รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารลาดับที่ ๒/๒๕๖๑

ก

คานา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสาคัญการนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดฯ ตลอดทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนั้ น โรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์ ได้ ด าเนิ นการตามหลั กการของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องทุ กปี
การศึกษา และได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล สาหรับสถานศึกษานาไปจัดทาแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูล
สาหรับเขตพื้นที่นาไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในโดยเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นฐานข้อมูลสาหรับ ใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลาดับต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดทารายงานการประเมินตนเองครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

เกียรติสุนทร พลเยี่ยม
(นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์

ข

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการ
จัดทารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โรงเรียนศรีแก้ว ประชาสรรค์ จึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรม
ตามสาระการเรีย นรู้ ตลอดจนผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้
ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จันดา ขาคม
(นายจันดา ขาคม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
วันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ค

สารบัญ
ส่วนที่

หน้า
 คานา
 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
 สารบัญ

๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
 ข้อมูลนักเรียน
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ
 ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
 ผลการประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน
 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
 ผลการประเมินภาพรวม
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ก
ข
ค

๑
๑
๑
๒
๓
๔
๗
๗
๘
๘
๑๑

๑๒
๑๒
๒๒
๒๕
๓๔
๓๕
๓๘

ง

๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
 จุดเด่น
 จุดที่ควรพัฒนา
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
 ความต้องการการช่วยเหลือ

๔ ภาคผนวก

๔๐
๔๐
๔๔
๔๕

๔๖

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา

๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ที่อยู่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๑ ตาบลศรีแก้ว อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รหัสไปรษณีย์ ๓๕๑๒๐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๗๙๘๗๔
โทรสาร ๐๔๕-๙๗๙๘๗๔ E-mail : skp@srikaew.ac.th Website : http://www.srikaew.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑

๑๕

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

พนักงาน
ราชการ
-

ครูอัตราจ้าง
๑

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
๔

๒
๓) จานวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน(คน)

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ภาษาต่างประเทศ
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา
๙. อื่นๆ
รวม

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
(ชม./สัปดาห์)
๓๕
๑๖
๑๕
๒๐
๑๘
๙
๑๒
๑๘
๑๘

๑
๓
๔
๒
๒
๒
๒
๑
๑๗

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวม ๒๓๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
ระดับชั้นเรียน

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

รวม
ทั้งสิ้น

จานวนห้อง
เพศ

๒
๓๒
๒๕
๕๗
๒๙

๒
๓๕
๒๒
๕๗
๒๙

๒
๒๔
๓๒
๕๖
๒๘

๑
๓
๑๔
๑๗
๑๗

๑
๖
๑๐
๑๖
๑๖

๑
๘
๒๖
๓๔
๓๔

๙
๑๐๘
๑๒๙
๒๓๗
๒๖

รวม
เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย
หญิง

๓

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔
๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ, คะแนนเฉลี่ยรายวิชา
ภาษาไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด, คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ

๕

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ

๖
๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๔๔.๑๙ ๔๗.๐๔

๔๖.๕๑
๒๖.๒๙

ภาษาไทย

๓๑.๕๓ ๓๔.๒๔

๒๖.๐๙ ๒๖.๕๗

๒๐.๗๓

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

๗
๑.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑.๗ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

๘
๑.๙ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

๑.๘ ผลการประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน
๑.๘.๑ สมรรถนะด้านที่ ๑ ความสามารถในการสื่อสาร

๙
๑.๘.๒ สมรรถนะด้านที่ ๒ ความสามารถในการคิด

๑.๘.๓ สมรรถนะด้านที่ ๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา

๑๐
๑.๘.๔ สมรรถนะด้านที่ ๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๑.๘.๕ สมรรถนะด้านที่ ๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๑๑
๑.๙ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๒

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : พอใช้
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ มีการวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ ผู้เรียนโดยเน้นการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบหน่วยที่เน้นวิเคราะห์ KPA มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลง
มือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยการจัดทา
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเน้นการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ และลายมือไม่สวย โดยการจัดทาโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรี ยน โดยการจัดทาโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น
กระบวนการจั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ว ยระบบ DLIT การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนด้ว ยระบบ STEM
(โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบ DLIT /โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยระบบ STEM/โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / โครงการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน) นอกจากนี้ยังมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และ
มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยการจัดทาโครงการทัศนศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาปราชญ์ชาวบ้าน/วิทยากร/แหล่งประกอบการและหน่วยงานในชุมชน จัดกิจกรรมชมรมการทอเสื่อ
จากใบจันทน์ผา ชุมนุมงานใบตอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีการปลูกพืชผักสวนครัว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานทางการศึกษา เช่น การทา MOU ร่วมกับ

