเรียนหลังแรกเปน
อาคารหลังคาทรงไทย ตั้งอยูบริเวณที่เรียกวา “เขาไผ”

สัญลักษณประจําโรงเรียน
คติพจนประจําโรงเรียน
ปรัชญา
สีประจําโรงเรียน

ดอกไมประจําโรงเรียน

สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตยอมฝกตนเองอยูเสมอ
น้ําตาล - เหลือง
สีน้ําตาล หมายถึง ความเขมแข็ง อดทน
สีเหลือง หมายถึง ความเยือกเย็น ออนหวาน มีคุณธรรม
ดอกหางนกยูง
แผนที่โรงเรียน

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา
วิสัยทัศน
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีทักษะขั้นพื้นฐาน เสริมสรางคุณธรรม ความรู
ปลูกจิตสํานึกในความเปนไทย ดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาการใช
เทคโนโลยี โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการเรียนรูเพื่อกาวสูมาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง
2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม สราง
จิตสาธารณะมุงทําประโยชนแกสังคม
4. สงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

เปาหมายของโรงเรียน
เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อัตลักษณของสถานศึกษา
ลักษณะเดนที่บงบอกความเปนโรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” คือ ผูเรียนมีสัจจะ เมตตา
สามัคคี มีวินัย ซึ่งไดชี้ชัดไวในคติพจนของโรงเรียน
เอกลักษณของสถานศึกษา
เปนสถานศึกษาที่บมเพาะผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
1.2 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) จํานวนบุคลากร
บุคลากร

ผูบริหาร

ครูผูสอน

ปการศึกษา 2559

1

24

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

พนักงงาน
ราชการ
1

ครูอัตราจาง

เจาหนาที่อื่นๆ

2

4

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

3% 9%
25%

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

20, 63%

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ

จํานวน (คน)
1
3
4
4
4
3
4
3
2

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแตละสาขาวิชา (ช.ม. / สัปดาห)
26
24
20
20
26
22
22
22

รวม

28

1.3 ขอมูลนักเรียน
จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2559 รวม 533 คน
ระดับชั้นเรียน
ม.1
จํานวนหอง
3
เพศ
ชาย 67
หญิง 60
รวม
127
เฉลี่ยตอหอง
42.3

ม.2
3
78
48
126
42

ม.3
3
64
51
115
38.3

รวม
9
209
159
368

ม.4
2
30
34
64
32

ม.5
2
21
28
49
24.5

ม.6
2
23
29
52
26

รวม
6
74
91
165

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6
ปการศึกษา 2557-2559
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ม.1

ม.2

ม.3
ปี ก.ศ. 2557

ม.4
ปี ก.ศ. 2558

1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

ปี ก.ศ.2559

ม.5

ม.6

รวมทั้งหมด
15
283
250
533

รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2559
77.70

80.00
70.00

ภาษาไทย

60.00
50.00
40.00
30.00

49.57

43.72
39.88
30.27

คณิตศาสตร

56.22

วิทยาศาสตร

44.01
40.49

สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ

20.00

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

10.00

ภาษาตางประเทศ

0.00

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” ประจําปการศึกษา 2557 - 2559
ปการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรู
2557
2558
2559
ภาษาไทย
2.24
2.38
2.44
คณิตศาสตร
2.09
2.00
2.23
วิทยาศาสตร
2.81
2.70
2.50
สังคมศึกษา
2.53
2.48
2.57
สุขศึกษาและพลศึกษา
3.33
3.06
3.26
ศิลปะ
3.01
2.68
2.72
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.82
2.69
2.85
ภาษาตางประเทศ
2.28
2.35
2.56
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม
2.75
2.57
2.68
จากตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ป ยอนหลัง พบวา ปการศึกษา 2559
นักเรียนโรงเรียนบานบึง "มนูญวิทยาคาร" มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมเฉลี่ย เพิ่มขึ้นในบางป
การศึกษา แสดงวาโรงเรียนควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดีขึ้น

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน O-NET ปการศึกษา 2559
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
60
50
40

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

30
20

คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด

10

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด

0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

41.27

24.02

31.57

42.41

27.23

คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด

48.89

31.78

36.53

51.46

34.73

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด

46.81

29.53

35.12

49.34

31.39

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

46.36

29.31

34.99

49.00

31.80

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน O-NET ปการศึกษา 2559
60.00
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
50.00
40.00

คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน

30.00
20.00
10.00
0.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

41.04

20.34

27.89

29.86

22.70

คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด

56.30

28.22

33.13

37.62

31.54

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด

53.09

24.90

31.77

36.17

27.35

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

52.29

24.88

31.62

35.89

27.76

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจําปการศึกษา 2558 – 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2558-2559
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2559

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤ
ษ

ปการศึกษา 2558

39.53

29.19

33.00

39.06

27.02

ปการศึกษา 2559

41.27

24.02

31.57

42.41

27.23

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2558-2559
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ปการศึกษา 2558

46.86

24.17

31.50

36.42

22.33

ปการศึกษา 2559

41.04

20.34

27.89

29.86

22.70

ปการศึกษา
2558

1.6 ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2559
จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ปการศึกษา 2559

