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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
 
  ๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา    ที่ตั้งเลขที่  ๒๖๘   ถนนมณีรัตน์   ตําบลอุทัยใหม่  อําเภอเมืองอุทัยธานี   
จังหวัดอุทัยธานี   รหัสไปรษณีย์  ๖๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๕๖๕๑-๑๘๕๕   e-mail : putta_mk@hotmail.com     

Website :  http://www.phutta.ac.th  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา   เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน
ได้แก่  หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘ ตําบลท่าซุง,    หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 7 ตําบลดอนขวาง,   หมู่ที ่1  
หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4  ตําบลหนองแก,  เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี,  ตําบลอุทัยใหม่   โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้ 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา  เดิมชื่อโรงเรียนสุธรรมวิทยา  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อวันที่ 21  มีนาคม  2528   เปิดทําการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528  
ณ บริเวณศาลาสองไร่และบริเวณสวนไผ่  ของวัดจันทราราม (วัดท่าซุง)  ตําบลน้ําซึม  อําเภอเมืองอุทัยธานี   
จังหวัดอุทัยธานี 

ปีการศึกษา 2530  มีเหตุขัดข้องเก่ียวกับการปฏิบัติงานหลายประการ  กรมสามัญศึกษาจึงได้ย้าย 
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา (สุธรรมวิทยา)  มาอยู่ ณ อาคารหลังเก่าของโรงเรียนเมืองอุทัยธานี   ซึ่งไม่ได้ใช้
ประโยชน์แล้ว    และปีงบประมาณ 2531  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ  เป็นจํานวนเงิน 5,500,000 บาท  ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบแรกขององค์การยูเนสโก  และได้รับ
ความอนุเคราะห์จากพระครูอุทัยธรรมโกศล (พระครูตี๋)  ยกที่ดินของวัดให้โรงเรียนก่อสร้างอาคารดังกล่าว  
จากนั้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2532  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก  สุธรรมวิทยา  เป็น 
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา  ซึ่งเป็นชื่อโรงเรียนที่ใช้ในปัจจุบัน 
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  ๑.๒  บุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑) จ านวนบุคลากร๑  ข้อมูล 

บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๒ ๒๗ - ๒ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒ ๒๘ - ๒ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๑ ๒๓ - ๔ ๑ 

 

 
 
 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนบุคลากร 

ปวช. ๐ 
ปวส. ๐ 
ปริญญาตรี ๙ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๐ 
ปริญญาโท ๑๔ 
ปริญญาเอก ๐ 

รวม ๒๓ 
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 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ที ่ สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชม./สัปดาห์) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 

บริหารการศึกษา 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
พลศึกษาและสุขศึกษา 
ศิลปศึกษาและนาฏศิลป์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑ 
๒ 
๓ 
๓ 
๒ 
๓ 
๔ 
๑ 
๓ 
๑ 

- 
๒๑ 
๒๒ 
๑๖ 
๓๖ 
๒๐ 
๑๔ 
๒๘ 
๑๐ 
๑๐ 

รวม ๒๓ ๒๐ 
 
 
  ๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 

 ๑) จํานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จํานวน  ๓๔๙   คน    (ข้อมูล ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม. ๑ ๓ ๔๒ ๔๒ ๘๔ ๒๘ 

ม. ๒ ๒ ๓๒ ๓๒ ๖๔ ๓๒ 

ม. ๓ ๒ ๓๗ ๓๓ ๗๐ ๓๕ 

ม. ๔ ๒ ๑๕ ๒๑ ๓๖ ๑๘ 

ม. ๕ ๒ ๑๔ ๔๔ ๕๘ ๒๙ 

ม. ๖ ๒ ๑๓ ๒๔ ๓๗ ๑๙ 

รวม ๑๓ ๑๕๓ ๑๙๖ ๓๔๙ ๒๗ 
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 ๒) จ านวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

ชั้น ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ม. ๑ ๕๙ ๕๗ ๘๔ 
ม. ๒ ๖๖ ๕๕ ๖๔ 
ม. ๓ ๖๖ ๕๘ ๗๐ 
ม. ๔ ๔๑ ๕๕ ๓๖ 
ม. ๕ ๖๑ ๓๓ ๕๘ 
ม. ๖ ๗๐ ๕๔ ๓๗ 

รวม ๓๖๓ ๓๑๒ ๓๔๙ 
 
 

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
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  ๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

จ านวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

ภาษาไทย 89 

สังคมศึกษา 77 

ภาษาอังกฤษ 86 

คณิตศาสตร์ 56 

วิทยาศาสตร์ 75 

สุขศึกษา 153 

ศิลปศึกษา 87 

การงานฯ 193 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
   

 

 

 

 

 

 

  ๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ๕๑.๗๒ ๒๒.๐๗ ๓๑.๔๑ ๓๕.๘๓ ๒๔.๗๘ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๑.๖๖ ๒๒.๙๑ ๓๐.๘๔ ๓๕.๖๙ ๒๕.๐๖ 