๑๓
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านอาชีพ ครูเน้นการใช้คาถามเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดของผู้เรียน นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากร โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพช่างเสริมสวย โครงการส่งเสริม
กิจการร้านค้าสหกรณ์ โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ จัดทาโครงการส่งเสริมความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการเยาวชนต้นกล้าคุณธรรม เป็นโครงการที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการรับรู้และสามารถจัดการแก้ปัญหาของ
ชุมชน มีจิตสาธารณะ เกิดทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผลการดาเนินการ
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและ
การคิดคานวณ ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับมีระดับคุณภาพดี นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และแก้ไขปัญหาให้ สามารถอ่านออก เขียนได้ และอ่านคล่ อง เขียนคล่ อง เขียนสวย ตามเกณฑ์ที่กาหนด
นักเรี ยนมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าคะแนนเฉลี่ ยผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สูงกว่า
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ส่งผลให้ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๙
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เพิ่มขึ้นทุก
กลุ่มสาระ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยนักเรียนทุกคนมี E-mail address และได้รับการจัดกิจกรรมการรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรแกนกลาง นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงานและการมีงานทา โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ฯลฯ

๑๔
ผลการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ ด้านกีฬา แข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งผลให้
นักเรียนได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ณ จั งหวัดขอนแก่น ดังนี้ รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓ รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ
ม.๔-ม.๖ รางวัล ระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้ น (Drawing) ม.๔-ม.๖ รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.๑-ม.๓ รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๔-ม.๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด
ต่าง ๆ รักการออกกาลังกาย มีความสามารถในการเล่นกีฬา ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ส่งผลให้มีนักเรียน
สามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬายกน้าหนัก รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๘
กิโลกรัม (ประเภทหญิง) ในท่าสแนทซ์/ท่าคลีนแอนด์เจอร์ก และสถิติโทเทิล และรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
กีฬายกน้าหนักรุ่นน้าหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม (ประเภทหญิง) ในท่าสแนทซ์ /ท่าคลีนแอนด์เจอร์ก และสถิติโทเทิล
จากการแข่งขัน กีฬา (SPORTS HERO) แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดอยสุเทพเกมส์
ณ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวยปล้าในร่ม ท่าฟรีสไตล์ (ประเภทหญิง) รุ่นน้าหนัก
ไม่เกิน ๓๙ กิโลกรัม รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวยปล้าในร่มท่าฟรีสไตล์ (หญิง)
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๓๖ กิโลกรัม รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวยปล้าในร่ม ท่าเกรก
โกร-โรมัน (ประเภทชาย) รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี จากการแข่งขันกีฬามวยปล้า
ในร่มและมวยปล้าชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬามวยปล้า ท่าฟรีสไตล์ หญิง รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬามวยปล้า ท่าฟรีสไตล์ หญิง รุ่นน้าหนัก ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม จากการ
แข่งขัน กีฬามวยปล้ ากีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓๔ คัดเลื อกตัว แทนภาค ๓ กาฬสิ นธุ์เกมส์ ณ จังหวัด
กาฬสินธุ์ (เป็นตัวแทนจังหวัดยโสธรไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดน่าน) นักเรียนรู้จักการวางแผน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น แยกแยะได้ว่า
สิ่งไหนดีสาคัญ จาเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานศึกษา ของสังคม
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม

๑๕
ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้
ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละ

ประเด็น
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน
(ม.๑ – ม.๖)
(ระดับดีเยี่ยม)

๑๐๐
๙๐
๘๒.๓๕
๗๖.๔๗
๘๐
๗๐
๖๒.๕๐
๖๐
๔๕.๖๑
๔๔.๖๔
๕๐
๓๘.๖๐
๓๙.๒๙
๓๗.๕๐
๔๐
๓๓.๓๓
๒๘.๐๗
๓๐ ๒๔.๕๖
๒๑.๐๕
๑๔.๗๑
๒๐
๑๑.๗๖
๘.๙๓
๘.๗๗
๑๑…
๗.๑๔
๑๐
๒.๙๔
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๐.๐๐๐.๐๐
๐
ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖
ดีเยี่ยม