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
100%

127

80%
60%
40%
20%
0%

126

115

64

49

52

127

126

115

64

49

52

127

126

115

64

49

52

127

126

115

64

49

52

127

126

115

64

49

52

127

126

115

64

49

52

127

126

115

64

49

52

127

126

115

64

49

52

ชั ้นม.4

ช้ นม.5

ชั ้นม.6

ชั ้นม.1

ช้ นม.2

ชั ้นม.3

ห้ องกลุม่ สาระฯศิลปะ

ห้ อง Smart Classroom

ห้ องกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน

ห้ องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์

ห้ องวิทยบริ การ-แนะแนว

ห้ องประชุมท่านเจ้ าคุณพระเขมสารโสภณ

อาคารโรงฝึกงาน

อาคารพระพุทธศาสนา

จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2559

แหลงเรียนรูภายนอก
100%
80%
60%

127
127

40%

127

20%

127

0%

ชั ้นม.1

1
126

115

126

115

126

115

126

115

126

115

ชั ้นม.2

ช้ นม.3

2
64
64
64
64
ชั ้นม.4

2
49

52

49

52

ชั ้นม.5

ชั ้นม.6

วัดเขาไผ่

สํานักปฏิบตั ิธรรมพุทธสาวิกา

บริ ษัทอาหารสยามจํากัด(มหาชน)

ค่ายพระยาสุรสีห์

โรงงานบูรพาเครื่ องปัน้ ดินเผา

ค่ายป่ านํ ้าต้ นกําเนิดแห่งชีวิต

สโมสร Manchester united ประเทสอังกฤษ

1.7 ขอมูลอาคารสถานที่
1) อาคารเรียน อาคารประกอบ และสนามกีฬา
- อาคารเรียน
4
- หอพระ
1
- อาคารคหกรรม / เกษตรกรรม 1
- อาคารชางอุตสาหกรรม
1
- อาคารอเนกประสงค
1
- อาคารสหกรณ
1
- อาคารแปดเหลี่ยม
1
- อาคารพระพุทธศาสนา
1
- หองน้ํา – หองสวม
3
- สนามฟุตบอล
1
- สนามบาสเกตบอล
2
- สนามวอลเลยบอล
1
- สนามตะกรอ
1
1.8 ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ - จาย)
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ (ระบุ)
รวมรายรับ

จํานวน/บาท
2,762,633
426,400
3,189,033

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม

รายจาย
งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายจาย

จํานวน/บาท
2,627,262.74
305,000
2,932,262.74

งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง คิดเปนรอยละ 95.09 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 71.52 ของรายรับ
1.9 สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเปนสังคมเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมของผูมี
ฐานะและรายไดปานกลางถึงรายไดนอย มีประชากรประมาณ 16,300 คน อยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ
การตั้งบานเรือนสวนใหญจะตั้งบานเรือนกระจัดกระจายอยูตามพื้นที่ประกอบการเกษตรของตนเอง แตจะมี
บางสวนตั้งอยูที่ชุมชนศูนยกลางของหมูบานหรือตําบล ประกอบอาชีพรับจางและคาขายเครื่องอุปโภคบริโภค
บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัดเขาไผ โรงเรียนวัดเขาไผ โรงเรียนบานเนินโมก โรงเรียนบาน

ตาลดํา โรงเรียนบานบึงกระโดน โรงเรียนชุมชนบานอางเวียน โรงเรียนวัดคลองใหญ โรงเรียนบานหนอง
ปรือ โรงเรียนสมคิดจิตตวิทยา โรงเรียนบานหนองไผแกวโรงเรียนบานปายุบ โรงเรียนบานปาแดง
โรงเรียนบานหนองประดู สถานีอนามัยบานเนินโมก องคการบริหารสวนตําบลหนองอิรุณ บริษัทอาหาร
สยาม จํากัด มหาชน ฝายไร และฝายโรงงาน โรงสีวัชราภรณ และที่ทําการกลุมแมบานเนินโมก

และเนื่องจากสภาพพื้นที่รอบบริเวณโรงเรียนเปนที่ราบเชิงเขา พื้นที่สวนใหญใชปลูกพืชไร ชุมชน
จึงมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม โดยปลูกพืชไรหลัก เชน ออย มันสําปะหลัง สับปะรด ปลูกไมผล เชน
มะมวงหิมพานต ฝรั่ง ขนุน เปนตน ตลอดทั้งมีการเลี้ยงสัตวประเภทไกไข ไกเนื้อ เปด สุกร และมีอาชีพ
รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม หรือเปนลูกจางรายวันมีรายไดไมแนนอน จึงมีอัตราการยายถิ่นเพื่อประกอบ
อาชีพคอนขางสูง
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ
วันตรุษจีน วันสารทจีน เทศกาลกินเจ วันสงกรานต วันลอยกระทง ประเพณีวิ่งควาย ไหวเจา - ไหวบรรพ
บุรุษ วันออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว วันแหเทียนเขาพรรษา ซึ่งประกอบดวย ขบวนรถเทียนที่
สวยงามขององคกรตางๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ขบวนแหกลองยาวที่มีชื่อเสียงของโรงเรียนบานบึง
“มนูญวิทยาคาร” ทั้งนี้ พระภิกษุสงฆจากวัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี จะรับ
กิจนิมนตรวมรับบิณฑบาตขาวตมหางรวมกับพระภิกษุสงฆของวัดเขาไผเปนประจําทุกป
ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 30
อาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 60
อาชีพคาขาย รอยละ 10
ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางถึงยากจน รายไดเฉลี่ย / ครอบครัว / ป ประมาณ
60,000 บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน
โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน สืบเนื่องจากโรงเรียนอยูในพื้นที่ของเขตธรณีสงฆวัดเขาไผ จึงไดรับ
ความเมตตาจากทานเจาคุณพระเขมสารโสภณ อดีตทานเจาอาวาสวัดเขาบางทราย และเจาคณะจังหวัด
ชลบุรีฝายธรรมยุติ ผูสรางวัดเขาไผและโรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” ตลอดทั้ง ปจจุบันไดรับการอุป
การคุณและการสนับสนุนดานการศึกษา การอบรมคุณธรรม จริยธรรม จากทานเจาอาวาสวัดเขาไผ พระ
ครูโสภณพิพัฒนาภรณ ฉะนั้น โรงเรียนจึงเปนแกนนําของชุมชนในการสืบสานงานบุญประเพณีที่สําคัญตางๆ
ของทองถิ่น เชน วันแหเทียนเขาพรรษา วันออกพรรษา ตักบาตรเทโว และทอดกฐิน เปนตน
1.10 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