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. ๕๓.๐๙ ๒๔.๙๐ ๓๑.๗๗ ๓๖.๑๗ ๒๗.๓๕ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๒.๒๙ ๒๔.๘๘ ๓๑.๖๒ ๓๕.๘๙ ๒๗.๗๖ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่ระดับโรงเรียน ๕๑.๗๒ ๒๒.๐๗ ๓๑.๔๑ ๓๕.๘๓ ๒๔.๗๘ 
คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด ๕๑.๖๖ ๒๒.๙๑ ๓๐.๘๔ ๓๕.๖๙ ๒๕.๐๖ 
คะแนนเฉลีย่ระดับ สพฐ. ๕๓.๐๙ ๒๔.๙๐ ๓๑.๗๗ ๓๖.๑๗ ๒๗.๓๕ 
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ ๕๒.๒๙ ๒๔.๘๘ ๓๑.๖๒ ๓๕.๘๙ ๒๗.๗๖ 
จํานวนนักเรียนท่ีเข้าสอบ (คน) ๒๙ ๒๙ ๒๙ ๒๙ ๒๙ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ๔๓.๒๒ ๒๓.๖๗ ๓๒.๐๕ ๔๘.๔๔ ๒๘.๑๕ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๕.๗๖ ๒๘.๗๕ ๓๔.๓๕ ๔๘.๓๕ ๒๙.๕๖ 

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. ๔๖.๘๑ ๒๙.๕๓ ๓๕.๑๒ ๔๙.๓๔ ๓๑.๓๙ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๖.๓๖ ๒๙.๓๑ ๓๔.๙๙ ๔๙.๐๐ ๓๑.๘๐ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่ระดับโรงเรียน ๔๓.๒๒ ๒๓.๖๗ ๓๒.๐๕ ๔๘.๔๔ ๒๘.๑๕ 
คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด ๔๕.๗๖ ๒๘.๗๕ ๓๔.๓๕ ๔๘.๓๕ ๒๙.๕๖ 
คะแนนเฉลีย่ระดับ สพฐ. ๔๖.๘๑ ๒๙.๕๓ ๓๕.๑๒ ๔๙.๓๔ ๓๑.๓๙ 
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ ๔๖.๓๖ ๒๙.๓๑ ๓๔.๙๙ ๔๙.๐๐ ๓๑.๘๐ 
จํานวนนักเรียนท่ีเข้าสอบ (คน) ๔๑ ๔๑ ๔๑ ๔๑ ๔๑ 
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๔๒.๘๕ 

๕๑.๗๒ 

๒๑.๒๘ ๒๒.๐๗ 

๓๑.๓๙ ๓๑.๔๑ 
๓๕.๑๘ ๓๕.๘๓ 

๑๘.๒๙ 

๒๔.๗๘ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตพิื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาฯ 

ภาษาอังกฤษ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ภาษาไทย ๔๒.๘๕ ๕๑.๗๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๒๘ ๒๒.๐๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๓๙ ๓๑.๔๑ 
สังคมศึกษาฯ ๓๕.๑๘ ๓๕.๘๓ 
ภาษาอังกฤษ ๑๘.๒๙ ๒๔.๗๘ 
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๔๑.๔๘ ๔๓.๒๒ 

๒๙.๙๐ 

๒๓.๖๗ 

๓๖.๔๘ 
๓๒.๐๕ 

๔๕.๐๐ 
๔๘.๔๔ 

๒๗.๕๒ ๒๘.๑๕ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตพิื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาฯ 

ภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ภาษาไทย ๔๑.๔๘ ๔๓.๒๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๙.๙๐ ๒๓.๖๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖.๔๘ ๓๒.๐๕ 
สังคมศึกษาฯ ๔๕.๐๐ ๔๘.๔๔ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๕๒ ๒๘.๑๕ 
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  ๑ 
  ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

 อาคารเรียน     จํานวน  3  หลัง 
 อาคารประกอบ   จํานวน  4  หลัง 
 ห้องส้วมนักเรียนชายและหญิง  จํานวน  3  หลัง 
 สนามบาสเกตบอล   จํานวน  1  สนาม 
  ๑ 
  ๑.๖  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ๑)  ห้องสมุด   มีขนาด  ๖๐๐  ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห้องสมุด ๘,๐๐๐ เล่ม  
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรม My School Library  
  จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๑๒๐ คน /วัน  
                 คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖  ของนักเรียนทั้งหมด 

 ๒)  ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จํานวน ๔ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จํานวน ๑ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จํานวน ๐ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคหกรรม 
ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ 

จํานวน 
จํานวน 

๑ 

๒ 

ห้อง 
ห้อง 

 ๓) คอมพิวเตอร์ จํานวน     ๙๖     เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๔๑ เครื่อง  
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๔๐ เครื่อง  
จํานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๓๐ คนต่อวัน   
  คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๒ ของนักเรียนทั้งหมด 
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ               ๑๕ เครื่อง  
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 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้