ความสามารถในการ
สื่อสาร คิดคานวณ
และคิดวิเคราะห์
(ระดับดี)

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
คิดคานวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ

๑๖

ประเด็น
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
(ม.๑ – ม.๖)
(ระดับดี)

ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
(ระดับพอใช้)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

๑๗

ประเด็น
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

ผลการประเมิน
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาแนกตามระดับคุณภาพ

๑๘

ประเด็น
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

๑๙
ประเด็น
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๒๐
ประเด็น
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ร้อยละของนักเรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๒๑
๓. จุดเด่น
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
คุณ ภาพในระดับ ดี ค่ าเฉลี่ ย ผลการทดสอบระดั บ ชาติร ะดั บ มัธ ยมศึก ษาที่ ๓ สู งขึ้ น ๓ รายวิช าคือ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด และรายวิชาวิทยาศาสตร์
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
กิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้มีความเหมาะสม สวยงามร่มรื่น เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ มารยาทดี
สถานที่สะอาด บรรยากาศร่มรื่น ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด มีสุขภาพ
แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม และมีจิตสาธารณะ
๔. จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ เร่งพัฒนาด้านการนาเสนอ
การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นทุก กลุ่ มสาระ โดยเฉพาะระดับชั้ นมั ธ ยมศึ กษาตอนปลายเนื่ องจากค่า เฉลี่ ย ผลการทดสอบ
ระดับชาติระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผลการสอบคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ ยระดับ
จั ง หวั ด ระดั บ สั ง กั ด และระดั บ ประเทศ และควรเพิ่ ม กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ และเอกลั ก ษณ์ ใน
สถานศึกษา ให้มีความหลากหลาย

๒๒
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. วิธีดาเนินการและผลการพัฒนา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการศึกษา

วิธีดาเนินการพัฒนา
โรงเรี ย นได้ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ส ภาพ
ปั ญ หา ผลการจั ด การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา
โดยการศึ ก ษา ข้ อ มู ล สารสนเทศจาก
ผลการนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม และ
ประเมินการจั ดการศึกษาตามนโยบาย
การปฏิ รู ป การศึ ก ษา และจั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบั ติการ ระดมความคิดเห็น เน้น
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม จากคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนร่วมกันใน
การร่วมปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน ๒ ประเด็น คือ ๑. สภาพ
แวดล้ อ มภายนอก : ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม
วัฒนธรรม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และปัจจัยด้าน
กฎหมายและนโยบาย ๒
๒. สภาพแวดล้อมภายใน : ปัจจัยด้าน
โครงสร้ า งและนโยบายองค์ก ร ปัจจั ย
ด้านการบริการและคุณลั กษณะผู้เรียน
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจ จัยด้านการเงิน
ปัจจัยด้านวัส ดุอุปกรณ์ และปัจจัยด้าน
ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ร่ ว ม กั น ก า ห น ด
เป้าประสงค์ ปรับวิสัยทัศน์ กาหนด พันธ
กิ จ กลยุ ท ธ์ ในการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลการพัฒนา
๑. สถานศึกษามีการกาหนดเป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง กับสภาพ
ปั ญ ห า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการ ศึกษา
ความต้ อ งการของ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และ
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการปฏิ รู ป ตาม
แผนการศึกษาชาติ
๒ . แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญตามมาตรฐาน ต าแหน่ ง
ข้อมูลสารสนเทศ มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ทั น ส มั ย น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ มี ก า ร
ดาเนินการ อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้มีการบริการสื่อ
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
๓. สถานศึ ก ษามี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ การ
ประจ าปี ใ ห้ ส อดคล้ อ ง กั บ สภาพปั ญ หา
ความต้ อ งการ พั ฒ นา และนโยบายการ
ปฏิรูปการ ศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วม ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ

๒๓

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการศึกษา

วิธีดาเนินการพัฒนา
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้อง กับ
สภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนาและ
นโยบายการปฏิรูป การศึกษา พร้อมทั้ง
จั ด หา ทรั พ ยากร จั ด สรรงบประมาณ
มอบหมายงานให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ด าเนิ น
การพั ฒ นาตามแผนงาน เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการ
นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัด
การศึ ก ษา นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด ท า
โครงการ พั ฒ นาระบบบริ ห ารงาน
วิชาการ โครงการพัฒนาระบบบริหาร
งานกลุ่ ม บริ ห ารงานทั่ ว ไป โครงการ
พัฒ นาการบริ ห ารงานกลุ่ ม งานบริ ห าร
งบประมาณ โครงการพัฒนาระบบการ
บริ ห ารงานกิ จ การนัก เรี ย น โครงการ
พัฒ นาระบบควบคุมภายใน โครงการ
นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล

ผลการพัฒนา
๔. ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ า ย และเครือข่ายการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา โดยมี ค ณะ
กรรมการ มีส่ ว นร่ ว มในการร่ว มวางแผน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และรั บ ทราบ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๕. สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมิ น ผลการบริ ห าร และการจั ด
การศึ ก ษาที่ เ หมาะสม เป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง เปิด โอกาส ให้ ผู้ เ กี่ยวข้องมีส่ ว น
ร่วมในการ จัดการศึกษา
๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหาร และ
การจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล และแนวคิ ด หลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยมุ่ ง
พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อ
การพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา จากชุมชน
ศิษย์เก่า ส่งผลให้ สถานศึกษา มีสื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ที่มีคุณภาพ เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้

๒๔

๒. จุดเด่น
โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารและการจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (๘ งาน) และมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย และจุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษาเขต ๒๘ ผู้ บ ริ ห ารยึ ดหลั กการบริห ารโดยใช้ ว งจรคุณภาพ (PDCA) นิเทศ กากับติดตามการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ใช้หลักการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย และหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยโรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม
ที่หลากหลายวิธีเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอย่า งรอบด้าน มีการ
ดาเนินการนิเทศภายใน กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง
อย่ างต่อเนื่ อง และมีการรายงานผลการจั ดการศึกษา รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและนาข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน ให้การดูแล
สนับสนุนทั้งด้านทุนทรัพย์ และวิทยากรท้องถิ่น
๓. จุดควรพัฒนา
๑. โรงเรียนมีการจัดทาระบบสารสนเทศ แต่ยังขาดการนาข้อมูลไปใช้ในทุกฝ่าย ควรจัดทาระบบ
สืบค้นข้อมูล และนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และควรนาเสนอ
ข้อมูลหลายช่องทาง
๒. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย
และต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๓. สร้างเครือข่ายความร่ว มมือของผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
๔. การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ บางโครงการยังไม่สมบูรณ์ ควรรายงานให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ควรจัดทารายงานโครงการ/กิจกรรมในลักษณะรายงาน ๕ บท
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการและผลการดาเนินงาน
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้
โครงการ
๑. โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย๑)

ตัวชี้วัด
- โรงเรียนมีกิจกรรมฝึกทักษะทาง
ภาษาไทยอย่างน้อยปีละ ๒ กิจกรรม
- มีการพัฒนาสื่อการเรียนการเรียนการ
สอนในห้องเรียนภาษาไทย ๒ ห้องเรียน
- ผู้เรียนมีผลการเรียนภาษาไทยไม่ต่า
กว่า ๑
- ห้องเรียนภาษาไทยมีผลการประเมิน
สื่อการสอนในระดับดี

ผลการดาเนินงาน
- โรงเรียนมีกิจกรรมฝึกทักษะทาง
ภาษาไทย ๔ กิจกรรม
- โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อการเรียนการ
เรียนการสอนในห้องเรียนภาษาไทย ๒
ห้องเรียน
- นักเรียนมีผลการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๖.๓๑
- ห้องเรียนภาษาไทยมีผลการประเมิน
สื่อการสอนในระดับดี

๒. โครงการส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้
เพื่อการจัดการเรียน
การสอน

- ร้อยละ ๘๕ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียน
การสอน
- สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
พร้อมและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

- ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียน
การสอน
- มีการปรับปรุงห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา
- มีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียน
ภายนอกสถานศึกษา โดยการสารวจ
รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้
และให้บริการแก่บุคลากร