คะแนนที่ได

ระดับ

ความหมาย

คุณภาพ
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู ดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง

4.53

5

ดีเยี่ยม

4.92

5

ดีเยี่ยม

4.63

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

คะแนนที่ได

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน
ตามหลักสูตร
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและ
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

4.84

ระดับ
คุณภาพ
5

4.21

4

ดีมาก

4.79

5

ดีเยี่ยม

9.97

5

ดีเยี่ยม

10.00

5

ดีเยี่ยม

4.60

5

ดีเยี่ยม

9.20

5

ดีเยี่ยม

ความหมาย
ดีเยี่ยม

ผูเรียนอยางรอบดาน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม
สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่
กําหนดขึ้น

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานดานการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพ
สูงขึ้น
คาเฉลี่ยรวม
สรุปภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
(ปรับปรุง)
(พอใช)

10.00

5

ดีเยี่ยม

4.50

5

ดีเยี่ยม

9.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

5

ดีเยี่ยม

คะแนนที่ได

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

4.60

5

ดีเยี่ยม

94.79

5

ดีเยี่ยม

ระดับ 3
(ดี)

ระดับ 4
(ดีมาก)

 ระดับ 5
(ดีเยี่ยม)

1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม
โรงเรียน บานบึง “มนูญวิทยาคาร” ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม

เมื่อวันที่ 10, 11 และ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตาม มาตรฐาน และ กลุมตัวบงชี้ โดยภาพรวมดัง
แสดงในตารางตอไปนี้
ระดับคะแนน/ ระดับคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้ําหนัก
คะแนน
ระดับ
(คะแนน)
ที่ได
คุณภาพ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี่ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.43
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
10.00
9.33
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
10.00
9.10
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
10.00
8.16
ดี
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
20.00
7.69
ตอง
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
10.00
8.00
ดี
เปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนา
5.00
4.80
ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
5.00
4.76
ดีมาก
และตนสังกัด
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน
5.00
5.00
ดีมาก
พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
100.00
81.27
ดี
คะแนนรวม

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
- ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป

 ใช

- มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดี ขึ้นไป 10 ตัวบงชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบงชี้

ไมใช

 ใช

- ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือ ตองปรับปรุงเรงดวน

ไมใช
ใช  ไมใช

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

 ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ในการนี้ โรงเรียนจึงเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งตอมาในปการศึกษา 2555 ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” ผานเกณฑการ
ประเมินมีคาน้ําหนัก 9.90 ระดับผลการประเมินพอใช โรงเรียนจึงเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอ สมศ.
เพื่อขอรับรอง และโรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาน มัธยมศึกษา ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เปนตนไป
1.12 ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด
จุดเดน
1. โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
โดยสอดแทรกในบทเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางตอเนื่อง และจัดกิจกรรมเสริมใหนักเรียนมีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีความเมตตากรุณา
2. โรงเรียนจัดทําโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนและพรรณนางานของฝาย / งาน พรอมทั้ง
ทบทวนและปรับปรุงทุกปการศึกษาเพื่อการวางตัวบุคคลใหเหมาะกับงานและแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ชัดเจน
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผเู รียน ครู – อาจารย ผูปกครอง ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
4. โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเขาคายวิชาการ – คายคณิตศาสตร กิจกรรม
ตอตานยาเสพติด เปนตน
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมมาตรการสงเสริมตาง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาและสงเสริมสถานศึกษาดานตาง ๆ เชน กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด การเลือกตั้งสภา
นักเรียน เปนตน
จุดที่ควรพัฒนา

1. งบประมาณที่รัฐจัดสรรใหโรงเรียนไมเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สภาพชุมชนเปนสังคมเกษตรกรรม รายไดของผูปกครองจึงนอยและไมแนนอน ประกอบกับ
ผูปกครองบางสวนมีถิ่นอาศัยที่ไมแนนอน มีการอพยพเพื่อการประกอบอาชีพอยูตลอดเวลา โรงเรียนจึงไดรับ
การสนับสนุนจากชุมชนในเรื่องกําลังทรัพยคอนขางนอยตามไปดวย ทําใหการบริหารจัดการในเรื่องตาง ๆ
คอนขางมีจํากัด
ขอเสนอแนะ
สงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหสวยงาม เพื่อประโยชนใชสอยใหคุมคามากยิ่งขึ้นไป
เชน สรางมุมนั่งอานหนังสือเพิ่มเติมโดยใชวัสดุธรรมชาติ เชน ไมไผ หญาแฝก เปนตน
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา
จุดเดน
ดานผูเรียน
ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ดานครู
ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความสามารถดาน
ดนตรี การสงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียน
ดานผูบริหาร
ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและมุงมั่นในการบริหาร อุทิศเวลา
ใหกับการทํางาน มีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน มีการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม โดยผูบริหาร ครู
ชุมชน นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา รวมกันทํางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีผลงานการสรางโรงเรียนจนไดรับรางวัลคุณธรรมจากธนาคารออมสิน
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-net สูงขึ้น
2. ครูควรจัดการซอมเสริมใหกับนักเรียนที่มีปญหาอยางสม่ําเสมอเปนรายบุคคล พรอมทั้งมีบันทึก
รายงานความกาวหนาใหแกผูบริหาร ผูปกครอง
3. พัฒนาการวัดผลประเมินผล ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการผูเรียนอยางตอเนื่อง
4. พัฒนาสื่อการสอนใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ
1) ดานผลการจัดการศึกษา

ผูเรียนควรไดรับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ มีการดําเนินการสอนซอม
เสริมอยางจริงจัง และติดตามผลการเรียนของผูเรียนทุกกลุมสาระจนกวาจะอยูในระดับดีจึงหยุดซอมเสริม
โดยสถานศึกษาและครูรวมกันดําเนินการอยางเปนระบบ
2) ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรใหมีงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
3) ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ครูควรมีการเพิ่มเติมบันทึกหลังสอนใหมีความสมบูรณมากขึ้น รวมทั้งจัดใหมีการประเมินผลที่
หลากหลายและมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งจากเพื่อนครู ผูปกครอง ผูเรียน มีการบันทึก
ติดตาม ประเมินผลพัฒนาการผูเรียนทุกดานไวอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
2. สถานศึกษาและครูรวมกันพัฒนาสื่อการสอนใหมีความหลากหลายมากขึ้น
3. ครูควรมีการประสานความรวมมือกับผูปกครองในการสอดสองดูแลพฤติกรรมผูเรียนรวมกันทั้งที่
บานและที่โรงเรียน
1.13 สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปญหา
นักเรียนสวนใหญเปนเด็กตางถิ่น อพยพโยกยายติดตามผูปกครองซึ่งเปนคนงานรับจางในไรออย ไร
มันสําปะหลัง หรือในโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางขัดสน สงผลใหนักเรียนขาด
ความกระตือรือรนในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงคอนขางต่ํา นอกจากนี้ นักเรียนจําเปนตองยาย
ติดตามผูปกครองอยางกะทันหันเสมอ การเรียนจึงขาดความตอเนื่อง มีผลตอยอดจํานวนนักเรียนซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
จุดเดน
1. โรงเรียนอยูในเขตพื้นที่ธรณีสงฆ จึงเอื้อตอการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และโรงเรียนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง
2. สภาพแวดลอมทางธรรมชาติของทองถิ่นเอื้อตอการเสริมสรางสุขภาพและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เชน การอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงสรางการบริหารงานเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการนําหลักการบริหารแบบ
PDCA มาใชพัฒนางานของฝายตาง ๆ
4. บุคลากรของโรงเรียนมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ มีจิตวิญญาณของ
ความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม หมั่นแสวงหาความรูใหม ๆ และการทําวิจัยในชั้นเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
งบประมาณที่รัฐจัดสรรใหโรงเรียนไมเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบกับ สภาพ
ชุมชนเปนสังคมเกษตรกรรม รายไดของผูปกครองจึงนอยและไมแนนอน มีการอพยพเพื่อการประกอบอาชีพ
อยูตลอดเวลา โรงเรียนจึงไดรับการสนับสนุนจากชุมชนในเรื่องกําลังทรัพยคอนขางนอยตามไปดวย ทําให
การบริหารจัดการในเรื่องตาง ๆ คอนขางมีจํากัด

สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนตระหนักในความสําคัญของสุข
นิสัยที่ดี สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โดยสอดแทรกในบทเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางตอเนื่อง สราง
จิตสํานึกใหเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมอยางหลากหลาย อาทิ แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร การ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมตามโครงการหองสมุดรักการอาน เพื่อใหผูเรียน
มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด จากแหลงเรียนรูทางอินเทอรเน็ต ปายนิเทศ และ
สื่อตาง ๆ รอบตัว นอกจากนี้โรงเรียนไดจัดแหลงการเรียนรูนอกหองเรียนใหผูเรียนไดศึกษาและสัมผัส
ประสบการณจริง จากสวนสมุนไพร และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ สนับสนุนการ
ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงานในรายวิชาตางๆ ผานกิจกรรมแบบบูรณาการ
ใหผูเรียนไดประยุกตใชความรู ความคิด ประสบการณ ความสามารถ มีทักษะในการจัดการและทํางานได
สําเร็จ
นอกจากนี้ โรงเรียนกําหนดใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนที่ชัดเจน สงเสริมใหครูเขารวมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
อบรมเชิงปฏิบัติการอยางทั่วถึง สงเสริมพัฒนาเทคนิค ความรู ความสามารถดานการจัดกระบวนการเรียน
การสอนของครู สงเสริมใหครูนําเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการแสวงหาองคความรูที่ทันตอเหตุการณ และ
ถายทอดใหกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม โดยมีขั้นตอนในการพัฒนา ดังนี้
1.1 โรงเรียนประชุมชี้แจงบุคลากรในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และมีการอบรมสัมมนาใหมีความรู
ความเขาใจที่ชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกันในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 โรงเรียนสงบุคลากรเขารับการอบรมกับสวนราชการภายนอก และนํามาขยายผลใหกับบุคลากร
ในโรงเรียน
1.3 โรงเรียนดําเนินโครงการนิเทศและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประชุมชี้แจงกลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆ เพื่อรวมกันปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน และนําขอสรุป
ปญหาของแตละกลุมสาระการเรียนรูมาแกไข โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูอนุมัติ
1.4 โรงเรียนมอบหมายครูประจําวิชาจัดทําประมวลรายวิชาของตนเอง โดยศึกษาจากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละกลุมสาระการเรียนรู

1.5 โรงเรียนดําเนินการประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหกับครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู
1.6 จัดการอบรมสัมมนาในเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู / การจัดทําสื่อ / คูมือหรือเอกสาร
ประกอบการสอน รวมถึงการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อชวยแกปญหาและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น

2. ผลการดําเนินงาน
นักเรียนมีความรู ความเขาใจ มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบ และคานิยมที่พึง
ประสงค สามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับวัย จากการมีสวนรวมทุกๆกิจกรรมสงผลให
นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของตนเอง มีความมั่นใจในการแสดงออกอยางเหมาะสม เปนมิตร
และใหความชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ เห็นความสําคัญในการดูแลสุขภาวะทางดานรางกายและจิตใจให
แข็งแรง สามารถดูแลตนเอง/แนะนําผูอื่นใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุและสารเสพติด ไดรับรางวัลแชมปภาค
กลาง “สพฐ.- เอ.พี. ฮอนดา เรด แชมเปยน” การแขงขันทักษะฟุตบอลชิงแชมปไปอังกฤษ ป 6 โควตาอบรม
กับสโมสร แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ที่ประเทศอังกฤษ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
บริษัท ฮอนดามอเตอรไทย จํากัด เปนการนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียน
ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้ง
คําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม มีการเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน เมื่อตองเขารวมกิจกรรมตาง ๆ สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
และโครงงานตางๆไดดี สามารถตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑ สรุปสาระสําคัญ เชื่อมโยงเพื่อการ
วางแผนงาน และสรุปเชิงตรรกะพรอมกับการสรางสิ่งใหมได
ประเด็น

ผลการประเมิน

้ั ม.๑
ชน

ชน
ั้ ม.๒
่
ดีเยียม

้ั ม.๓
ชน
ดี

พอใช้

้ั ม.๕
ชน

94.74%

5.26%
0.00%
0.00%

97.22%

้ั ม.๔
ชน

2.78%
0.00%
0.00%

88.71%

8.06%
3.23%
0.00%

10.00%
1.82%
0.91%

87.27%

88.23%

8.40%
2.52%
0.84%

92.62%

่ ความสามารถในการ
ร ้อยละของจํานวนนักเรียนทีมี
่
คิดวิเคราะห ์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
้
ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๖ จําแนกตามระดับคุณภาพ

3.28%
4.10%
0.00%

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิด
วิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น และ
แกปญหา
(ระดับดีเยี่ยม)

้ั ม.๖
ชน

ต้องปร ับปรุง

ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

ระดับคุณภาพ (คน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
15
103
23
87
27
76
12
44
9
25
12
25
-

รวม/คน
118
110
103
56
34
37

ระดับคุณภาพ (รอยละ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
87.29
12.71
79.09
20.91
73.79
26.21
78.57
21.43
73.53
26.47
67.57
32.43
-

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จําแนกตามระดับคุณภาพ
100.00

87.29

79.09

80.00

78.57

73.79

73.53

67.57

60.00
40.00
20.00

26.21

20.91

12.71

32.43

26.47

21.43

ดีเยี่ยม
ดี

0

0

0

0

0

0

ม.1
ดีเยี่ยม 12.71

ม.2
20.91

ม.3
26.21

ม.4
21.43

ม.5
26.47

ม.6
32.43

ดี

87.29

79.09

73.79

78.57

73.53

67.57

0

0

0

0

0

0

0.00

ผาน

ผาน

สรุปผล จํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2559

ประเด็น
ความสามารถใน
การใช
เทคโนโลยี
(ระดับดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน
่ ความสามารถใน
ร ้อยละของจํานวนนักเรียนทีมี
การใช้เทคโนโลยี
100%
100%
100%
ชนมั
ั้ 100%
ธยมศึก100%
ษาปี ที่ ๑100%
- ๖ จําแนกตามระดั
บ
คุณภาพ

0%0%0%

ชน
ั้ ม.๑

0%0%0%

ชน
ั้ ม.๒
่
ดีเยียม

0%0%0%

้ั ม.๓
ชน
ดี

0%0%0%

ชน
ั้ ม.๔
พอใช้

0%0%0%

ชน
ั้ ม.๕
ต้องปร ับปรุง

0%0%0%

ชน
ั้ ม.๖

รอยละผลการประเมินนักเรียนดานการยอมรับความคิดเห็นผูอื่น ภูมิคุมกัน
ตนเอง
สุขภาวะทางจิต คํานึงถึงความเปนธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ที่อยูในระดับดีเยี่ยม
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-

การยอมรับความคิดเห็นผูอื่น
มีภูมิคุมกันตนเอง

มัธยมศึก มัธยมศึก มัธยมศึก มัธยมศึก มัธยมศึก มัธยมศึก
ษาปที่ 1 ษาปที่ 2 ษาปที่ 3 ษาปที่ 4 ษาปที่ 5 ษาปที่ 6
การยอมรับความคิดเห็นผูอ ื่น 82.68
94.44
95.65
92.19
91.84
94.23
มีภูมิคุมกันตนเอง