(คน) 
ห้องสมุด ๓๒๐ 
ห้องคอมพิวเตอร์ ๓๔๙ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๓๔๙ 
ห้องปฏิบัติการคหกรรม ๑๐๐ 
ธนาคารโรงเรียน ๒๙๗ 
สหกรณ์ร้านค้า ๓๔๙ 
  

 

 ๕.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้(คน) 

วัดสังกัสรัตนคีรี ๓๔๙ 
วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม ๑๕๐ 
เขาสะแกกรัง, หมุดโลก, พระปฐมบรมชนก ๒๕๐ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเทโพ ๙๕ 
จ่าพงษ์โฮมสเตย์ ๘๐ 
สถานีวิทยุ ๙๓๔ ๔๕ 
วิทยาลัยสารพัดช่าง ๒๒ 
ถนนคนเดินตรอกโรงยา ๒๑๐ 
  

 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 

ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จ านวนครั้ง/ปี 
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

๖.๑ นายคม  ภู่ยงยุทธ ดนตรีสากล/วงดุริยางค์ ๘๐ ศิลปศึกษา 
๖.๒ พระอาจารย์สิงห์ชัย พระพุทธศาสนา ๑๘ สังคมศึกษาฯ 
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  ๑ 
  ๑.๗  ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๑,๙๗๒,๘๔๐.๐๐ งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑๒,๒๖๐,๗๖๐.๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๓๐๔,๖๒๐.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๖๖๑,๗๗๓.๒๗ 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) เงินบริจาค ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ งบอ่ืนๆ(ระบุ) ค่าจ้างนอกงบฯ ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายรับ ๒,๖๒๗,๔๖๐.๐๐ รวมรายจ่าย ๑๕,๒๓๔,๕๓๓.๒๗ 
  

งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง      คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๖ ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๔ ของรายรับ 
    

  ๑ 
 
  ๑.๘  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ วัดสังกัสรัตนคีรี  โรงเรียนพยาบาลอุทัยธานี อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพรับจ้าง   ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  ประเพณีตักบาตรเทโว 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    อาชีพหลัก คือ รับจ้าง   
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๔๐,๐๐๐ บาท  จํานวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔  คน 

 ๓) โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน 
     โอกาสของโรงเรียนคือ อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ดังนี้ วัดสังกัสรัตนคีรี    ซ่ึงเป็นวัดที่มีประเพณี

ตักบาตรเทโวที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด อยู่ติดเขาสะแกกรังซึ่งเป็นเขาที่มี
หมุดโลกปักอยู่บนเขา และพระปฐมบรมชนกของรัชกาลที่ ๑ ที่เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทยแหล่งหนึ่ง  โรงเรียนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จึงได้รับการดูแลจากเทศบาลเมืองอุทัยธานี 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  แต่โรงเรียนมีข้อจํากัด คือ เป็นโรงเรียนที่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิด
อยู่ใกล้เคียงกันจํานวนหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนประจําจังหวัด ทําให้นักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน  มีระดับสติปัญญาที่อยู่ในระดับต่ําและปานกลาง 
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  ๑.๙  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ แผนวิชาการทั่วไป 
ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 

ภาษาไทย ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๑๘๐ - ๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ 

 ประวัติศาสตร ์ (๔๐) (๔๐) - (๔๐) (๔๐) - 

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม       

 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ 
ดําเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร ์

 เศรษฐศาสตร ์

 
๘๐ 

 

 
๘๐ 

 

 
๘๐ 

 

 
๘๐ 

 

 
๘๐ 

 

 
๘๐ 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ - ๘๐ ๘๐ - 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๗๐๐ ๔๘๐ ๔๖๐ ๖๔๐ ๖๐๐ ๕๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๖๐๐ ๗๐๐ ๘๒๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

รายวิชามาตรฐานสากล - ๘๐ - - ๘๐ - 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน (ชมรม,ชุมนุม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน์ - - - - - - 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน/ชั่วโมง/ปี ๑๓๘๐ ๑๔๐๐ ๑๓๖๐ ๑๓๘๐ ๑๓๖๐ ๑๒๖๐ 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙ ๑๔ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

รายวิชาพ้ืนฐาน    
ภาษาไทย ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๖๐ 

 ประวัติศาสตร ์ (๔๐) (๔๐) (๔๐) 

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    

 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ 
ดําเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร ์

 เศรษฐศาสตร ์

 
๑๒๐ 

 

 
๑๒๐ 

 

 
๑๒๐ 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๐๐ ๑๒๐ ๒๐๐ 

รายวิชามาตรฐานสากล - ๘๐ - 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน (ชมรม,ชุมนุม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน  (ลูกเสือ, เนตรนารี) ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน/ชั่วโมง/ปี ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙ ๑๕ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