๒๖

โครงการ
๓. โครงการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
- ร้อยละ ๙๖ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีผลงานวิจัยในชั้นเรียน
-ร้อยละ ๙๖ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคลและนาผลไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
- ร้อยละ ๙๕ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการวิเคราะห์เครื่องมือ
วัดและประเมินผลตลอดจนนาผลไป
ปรับปรุง แก้ไข และสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่มีคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีผลงานวิจัยในชั้นเรียน
-ร้อยละ ๙๖ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคลและนาผลไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
- ร้อยละ ๙๕ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการวิเคราะห์เครื่องมือ
วัดและประเมินผลตลอดจนนาผลไป
ปรับปรุง แก้ไข และสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่มีคุณภาพ

๔. โครงการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยระบบ DLIT

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนมีความรู้และมีทักษะในการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วย
ระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สาหรับ
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนมีความรู้และมีทักษะในการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
- ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อ และแผนการ
จัดการเรียนรู้ซึ่งสามารถนาไปใช้สอนใน
ห้องเรียนได้จริงครบทุกคน
- นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วย
ระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สาหรับ
การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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โครงการ
๕. โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
ให้แก่นักเรียน
- ร้อยละ ๘๒ ของผู้เรียนมีความ
ตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะห์
สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม
ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ค่านิยม วิถีชีวิต

ผลการดาเนินงาน
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
ให้แก่นักเรียน โรงเรียนได้นานักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๗ ได้รับรางวัล ดังนี้ ระดับ
เหรียญเงิน จากกิจกรรมการประกวด
เพลงคุณธรรมระดับชั้น ม. ๔-๖ และ
ระดับเหรียญทอง จากกิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น
ม.๔-๖
- ร้อยละ ๘๒ ของผู้เรียนมีความ
ตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะห์
สภาพการณ์ทางระบบนิเวศธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม
ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ค่านิยม วิถีชีวิต

๖. โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ๕ คน มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ตรงตาม
ความต้องการและเต็มศักยภาพ และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ๕ คน มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ ๑๐๐
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๒๘

โครงการ
ตัวชี้วัด
๗. โครงการเยาวชน - จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนเยาวชน
ต้นกล้าคุณธรรม
ต้นกล้าคุณธรรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง
- จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยมี
สมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐
- จัดทาเอกสารเผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูล
ตลอดจนการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ด้าน
ต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
จานวนอย่างน้อย ๕ เรื่อง

ผลการดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนต้นกล้า
คุณธรรม (ภายในโรงเรียน)
๑ ครั้ง และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยว
เยาวชนต้นกล้า การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้คณะยุวกาชาด
จากโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อาเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
- จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น
การบริหารจัดการขยะของชุมชน
โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐
- การเข้าร่วมกิจกรรม การทาทาง
ป้องกันไฟป่า/การทาฝายชะลอน้า/ปลูก
พืชอาหาร/ปลูกป่า/ศึกษาสมุนไพร การ
ผลัดใบของต้นไม้/แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในชุมชนตาบลศรีแก้ว/
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ

- ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
- ร้อยละ ๙๐ ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงาน
โดยดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์

- ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
- ร้อยละ ๙๐ ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงาน
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนเก่ง มีคุณภาพ และ

๒๙

โครงการ

ตัวชี้วัด
มีคุณธรรมโดยมีหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ
- ร้อยละ ๙๐ ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ พัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่ ๆ (DLIT)
- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
ทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ผลการดาเนินงาน
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนเก่ง มีคุณภาพ และ
มีคุณธรรมโดยมีหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ
- ร้อยละ ๙๐ ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ พัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่ ๆ (DLIT)
- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
ทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ในด้าน
ทัศนศิลป์ได้มีการนานักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗
ได้รับรางวัล ดังนี้ ระดับเหรียญทอง
จากกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม
ม.๑-๓ รางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)
ม.๔-ม.๖ ด้านดนตรี ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภทหญิง ม. ๔-๖

๙. โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

-ร้อยละ ๑๐๐ ของ ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ

- ร้อยละ ๑๐๐ ของ ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ

๓๐

โครงการ

ตัวชี้วัด
- ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย และนานวัตกรรมใหม่ ๆ
(DLIT) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สูงขึ้น
- ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม จากการ
จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและนักเรียน
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม
- นักเรียนมีความสามารถในการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียน
กาหนด

ผลการดาเนินงาน
-ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย และนานวัตกรรมใหม่ ๆ
(DLIT) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสได้มี
การบูรณาการเข้าร่วมกับกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
- การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร โรงเรียนดาเนินการฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลัง
เข้าแถวเคารพธงชาติ ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียน
กาหนด