79.53

96.03

93.04

87.50

89.80

96.15

มีสุขภาวะทางจิต

85.83

87.30

91.30

81.25

85.71

92.31

คํานึงถึงความเปนธรรม

94.49

84.92

97.39

85.94

89.80

98.08

มีสุขภาวะทางจิต
คํานึงถึงความเปนธรรม

3. จุดเดน
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ สามารถเรียนรูและ
ทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล ความคิดตาง ๆ ประเมินความนาเชื่อถือ
ของขอมูล โดยนําเสนอผลงานในรูปของโครงงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืนตอไป
4. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนควรจัดคาบการสอนซอมเสริมอยางตอเนื่อง กระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ใหสูงขึ้น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูล
สารสนเทศ ผลจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และการ
จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน
กําหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พรอมทัง้ จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ

ดําเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีกี่ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน
2. ผลการดําเนินงาน
2.1 สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหา ความ
ตองการของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแหงชาติ
2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตําแหนง
ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปนระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม ที่กระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู
2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ให
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนไดสวนเสีย มี
สวนรวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ
2.4 ผูเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีสวนรวมในการรวมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมรสวนรวมในการจัดการศึกษา
2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา
2.7 สถานมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากหลายฝาย สงผลใหสถานศึกษามีสื่อ
และแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
3. จุดเดน
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี
เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําป ที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการ และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอน
สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน
และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา
4. จุดควรพัฒนา

1. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเรียน
2. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความ
เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการดําเนินงาน /
กิจกรรมอยางหลากหลาย อาทิ งานบริหารหลักสูตรสถานศึกษามีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและ
ทบทวนหลักสูตรสถานศึ กษา พั ฒ นาสูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน
ชิ้นงาน โดยทุ กกลุมสาระการเรียนรูจัดทําหน วยบู รณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ อย.นอย โดยปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สัดสวนคะแนน
แตละหนวย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียน
การสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการ
เรียนการเสอนที่เนนทักษะการเคิด อาทิ จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนาที่ใหนักเรียนจัด
ปายนิเทศ จัดมุมหองสมุด สวนสมุนไพร และบรรยากาศตามสถานที่ตางๆ ทั้งภายในและนอกหองเรียน
ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมเทคโนโลยี หองเรียนอัจฉริยะ smart classroom และภูมิปญญา
ทองถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียน
ละ 1 เรื่อง และไดรับการตรวจจากหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
กลุมบริหารวิชาการ และผูบริหารสถานศึกษา
2. ผลการดําเนินงาน
ครูสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีผลงานทางวิชาการ เพิ่มวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา
ในระดับสูงขึ้นเพื่อเปนแบบอยางที่ดีกับผูเรียน อีกทั้งนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาผูเรียน ทุมเท
กายและใจเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ มุงสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะหและเขียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเปาหมาย สงผลใหผูเรียนมีคุณสมบัติในการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง
3. จุดเดน
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒ นาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ได
ปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู อาทิ ฐาน
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
4. จุดควรพัฒนา
ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการใหขอมูลยอนกลับ
แกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
โรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” วางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ไดแก
1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา
3) จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบโดยใชเทคโนโลยีชวยในการเก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูลเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5) ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7) จัดทํารายงานประจําปที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหไดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานระดับสากล
กลยุทธที่ 2 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสวนรวม
กลยุทธที่ 4 เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
การกําหนดกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความหวังวาจะนําไปสูความ
เปนเลิศในหลายๆดาน และการกําหนดทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาและ
ทองถิ่นไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงจุดมุงหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตลอดทั้งโครงการที่สอดคลองกับแผนงาน
ที่มีผลผลิตทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ เพื่อนํามาพัฒนาศักยภาพภายในสถานศึกษาตอไป
1. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
กฎกระทรวง โดยสถานศึกษาไดรับการประเมินทั้งภายในและภายนอก และไดนําผลการประเมินมาตัดสินใจ
และปรับปรุงการทํางานของโรงเรียน อีกทั้ง สถานศึกษาใหความสําคัญในการนําผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษาไปใชวางแผนพัฒนา การบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนระบบตามวงจร PDCA
มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนกลยุทธ 4 ป แผนปฏิบัติการประจําป ประกอบดวย
โครงการ / กิจกรรมที่แตละฝาย / งาน / กลุมสาระฯ รวมกันคิดและวางกรอบงาน
1.1 จัดประชุมคณะครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน
รายงานประจําปของสถานศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงาน
ประจําป วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามจุดที่ควรพัฒนาโดยเนนที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมใหความรู ความ
เขาใจแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อใหคณะครู บุคลากรทุกฝาย
ที่เกี่ยวของมีความเขาใจการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงตลอดปการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงการ
ทํางานอยางมีสวนรวมของทุกฝาย โรงเรียนจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและประเมินผลการดําเนินงาน
จากคณะครู นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อใหการพัฒนา
สถานศึกษาสอดคลองกับวิสัยทัศนและสนองกลยุทธที่โรงเรียนกําหนด และนําผลการพัฒนามาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานตอไป
1.2 การบริหารและการพัฒนาโรงเรียน ไดดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ และมีระบบการตรวจสอบถวงดุล โดยฝายบริหารและคณะกรรมการแผนงานโรงเรียนเปน
ผูติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของทุกกลุมงาน / กลุมสาระ ฯ ในโรงเรียนใหเปนไปตามแผน
มีการตรวจสอบการใชงบประมาณตามแผนโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้งขึ้น และเมื่อสิ้นปการศึกษา
โรงเรียนไดรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนฯ รายงานการพัฒนาตนเอง รายงานประจําปเผยแพรให
ผูป กครองนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานที่เกีย่ วของทราบ
2. ผลการดําเนินงาน
โรงเรียนมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปน
ระบบ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน และชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพภายในในระดับ ดีเยี่ยม
3. จุดเดน
โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการสรางความ
เขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของที่ชัดเจน เปน
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเนนการมีสวน
รวม ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ สรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับ
บุคคลที่เกี่ยวของทุกระดับ
4. จุดควรพัฒนา

โรงเรียนมีแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นจากภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพของนักเรียนยังไมกวางขวางหลากหลาย และการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนยังไมครอบคลุมทุกกิจกรรม / โครงการ

กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาประเมินคุณภาพ
ภายในตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 8 ประการ
1. กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษามุงเนนคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2 ปการศึกษา

3. จัดการและบริหาร
ขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ
4. จัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา
5. ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
7. จัดทํารายงานประจําป
ที่เปนการประเมินคุณภาพ
ภายใน
8. ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง

5
5

การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มงุ เนนคุรภาพตา…

4.66
4.66

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

4.81

4.9

5
5
5

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

4.75

5
5

การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ…

4.66
4.66
4.66
4.66

กาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
การจัดใหมีการพัฒนาคุรภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

4.4
ปี 2559

4.5

4.6

4.86
4.81
4.7

4.8

4.9

5

ปี 2558

สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ 4 ดีเยี่ยม
จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาอยูในระดับ ดี

5.1

เยี่ยม เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ อยูในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยูในระดับดี
เยี่ยม
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายเปนไปตามปญหาและ
ความตองการของผูเรียน สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายของสถานศึกษาและสภาพชุมชนของทองถิ่น จน
มีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน อยูในระดับดีเยี่ยม ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียน และ
วิเคราะหสื่อความ มีความสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดดี มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงคตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจน ในดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษามีผลการพัฒนา อยูในระดับดีเยี่ยม โดยมีการวางแผนงานของสถานศึกษา ใชการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมโดยผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนมีสวนในการวางแผนและพัฒนาสถานศึกษา
มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานวาตองการใหเกิดความสัมฤทธิผลในดานใดและระดับใด กําหนดเกณฑ
มาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ มีการวางแผนการออกแบบกิจกรรม โครงการเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติโดยผูเกี่ยวของเปนผูเสนอแผนปฏิบัติการ ตลอดทั้งมีระบบการนิเทศ กํากับ และติดตาม นําแผนสูการ
ปฏิบัติ หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โรงเรียนจะจัดทําแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ตอไป ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีผลการพัฒนา อยูในระดับดีเยี่ยม
ครูสามารถวิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรู มีการประเมินผลตามสภาพจริง ใชสื่อการเรียนรู ติดตาม
ตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหาผูเรียนรายบุคคล ในดานระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผลมีผลการพัฒนา อยูในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอยาง
เปนระบบ ใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี สงผลใหชุมชน ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

สวนที่ 3
สรุปผล แนวทางการประเมิน และความตองการการชวยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศที่สําคัญที่สถานศึกษาจะตองนําไป
วิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3 - 5 ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น
จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของ
แตละมาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือ ดังนี้
โรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 ดาน ไดแก ดานบริหาร
วิชาการ ดานบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย ดานบริหารงานการจัดการศึกษา ดานบริหารงาน
กิจการนักเรียน ผูบริหารยึดหลักการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management)
และใชการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (Deming circle) Plan Do Check Act : PDCA มาปรับปรุงระบบงาน
ภายในกลุมสาระการเรียนรู / ฝาย / งาน ฯลฯ และยังใชแนวทางในเรื่อง TQM ซึ่งเปนการบริหารทีมงาน
คุณภาพมาผลักดันคุณภาพของบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ทั้งนี้ โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานดี ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา ครูมีความ
กระตือรือรนในการทํางาน และโรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม จึงทําใหโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอยเปนสวนใหญ ตลอดทั้ง พัฒนาการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู หองเรียนอัจฉริยะ
smart classroom เพื่อเพิ่มศักยภาพแกผูเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหได
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ แตในขณะเดียวกันโรงเรียนเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบลขนาด
กลาง แตขาดบุคลากรชํานาญการบางสาขาเนื่องจากบุคคลากรยายบอย และตั้งอยูหางไกลจากตัวจังหวัด
การบริหารจัดการกับภาระงานและกิจการตางๆของโรงเรียนจึงตองเปนไปตามสภาพจริง
สรุปผล
จุดเดน
จุดควรพัฒนา
• ดานคุณภาพผูเรียน
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึง
ประสงค มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ สามารถ
เรียนรูและทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางขอมูล ความคิดตาง ๆ
ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล โดยนําเสนอ
ผลงานในรูปของโครงงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนา

• ดานคุณภาพผูเรียน
โรงเรียนควรจัดคาบการสอนซอมเสริม
อยางตอเนื่อง กระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของ
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อ
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น