 
  ๑.๑๐  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา   
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานระดับองค์กร 

SCQA (School Quality Awards) 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ)   
นายรัตนชัย   ศรีโกมล ผู้บริหารดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙ สมาคมผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
ครู(ระบุช่ือ)   
นางลัดดาวัลย์  หุ่นธาน ี ครูต้นแบบทางไกลผ่านดาวเทียม            

ปีการศึกษา 2559 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นักเรียน(ระบุชื่อ)   
นางสาวยุพดี   แก้ววิกย์กรรม   รางวัลเยาวชนดีเด่น  สํานักงานพุทธสมาคมแห่ง

ประเทศไทย 
นางสาวจิตติมา   ปรีดิพันธ์    รางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม  สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษา   

ภาค 6  ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี 

เด็กชายทรงฤทธ์ิ    ทองคง 
เด็กชายเจนณรงค์    มัทธวรัตน ์
เด็กชายยอดดอย    พักแพรก 
เด็กชายสุทธิวัฒน์    รัตนาจารย ์
เด็กชายวชิระ    จันทร์หอม 
เด็กชายจุลพงษ์    เชื้อเขตรกรรม 
เด็กชายประดิพัทธ์    ชัยมงคล 
เด็กชายอภินันท์    วงษ์สมบูรณ ์

รางวัลเหรียญทอง    
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
ระดับ ม.ต้น 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงวรรณภา    บัวบาน 
เด็กหญิงณัฐกุล    เขม้นเขตร์การ 
เด็กหญิงศิริเมษา    สมบุญมี 

รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันอาหาร 
จานเดียวและขนมหวาน  ระดับ ม.ต้น 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙ ๑๖ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงสุภัชชา    ชะนะ 
เด็กหญิงวาสนา    อินทโฉม 

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.
ต้น 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ.ใบเฟิร์น  ฝ่ายรสาร รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันประกวด
วาดภาพระบายสีนักเรียนเรียนร่วม   
ระดับ ม.ต้น (บกพร่องทางสติปัญญา) 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช.ศุภกร   แข็งการนา 
ด.ช.สรศักดิ์   เมฆแสน 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม.42 

น.ส.รัตนสุดา   คงประเสริฐ 
น.ส.สโรชา   ชโลบล 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม.42 

ด.ญ.ชลธชิา    เต็นเส้า 
ด.ญ.ทิพวรรณ    ลาคํา 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม.42 

นางสาวพชรพร    ดีอ่ิม 
นางสาวปริยาภัทร    คําวัฒน์ 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ  
ตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม.42 

นักเรียน ม.ต้นและม.ปลาย  
จํานวน ๒๐ คน 

รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันละคร
คุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย 

สพม.42 

 เด็กหญิงเบญจมาศ    ทิพรังษี รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรม ม.ต้น 

สพม.42 

นางสาวญานิศา    สมมานะ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรม ม.ปลาย 

สพม.42 

เด็กหญิงเพชรรัตน์    อินทร์เอม 
เด็กหญิงสิญาดา    สารทอง 
เด็กหญิงฐิติมา    นามวงษ์ลือ 
เด็กหญิงทัศนีย์    วันดี 
เด็กหญิงธัญลักษณ์    เกียรติเผ่า 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลง
คุณธรรม ม.ต้น 

สพม.42 

นางสาวรัตนากร    จันทร์ไพโรจน์
นางสาวกมลวรรณ    ผู้สงค์ 
นางสาวเขมจิรา    คําเสียง 

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันร้องเพลง
คุณธรรม ม.ปลาย 

สพม.42 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙ ๑๗ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวปิยปาณ    แสงชวลิตร 
นางสาวปราณปริยา    ปิ่นสกุล 
เด็กชายอภิเชษฐ์    หลากสุขถม 
เด็กหญิงนวรัตน์    โนรี 

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันประกวด
มารยาทไทย ม.ต้น 

สพม.42 

นายชยทัศน์    แก้วจัง 
นางสาวกนกวรรณ    รักธัญการ 

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันประกวด
มารยาทไทย ม.ปลาย 

สพม.42 

นางสาวรติณา    ดวงแข 
นางสาวยุพดี    แก้ววิกย์กรรม 
นายธีรภัทร์    มนัสตรง 
นายธีรศักดิ์    ดวงดาว 
นายโพวิน    เพ็ชรดี 

รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ม.ปลาย 

สพม.42 

 

เด็กชายทรงฤทธ์ิ    ทองคง 
เด็กชายเจนณรงค์    มัทธวรัตน ์
เด็กชายยอดดอย    พักแพรก 
เด็กชายสุทธิวัฒน์    รัตนาจารย ์
เด็กชายวชิระ    จันทร์หอม 
เด็กชายจุลพงษ์    เชื้อเขตรกรรม 
เด็กชายประดิพัทธ์    ชัยมงคล 
เด็กชายอภินันท์    วงษ์สมบูรณ ์