๑๐. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนและ
บุคลากร

- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ออกกาลัง
กายรู้จักการดูแลสุขภาพและรู้จักการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ
๑๐๐ ได้มีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษา
ในการดาเนินกิจกรรมกีฬาภายใน

- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ออกกาลัง
กายรู้จักการดูแลสุขภาพและรู้จักการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกิจกรรม
วิ่งออกกาลังกายหลังเลิกเรียน
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ
๑๐๐ ได้มีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษา

๓๑

โครงการ

ตัวชี้วัด
- นักเรียนทุกคนที่มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาได้แสดงออกถึงความสาม
รถในการแข่งขันกีฬาในระดับสูงต่อไป

ผลการดาเนินงาน
ในการดาเนินกิจกรรมกีฬาภายใน
- นักเรียนบางคนมีความสามารถ
ทางด้านกีฬาได้แสดงออกถึงความ
สามารถในการแข็งขันกีฬาในระดับสูง
โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
สพม.๒๘ เกมส์ การแข่งขันกีฬาระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
สามารถสร้างชื่อเสียงให้ เช่น
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา
ยกนาหนักรุ่นนาหนักไม่เกิน ๔๘
กิโลกรัม (ประเภทหญิง) ในท่าสแนทซ์/
ท่าคลีนแอนด์เจอร์ก และสถิติโทเทิล
และรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา
ยกนาหนักรุ่นนาหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม
(ประเภทหญิง) ในท่าสแนทซ์ /ท่าคลีน
แอนด์เจอร์ก และสถิติโทเทิล จากการ
แข่งขันกีฬา (SPORTS HERO)
แห่งชาติ ครังที่ ๑ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ ดอยสุเทพเกมส์ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
กีฬามวยปลาในร่ม ท่าฟรีสไตล์
(ประเภทหญิง) รุ่นนาหนักไม่เกิน ๓๙
กิโลกรัม รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวยปลา
ในร่มท่าฟรีสไตล์ (หญิง) รุ่นนาหนัก
ไม่เกิน ๓๖ กิโลกรัม รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓
ปี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวย
ปลาในร่ม ท่าเกรกโกร-โรมัน (ชาย)

๓๒

โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
รุ่นนาหนักไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๔ ปี จากการแข่งขันกีฬามวย
ปลา ในร่มและมวยปลาชายหาดชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
ร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การแข่งขันกีฬามวยปลา ท่าฟรีสไตล์
หญิง รุ่นนาหนักไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน
กีฬามวยปลา ท่าฟรีสไตล์ หญิง รุ่น
นาหนักไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม จากการ
แข่งขันกีฬามวยปลากีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครังที่ ๓๔ คัดเลือกตัวแทนภาค
๓ กาฬสินธุ์เกมส์ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
(เป็นตัวแทนจังหวัดยโสธรไปแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดน่าน)

๒. จุดเด่น
๑. ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจ กรรมต่าง ๆ ทังกิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม
๒. ครูตังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน มีความรู้ ความสามารถ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สอนตรงตามวิชาเอก และสอนตรงตามความถนัด นอกจากนีครูยังมีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ มี
ID Plan มีปฏิทินการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
๓. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอือต่อการเรียนรู้

๓๓

๕. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทังแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
๖. ครูมีการวิจัยในชันเรียน และนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
๓. จุดควรพัฒนา
๑. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย
๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเองอย่าง
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการบางโครงการยังไม่สมบูรณ์ควรรายงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ การรายงานโครงการ
๔. ควรมีคณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลการวิจัยในชันเรียนของครู พร้อมทังให้คาแนะนาที่ครู
สามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๓๔
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการและผลการดาเนินงาน
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน
ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ๕ ประการ
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๒. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษามุ่นเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน
๓. ดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่กาหนดไว้
๔. ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
๕. จัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
- โรงเรียนได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษา และมีการประเมินคุณภาพภายในมีผลการประเมินดังนี้
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๒. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามุ่นเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน
๓. ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้โดยมีการ
จัดทาโครงการที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษา
๔. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๕. จัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเสนอต้น
สังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