ตนเองอยางยั่งยืนตอไป

จุดเดน
• ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยาง
เปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมี
สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
ที่ชัดเจน มีการปรับแผนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการ
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการ
เรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ
กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และ
จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา

จุดควรพัฒนา
• ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา
1. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียน

จุดเดน

จุดควรพัฒนา

2. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวน
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความ
เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา

• ด า นกระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น น
• ด า นกระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น น
ผูเรียนเปนสําคัญ
ผูเรียนเปนสําคัญ
ครู มี ค วามตั้ งใจ มุ งมั่ น ในการพั ฒ นาการ
ควรนํ าภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ให เข ามามี ส ว น
สอน โดยจัดกิจกรรมใหนั กเรียนไดเรียนรูโดยการ รวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการใหขอมูล
คิด ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรู ย อ นกลั บ แก นั ก เรี ย นทั น ที เพื่ อ นั ก เรี ย นนํ า ไปใช
ที่ ห ลากหลาย ให นั กเรีย นแสวงหาความรู จ ากสื่ อ พัฒนาตนเอง
เทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวน

รวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู อาทิ ฐานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเดน

จุดควรพัฒนา

• ด า น การป ระกั น คุ ณ ภ าพ ภ ายใน ที่ มี
ประสิทธิผล
โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการ
สรางความเขาใจและใหความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝายที่
เกี่ยวของที่ชัดเจน เปนประโยชนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเนนการมีสวนรวม ดําเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการ สรางวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับบุคคล
ที่เกี่ยวของทุกระดับ

• ด า น การป ระกั น คุ ณ ภ าพ ภ ายใน ที่ มี
ประสิทธิผล
1. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นจากภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนยังไมกวางขวาง
หลากหลาย
2. การนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา และพัฒนาการเรียนการ
สอนยังไมครอบคลุมทุกกิจกรรม / โครงการ

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ตองกําหนดและวางแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีแนวทางดังนี้
1. โรงเรียนมุงพัฒนาครูใหมีทักษะความชํานาญในดานที่ตนถนัด พัฒนาดาน EQ และกระบวนการ
คิดแกปญหา มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพิ่มมากขึ้น โดยประสานสัมพันธกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และใชการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (Deming circle) PDCA
มาชวยเพิ่มคุณภาพของงานและสงเสริมการทํางานเปนทีม

2. พัฒนานักเรียนใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน ใฝหาความรูดวยตนเอง มีทักษะในการทํา
กิจกรรมกระบวนการกลุม และใหนักเรียนสามารถศึกษาหาความรูไดตามศักยภาพของตนเอง สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและปรัชญาของโรงเรียน
3. พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน เชน หองสมุดมีชีวิตใหเปนแหลงคนควาหาความรูของครู นักเรียนอยางทั่วถึง และพัฒนาอุทยานการศึกษาใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น
4. พัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนสถานที่เรียนรูของครูและนักเรียน ตลอดทั้งใชภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเพิ่มมากขึ้น
5. สงเสริมใหมีการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง ใหครูผูสอนตระหนักในปญหาของนักเรียน ตลอด
ทั้ง สรางนวัตกรรมเพื่อแกปญหานักเรียนอันจะสงผลใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถและเต็มศักยภาพ
6. สงเสริมกิจกรรมการอาน คิด วิเคราะหและเขียนใหนักเรียนอยางตอเนื่อง
7. พัฒนาสาระทองถิ่นใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
8. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น

ความตองการการชวยเหลือ
ดวยอุปสรรคสําคัญของโรงเรียน คือ การขาดบุคลากรชํานาญการ เชน ครูเกษตร ครูดนตรี ครู
ศิลปะ ครูสังคมศึกษา ครูคณิตศาสตร ครูฟสิกส และครูสนับสนุนการสอน เชน การเงิน แนะแนว และ
ธุรการ ภาระงานจึงมีมากเกินจํานวนบุคลากรที่รองรับ โรงเรียนจึงตองการความชวยเหลือ ดังนี้
1. ความรวมมือจากชุมชนในดานการจัดการศึกษา
2. งบประมาณจากแหลงตางๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเปนไปตามวิสัยทัศน
3. แหลงเรียนรูจากเครือขายตางๆ ที่จะสนับสนุนโรงเรียนใหจัดการศึกษาใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น
4. การไดรับการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรใหตรงกับกลุมสาระวิชาที่ขาดแคลน เชน เกษตร ดนตรี
ศิลปะ ภาษาไทย คณิตศาสตร และครูสนับสนุนการสอนดานการเงิน แนะแนว และธุรการ เปนตน

โรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร”
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” ไดพิจารณารายงาน
ประจําปของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ แลวมีมติเห็นชอบในรายงานประจําปของสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ นี้

ลงชื่อ......................................................................
(นางอารีรัตน สิงหโตทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ......................................................................
(นายบุญเหลือ มาลัย)
ผูแทนองคกรชุมชน
ลงชื่อ......................................................................
(นายนคร พิมเสน)
ผูแทนผูปกครอง
ลงชื่อ......................................................................
(นางเมตตา กิติกรเศรษฐ)
ผูทรงคุณวุฒิ
ลงชื่อ......................................................................
(นายวรวิทย ปญญวัฒนกิจ)
ผูแทนศิษยเกา
ลงชื่อ......................................................................ผูเสนอรายงานประจําปของสถานศึกษา
(นายนิพนธ แจมจํารัส)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร”
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