รางวัลเหรียญทอง การจัดการค่ายพัก
แรม ม.ต้น 

สพม.42 

ด.ญ.ใบเฟิร์น  ฝ่ายรสาร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวด
วาดภาพระบายสี ม.ต้น (บกพร่องทาง
สติปัญญา) 

สพม.42 

ด.ช.วีระพัฒน์  ลาคํา รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวด
วาดภาพระบายสี ม.ต้น (บกพร่อง
ทางการเรียนรู้) 

สพม.42 

เด็กหญิงสุภัชชา    ชะนะ 
เด็กหญิงวาสนา    อินทโฉม 

รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาพลศึกษา ม.ต้น 

สพม.42 

นางสาวบุญญิสา    เหล่าวรรณทอง 
นางสาววราพรรณ    ถิราวัฒน์ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาพลศึกษา ม.ปลาย 

สพม.42 

นายณัฐภัทร    รอสุขพูล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลง สพม.42 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙ ๑๘ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ลูกทุ่งชาย ม.ปลาย 

นางสาวคณาพร    พัฒนพันธ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลง
ลูกทุ่งหญิง ม.ปลาย 

สพม.42 

นายนฤสรณ์    สงวนศักดิ์ 
นางสาวณภัทรา    เรืองการนา 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน GSP ม.
ปลาย 

สพม.42 

เด็กชายสิทธิพงษ์    สุริยะ 
เด็กหญิงพิพาพร    สังขสุทโท 
เด็กหญิงนพมาศ    คล้ายบุรี 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

สพม.42 

นายพลเชษฐ์    พูลเทียน 
นางสาวกิติยา    ลําเจียก 
นางสาวกานติมา    ว่องวิกย์การ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

สพม.42 

นางสาวทิพย์ประภา  เปี้ยขันธ์ 
นางสาวณัฎฐณิชา  สามแก้ว 
นางสาวคณาพร  พัฒนพันธ์ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องร่อน 
ระดับ ม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

นายนฤสรณ์   สงวนศักดิ์ 
นางสาวพัชราภรณ์  สีทอง 
นางสาวยุพดี  แก้ววิกย์กรรม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน         
เครื่องร่อน ระดับ ม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

นางสาวสุรีฉาย  เฉลยญาณ 
นางสาวอรัญญา  เสาวพักตร์ 
นางสาวปราณปริยา  ปิ่นสกุล 

รางวัลชนะเลิศ เกมหอคอยฮานอย              
ระดับ ม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

เด็กชายอนุสรณ์    จันทร์ครุธ 
เด็กหญิงลลิตา     เครือม่วง 
เด็กหญิงพิมลพา    สังขสุทโท 

รางวัลเหรียญทอง การทําน้ําพริกผัดสด          
เครื่องเคียง ม.ต้น 

สพม.42 

เด็กหญิงวรรณภา    บัวบาน 
เด็กหญิงณัฐกุล    เขม้นเขตร์การ 
เด็กหญิงศิริเมษา    สมบุญมี 

รางวัลเหรียญทอง อาหารจานเดียวและ           
ขนมหวาน ม.ต้น 

สพม.42 

 

  

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙ ๑๙ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ โครงการพัฒนาทักษะการ

แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีนิสัยรักการ

อ่านและแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่
ต่าง ๆ รอบตัว 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งคําถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถเรยีนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน 

๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใช้เทคโนโลยี
เรียนรู้และนําเสนอผลงาน 

- ส่งเสริมการใช้ห้องสมดุ 
- ทัศนศึกษาและศึกษา

แหล่งเรียนรู ้
- ส่งเสริมเรียนรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘๔.๗๖ 

๒ โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ สามารถวาง
แผนการทํางานและดําเนินการจน
สําเรจ็ 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ที่ทํางาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา 
และภมูิใจในผลงานของตนเอง 

๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได ้

๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ที่มคีวามรูส้ึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

- ส่งเสริมอาชีพระหว่าง
เรียน 

- เข้าค่ายพักแรม 
- ส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
 

๘๗.๔๖ 

๓ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ครสูามารถปฏิบตัิหน้าท่ี
ตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพครูตามเกณฑ์  
- จัดกิจกรรมนเิทศภายใน
โรงเรียน  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาอบรมจัดสัมมนาตาม
นโยบาย 
 

๙๔.๒๐ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙ ๒๐ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมการจดัทําวิจัยใน
ช้ันเรียน 
- ส่งเสริมการจดัการเรียน
การสอนแบบบรูณาการ 
(STEM) 

๔ โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ตามบทบาทหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

- กิจกรรมเข้าร่วมบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา  
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
- ประชุมประจาํเดือน
บุคลากรในโรงเรยีน 
- พัฒนาครูและบุคลากร 
- พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- พัฒนาระบบงานแผนงาน 