๓๕
๒. จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
ประชุมครูและบุ คลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การดาเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยดาเนินการในรูป
ของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมมือในการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในทุกด้าน นอกจากนีสถานศึกษายังมีโครงสร้ างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอือต่อ
การพัฒนาระบบการประดันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
๓. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) แต่ยังขาด
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน
สถานศึกษาควรมีการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและนาข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เว็บไซต์ของโรงเรียน และควรเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
ของบิดา มารดา ผู้ปกครองของนักเรียน องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๓ ดี
จากผลการดาเนิน งาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่ งผลให้ สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ ประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ทังนี
เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับพอใช้ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสารทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
คานวณ การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ ดี ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ย ๗ กลุ่ ม สาระ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งผลให้ค่าคะแนนเฉลี่ย
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ, คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด และค่าคะแนน
เฉลี่ ย ผลการทดสอบระดั บ ชาติ (O-NET) รายวิ ช าภาษาไทย วิ ช าวิท ยาศาสตร์ วิช าภาอัง กฤษ ระดับ ชั น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส่วนผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ต่ากว่าระดับจังหวัด ระดับสั งกัด และระดับประเทศ ผู้ เรียนมี
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตระหนั ก ถึ ง โทษและพิ ษ ภั ย ของสิ่ ง เสพติ ด ต่ า ง ๆ รั ก การออกก าลั ง กาย มี
ความสามารถในการเล่นกีฬา ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับสพม. ๒๘
ระดับภาค และระดับชาติ นักเรียนรู้จักการวางแผน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย
กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสาคัญ จาเป็ น รวมทังรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานศึกษา ของสังคมมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดีเยี่ยม นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินจากแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครังที่ ๖๗ ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย มาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (๘ งาน) และมีการ
ดาเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร
โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) นิเทศ กากับติดตามการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ใช้
หลักการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย และหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน มีการ
ดาเนินการนิเทศภายใน กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง
อย่ างต่อเนื่ อง และมีการรายงานผลการจั ดการศึกษา รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและนาข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๒กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากผู้เรียนให้ความร่วมมือในการดาเนินกิ จกรรมต่าง ๆ ทังกิจกรรมใน
สถานศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร และให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม ครูตังใจ มุ่งมั่น
ในการพัฒนาการสอน มีความรู้ ความสามารถมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สอนตรงตามวิชาเอก และสอน
ตรงตามความถนัด นอกจากนีครูยังมีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ มี ID Plan มีปฏิทินการนิเทศ
กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
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เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอือต่อการ
เรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการวิจัยในชัน
เรียน และนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๓ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็น ขันตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
โดยสถานศึกษาให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ มีโครงสร้างหรือ
ระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอือต่อการพัฒนาระบบการประดันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๔

๓๘
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
พอใช้ (๒)
พอใช้ (๒)
๓
๒
๔
๒
๒
๔
ดีเยี่ยม (๔)
๔
๔
๔
๔
ดีเยี่ยม (๔)
๔
๔
๓
๔
๔
๔

๓๙

มาตรฐาน
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น
สรุปภาพรวม

ระดับคุณภาพ
๔
๔
ดีเยี่ยม (๔)
๔
๔
๔
ดีเยี่ยม (๔)
๔
ดี (๓)

๔๐

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ
รายงานประจาปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓ – ๔ ปี ) และน าไปใช้ ใ นการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของสถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น จากผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น
● ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชัน คุณภาพในระดับดี ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติระดับมัธยมศึกษาที่ ๓ สูงขึน ๓ รายวิชา
คือ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
และค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติระดับรายวิชา
วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ
๒) ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ทังกิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
๓) มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
๔) มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้มีความเหมาะสม สวยงามร่มรื่น เอือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน “
มารยาทดี สถานที่สะอาด บรรยากาศร่มรื่น”

จุดควรพัฒนา
● ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
๒) เร่งพัฒนาด้านการนาเสนอ การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
๓) ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
โดยเฉพาะระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องจาก
มีผลการทดสอบระดับชาติต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
(คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียนต่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ)

๔๑

จุดเด่น
๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับวิทยาลัย
การอาชีพเลิงนกทา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด มีสุขภาพ
แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีสมรรถภาพทางกายและ
นาหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม และมีจิตสาธารณะ
● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
๑) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (๘ งาน) และมีการ
ดาเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นสานักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
๒) ผู้บริหารยึดหลักการบริหารโดยใช้วงจรคุณภาพ
(PDCA) นิเทศ กากับติดตามการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องใช้หลักการ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย และหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาโดยโรงเรียนได้ใช้เทคนิค
ทีห่ ลากหลายวิธีเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
๓) มีการปรับแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา

จุดควรพัฒนา

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา
๑) โรงเรียนมีการจัดทาระบบสารสนเทศ แต่ยังขาด
การนาข้อมูลไปใช้ในทุกฝ่าย ควรจัดทาระบบสืบค้น
ข้อมูล และนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
๒) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย
และต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
๔) การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
บางโครงการยังไม่สมบูรณ์ ควรรายงานให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ควรจัดทารายงานโครงการ/
กิจกรรมในลักษณะรายงาน ๕ บท

๔๒

จุดเด่น
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
๔) ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอย่างรอบ
ด้าน มีการดาเนินการนิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน และนาผลการประเมินไป
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๕) มีการรายงานผลการจัดการศึกษา รายงานผล
การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ
๖) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและนาข้อมูลมาใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

จุดควรพัฒนา

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๑) ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ทังกิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม
ทุกกิจกรรม
๒) ครูตังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน มีความรู้
ความสามารถ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สอนตรงตามวิชาเอก และสอนตรงตามความถนัด
นอกจากนีครูยังมีการวางแผนการทางานอย่างเป็น
ระบบ มี ID Plan มีปฏิทินการนิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
๓) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๑) ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย
๒) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเองอย่าง
๓) การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
บางโครงการยังไม่สมบูรณ์ควรรายงานให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
๔) ควรมีคณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมิน
ผลการวิจัยในชันเรียนของครู พร้อมทังให้คาแนะนา
ที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๔๓

จุดเด่น
๔) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอือต่อการเรียนรู้
๕) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทังแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
๖) ครูมีการวิจัยในชันเรียน และนาผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน

จุดควรพัฒนา

● ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑) โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครูบุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒) การดาเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดยดาเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ
๓) ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ และร่วมมือในการดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน
๔) สถานศึกษามีโครงสร้างหรือระบบการบริหารงาน
ของสถานศึกษาที่เอือต่อการพัฒนาระบบการประ
ดันคุณภาพภายในสถานศึกษา

● ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑) โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล
(SAR) ตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) แต่ยังขาด
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน สถานศึกษาควรมีการนิเทศ กากับ ติดตาม
การดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
๒) สถานศึกษาควรมีการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น
เว็บไซต์ของโรงเรียน
๓) ควรเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของบิดา
มารดา ผู้ปกครองของนักเรียน องค์กร หน่วยงาน
ชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

๔๔
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนได้ดาเนินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมในรูปคณะกรรมการต่าง ๆ มีการปรับปรุง
หลักสูตร ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษา นโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน และนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด รวมทังให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ศักยภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยมีการดาเนินงานตามกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ดังนี
๑. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริหารงานเชิงระบบ นิเทศ กากับ ติดตามการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้
มีความสุข เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคตได้
๓. ส่งเสริมกิจกรรมโครงงาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และ
มีวิจารณญาณของผู้เรียน
๔. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนอย่างหลากหลายให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน และมีผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาขันพืนฐาน (O-NET) สูงขึน
๕. ส่งเสริมการอบรมและพัฒนาครู เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาวิชาชีพ
๖. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
๗. ส่งเสริมการสร้าง/พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
๘. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการปรับปรุงภูมิทัศน์
๙. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีและการมีสุนทรียภาพของผู้เรียน
๑๐. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดทาการ
วิจัยในชันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๑๒. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตาม
ผลการนาไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๑๓. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

๔๕

ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ ๒๑
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ
PISA
๓. การจัดอัตรากาลังในสาขาที่ขาดแคลน ด้านครู อาทิเช่น ครูวิชาพลศึกษา ครูภาษาจีน ครู
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และจัดการด้านบุคลากรอื่น ๆ อาทิเช่น ครูธุรการ (แบบเต็มเวลา) เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ
๔. ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการวิจัยในชันเรียน
๕. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)
๖. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
๗. นักการภารโรงทดแทน กรณีเกษียณอายุราชการ
๘. งบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์ของในโรงเรียน
๙. งบประมาณในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

๔๖

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
- คาสั่งแต่งตังครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐
- คาสั่งแต่งตังคณะกรรมการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
- ประกาศแต่งตังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