๙๒.๐๐ 

๕ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
พร้อมเรียนรู ้

๑. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
มั่นคง สะอาด ปลอดภยัมี
บรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนที่พร้อมใช้งาน และอํานวย
ความสะดวกให้ผู้เรียนเกดิการ
เรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ 

๒. ห้องสมุดมีบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๘๕ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความพึง

พอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน 

-  จัดมุมในห้องเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
-  ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ห้องเรียน สภาพแวดล้อม 
สื่อเทคโนโลยีในห้องเรยีน 
-  จัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมบรเิวณ
อาคารเรยีน อาคารสถานท่ี
ต่าง ๆ ให้ร่มรื่น สะอาด 
สวยงาม น่าอยู ่
-  จัดบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน

๙๔.๐๐ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙ ๒๑ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ในห้องสมุด 

๖ โครงการเสรมิสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

๑. ครูจัดการเรยีนการสอนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีอยู่ให้เกิดคณุค่าต่อการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง ร้อยละ ๙๕ 

๒. นักเรียนเลือกศึกษาค้นคว้าแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ตามความ
สนใจและความสามารถของแตล่ะ
บุคคล 

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

- ส่งเสริมการจัดห้องเรยีน
คุณภาพ 

- กิจกรรมการศึกษาแหล่ง
เรียนรูภ้ายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

๑๐๐.๐๐ 

๗ โครงการสื่อสารสมัพันธ์ ๑.เพื่อพัฒนาระบบการประชาสมัพันธ์
ของสถานศึกษา 
๒.เพื่อส่งเสรมิสถานศึกษาใหเ้ป็นสงัคม
แห่งการเรียนรู ้

- จัดทําวารสาร
ประชาสมัพันธ์ 
- จัดทําเว็บไซต์โรงเรียน 
- กิจกรรมแนะแนวสัญจร 

๙๒.๕๐ 

๘ โครงการคณุธรรมนําชีวิต ๑.เพื่อให้นักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมสวด
มนต์สรภญัญะ สวดมนต์แปล และนั่ง
สมาธิ ตอนเช้าทุกวันก่อนเข้าเรียน 
๒.เพื่อให้นักเรยีนสามารถสวดมนต์
สรภญัญะได้อย่างถูกต้อง 
๓.เพื่อให้นักเรยีนมีทัศนคตเิกี่ยวกบัการ
ทําความดีตามหลักบญุรริิยาวัตถุ ๑๐ 
และคณุธรรมพื้นฐานอยู่ในเกณฑด์ีขึ้น 
๔.เพื่อให้นักเรยีนเห็นคณุค่าและมเีจตคติ
ที่ดีต่อการนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจาํวัน 

- นักเรียนสวดมนต์
สรภญัญะ สวดมนต์แปล 
และนั่งสมาธิในตอนเช้าทุก
วัน 
- ทําบุญทุกวันพระ ท่ี
วัดสังกัสรตันคีร ี
- รณรงค์ค่านิยม ๑๒ 
ประการ 
- กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 

๙๕.๐๐ 

๙ โครงการส่งเสริมทักษะทาง
ดนตร ี

๑.เพื่อฝึกฝนให้นักเรยีนมีทักษะดา้น
ดนตรี รักดนตรี มีสุนทรียภาพ รูจ้กั
พัฒนาตนเองด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง 
๒.เพื่อส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมทางดนตร ี

- เชิญวิทยากรภายนอกสอน
วิชาดนตรีสากล (ดรุิยางค์) 
ในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ้

๙๒.๕๐ 

๑๐ โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO 
BE NUMBER ONE) 

๑.เพื่อให้ นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
๒. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมหลกีเลี่ยง

- กิจกรรม To BE NUBER 
ONE 
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
ภายในโรงเรียน 

๙๐.๐๐ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙ ๒๒ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
จากสภาวะกลุ่มเสีย่งด้านยาเสพตดิ - เข้าร่วมกิจกรรมกับ

หน่วยงานอ่ืน 
๑๑ โครงการสหกรณ์โรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรยีนมีความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับระบบสหกรณ์แบบครบวงจร 
และมีนสิัยประหยดั รู้จักเก็บออม 

- เลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานสหกรณโ์รงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาความรู้สู่
สมาชิก 
- กิจกรรมส่งเสรมิการผลติ 
- กิจกรรมส่งเสรมิการขาย 

๙๐.๐๐ 

๑๒ โครงการธนาคารโรงเรียน ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัย
ประหยดัและอดออม 

๒. มีแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษา
และนักเรียนได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ 

๓. ครูและนักเรียน ผู้ปกครองพึงพอใจ
การดําเนินงานกิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน ร้อยละ ๙๐ 

- กิจกรรมเปิดธนาคาร
โรงเรียน 

- การเปิดบญัชีเงินฝาก
ของนักเรียน ครู
โรงเรียนพุทธมงคล
วิทยา 

- การฝากออมทุกวัน
อังคารและพฤหสับด ี

๙๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙ ๒๓ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

 
  ๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐาน 
น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนนท่ีได ้

ผลการ
ประเมินตนเอง

ของ
สถานศึกษา * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย 
ต้นสังกัด * 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๖/๒๖)  ๓๐ ๒๗.๐๖ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๔.๕๖ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ๕ ๔.๙๐ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

๕ ๔.๒๑ ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  

๕ ๔.๓๑ ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร ๕ ๓.๓๑ ดี ดี 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

๕ ๔๖๔ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  (๖/๓๓)  ๕๐ ๔๕.๘๖ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  

๑๐ ๙.๙๖ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  

๑๐ ๙.๔๐ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๕ ๔.๐๐ ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ ๘.๔๐ ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๙.๔๐ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๔.๗๐ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน 
น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนนท่ีได ้

ผลการ
ประเมินตนเอง

ของ
สถานศึกษา * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย 
ต้นสังกัด * 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑/๒) ๑๐ ๗.๐๐ ดี ดี 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๑๐ ๗.๐๐ ดี ดี 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา(๑/๒)  ๕ ๔.๐๐ ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นที่กําหนดขึ้น   

๕ ๔.๐๐ ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (๑/๒)  ๕ ๔.๐๐ ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๕ จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

๕ ๔.๐๐ ดีมาก ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 
๑๐๐ ๘๕.๓๕ ดีมาก ดีมาก 
ระดับ ๔ ดีมาก ดีมาก 
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๑.๑๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓ ผู้เรียนมีการใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๐๓ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔ ผู้เรียนคิดเปน็ทําเปน็ ๑๐.๐๐ ๘.๒๖ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๕๙ พอใช้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖ ประสิทธิผลของการเรียนจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสงักัด ๕.๐๐ ๔.๘๑ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์      
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์               
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๓ ดี 

 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา    สรุประดับคุณภาพ 
จํานวน 
ตัวบ่งชี ้

 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา กรณีขอปรับผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ..... ดีมาก ๕ 

 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา เนื่องจาก........................ ดี ๖ 

 พอใช้ ๑ 
 ต้องปรับปรุง - 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน - 
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๑.๑๓ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือต้นสังกัด 

 จุดเด่น 
o ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เสียสละต่อส่วนรวม มีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์  มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

o มีจํานวนครูตามเกณฑ์ มีคุณวุฒิทางการศึกษา และสอนตรงตามวิชาเอกและความถนัดดี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

o ผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติค่อนข้างน้อย 
o การจัดการเรียนการสอนควรเน้นการคิดวิเคราะห์เพ่ิมมากข้ึน 

 ข้อเสนอแนะ 
o มีการพัฒนาทางด้านวิชาการของโรงเรียน โดยจัดให้มีแบบทดสอบกลาง ๕ รายวิชาในการ

จัดการสอบปลายภาคเรียน เพ่ือให้การวัดและประเมินผลมีมาตรฐานมากขึ้น 
o ครูเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ การทํางานเป็นทีม 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 

o ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  และมีพัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

 จุดที่ควรพัฒนา 
o ผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติค่อนข้างน้อย 

 ข้อเสนอแนะ 
o ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนควรได้รับการปรับทัศนคติ  โดยเน้นให้รับรู้ถึงผลกระทบจากความไม่ตั้งใจ
ทดสอบ เช่น ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  ส่งผลต่อภาพรวมใน
ประเทศที่ใช้ข้อมูลการทดสอบที่คลาดเคลื่อนไป  พัฒนาผิดทิศทาง  ซึ่งหากผู้เรียนใส่ใจ
ในการสอบ  ย่อมหมายถึงการเป็นนักเรียนที่ดีได้อีกประการหนึ่ง  จากนั้นครูควรฝึกฝน
ผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ไปสู่การคิดวิเคราะห์  โดยอาจนําตัวอย่างแบบทดสอบ
ระดับชาติมาทําการฝึกฝนกับผู้เรียน และควรเน้นฝึกการวิเคราะห์โจทย์รวมทั้งการฝึก
ให้ผู้เรียนรู้จักหาคําตอบหลากหลายได้มากขึ้นต่อไป 
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o ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ เรื่องการนิเทศ
ภายใน ให้กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและผลประโยชน์ที่คุ้มค่าตามภาระงาน
ที่กําหนดไว้ในแต่ละปี  โดยควรปรับปรุงเครื่องมือการนิเทศให้มีหลักเกณฑ์วิธีการ
พิจารณาใช้เป็นคําอธิบายขยายข้อความจากประเด็นที่กําหนดในแบบตรวจสอบ
รายการ  เพ่ือให้ผู้นิเทศใช้หลักวิชามากขึ้นและลดการใช้ดุลพินิจลง  สู่ความเป็นปรนัย
ที่สามารถให้ผู้นิเทศยึดถือเป็นแนวทางการพิจารณาในทิศทางเดียวกัน  อีกทั้งควรเน้น
ให้การนิเทศสามารถสะท้อนข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาให้กับผู้รับการนิเทศได้มากขึ้น  
นําไปสู่การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้อย่างแท้จริงต่อไป 

o ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูบางส่วนยังควรได้รับการพัฒนาให้มีเทคนิควิธีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็น
รายบุคคลที่เน้นการวิเคราะห์ทั้งด้านความรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ซึ่งสําหรับ
การวิเคราะห์ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครูทําได้ดีแล้ว  เพียงแต่ควรปรับปรุงการ
วิเคราะห์ให้มีประเด็นด้านความรู้ของผู้เรียน จากนั้นให้เน้นการใช้ประโยชน์จากผลการ
วิเคราะห์เพ่ือนําไปทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ว่าควรเพ่ิมเติม หรือ
กําหนดจุดเน้นใด เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียนอีกทั้งควรพัฒนาวิธีการประเมิน
ให้มีการติดตามความก้าวหน้าองผู้เรียนเป็นระยะ ๆ โดยพยายามออกแบบวิธีการ
ทดสอบวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนตั้งแต่ระดับความรู้   เพ่ิมระดับความยากขึ้นไปสู่
ระดับการคิดวิเคราะห์เพ่ือเสริมความเข้าใจของผู้เรียน  รองรับการทดสอบในระดับชาติ
ได้ในโอกาสต่อไป 

o ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพให้มีระบบที่ชัดเจนขึ้น  ตั้งแต่
กําหนดวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี  ขยายผล
เพ่ิมการมีส่วนร่วมด้วยการกระจายภาระงานการประกันคุณภาพให้บุคลากรอย่างทั่วถึง  
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการตรวจสอบ  ติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างจริงจัง  จัดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้หลักวิชาในการประเมิน
คุณภาพ เช่น วิธีการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผล
สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น  และควรส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ในการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองให้ถูกต้อง ทั้งส่วนของการประเมินตนเองรายมาตรฐานและ
การสรุปผลการประเมินที่เป็นปัจจัยภายในภายนอกให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
ตนเองอย่างมีหลักวิชาต่อไป 
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๑.๑๔ สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา  
 จากการศึกษาสภาพปัญหาโรงเรียนที่ผ่านมาก ปัญหาที่ส่วนใหญ่ที่พบมี ๓ ด้าน คือ ด้านความ
พร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนของโรงเรียน  ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  รายละเอียดมีดังนี้ 

๑. ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนของโรงเรียน 

 การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ผ่านมา  ได้ใช้เกณฑ์การจัดสรรหลายๆ เกณฑ์ เนื่องจาก
มีการคํานึงถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  ทําให้โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
จํานวนน้อย  โรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชน ได้มากนัก  เนื่องจากผู้ปกครองและ
ชุมชนดังกล่าวมีความยากจน 

๒. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 การจัดการศึกษาที่ผ่านมานั้นถึงแม้ว่าจะมีตัวแทนของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็ตาม  แต่บทบาทของคณะกรรมการ
ดังกล่าวยังไม่มีมากนัก  และหากกล่าวถึงการประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนด้วย
แล้วเกือบจะกล่าวได้มีน้อยมาก  หรือไม่มีเลย  ในบางพ้ืนที่ชุมชน ผู้ปกครองมีฐานะยากจน  ไม่สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานเท่าที่ควร  และอัตราการเกิดของ
ประชากรในชุมชนลดลง  ส่งผลให้อัตราการเข้าเรียนลดลงด้วย 

๓. ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 นักเรียนบางคนขาดเรียนบ่อย  ส่งผลให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง และสภาพปัญหาด้านครอบครัว
ของนักเรียนไม่ดี  อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ปกครองขาดความสนใจ  เอาใจใส่ในการติดตามสภาพปัญหาและ
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน  อีกทั้งยังไม่สามารถท่ีจะช่วยแนะนํา  ช่วยสอนในประเด็นที่นักเรียน
พบปัญหาในขณะที่อยู่ที่บ้านได้ประกอบด้วยการวัดผลประเมินผลผู้เรียน  ตามปกติยึดตามสภาพที่แท้จริง  
ในระหว่างเรียนและขณะปฏิบัติกิจกรรม การวัดและประเมินที่เป็นแบบทดสอบของครู ไม่สอดคล้องกับ
แบบทดสอบระดับชาติ  ซึ่งต้องใช้ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์  ครูยังไม่มีความชํานาญใน
การออกข้อสอบวัดและประเมินผลในลักษณะนี้ 

 จุดเด่น   
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๓. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ด ี
๔. มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
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๕. มีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
๖. มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓. การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๔. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 
๕. การกํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
๖. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

 
 
 


