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๑.๔ สภาพชุมชนโดยรวม
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ หมู่บ้าน และพืน้ ที่ทาไร่ มีประชากร
ประมาณ 16,625 คน คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ปั๊มน้ามัน ร้านอาหาร
รีสอร์ท บ้านเรือน อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตร (ทานา ทาไร่อ้อย มันสาปะหลัง สวน
ยางพารา) อาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
ที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณี เข้าพรรษา ออกพรรษา ประเพณีบุญเดือนสี่
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฐานะทางเศรษฐกิจ /
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 20,000 บาทจานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว
3. โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน ชุมชนจะร่วมมือ
กับทางโรงเรียนในลักษณะทั้งผู้นาและผู้ตามที่ดี กล่าวคือการเป็นผู้นาเช่นเมื่อมีการประชุม
ปรึกษาหารือในการประชุมผู้ปกครอง ก็จะนาเสนอความคิดเห็นในการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในด้าน
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ต่างๆ ทั้งด้านการเรียน พฤติกรรม คุณธรรม และการให้แสดงความคิด และสร้างทางเลือกใน
การพัฒนาการศึกษา การเป็นผู้ตามที่ดี เช่น ถ้าโรงเรียนจัดกิจกรรมในวันสาคัญในรอบปีชุมชนก็
จะมาร่วมตามแบบฉบับประเพณีไทยและท้องถิ่น เป็นต้น
ข้อจากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ
ซึ่งผูป้ กครองส่วนใหญ่มฐี านะยากจน ถึงปานกลาง ไม่มีเวลาว่างหรือเวลาว่างไม่ตรงกับกิจกรรม
ประเพณีและวัฒนธรรมการฝากฝังลูกไว้กับโรงเรียน บางส่วนไม่ยอมที่จะร่วมวางแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
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ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ ๒.๑ แสดงผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดีเลิศ
ดี

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 กระบวนการพัฒนา ดังต่อไปนี้ โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล โดยจัดทาโครงการ
โครงการรักการอ่าน สถิติผลการผ่านเกณฑ์การอ่าน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ชิน้ งานหรือผลงาน
นักเรียน ในกลุม่ สาระต่างๆ โครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ แบบสรุป รายงานร้อยละผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดการเรียน
การสอนส่งเสริม ให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดแก้ปัญหา การคิด
พร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนทาโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ การเข้าร่วมการแข่งขันแก้ปัญหา การ
จัดทาโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร โดยการจัดโครงการการประเมินสมรรถนะนักเรียนทั้ง 5 สมรรถนะ การประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน โครงการติว O-NET โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โครงการนิเทศภายใน จัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการคิดฝึกนักเรียน
มีทักษะในการสร้างความคิดรวบยอด จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนและสอนเสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง สอนซ่อม
เสริมทบทวนความรูเ้ พื่อการทดสอบ O – NET ส่งเสริมเห็นผลการทดสอบสูงขึ้น สนับสนุนให้
นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันภายในและนอกสถานศึกษาและส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
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โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการหารายได้ระหว่างเรียนโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มการสอนแบบโครงงานกิจกรรมการแสดงของนักเรียน
กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการการ จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
โดยการลงมือปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมสภานักเรียน เพื่อการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทางาน ทางานร่วมกับผู้อื่นได้พร้อมทั้งการทางาน อย่างมีความสุข
มุ่งพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
1.1.2 ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็น ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย แต่ละกลุม่ สาระสูง ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ และมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ส่งผลให้ผู้เรียนมี ทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถวางแผนการทางานและดาเนินการ
จนสาเร็จ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของ ตนเอง ทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีความรูส้ กึ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมทั้งหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว มีการอ่าน ฟัง
พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อศึกษาค้นคว้าและหาความรู้เพิ่มเติม สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ
ผลงาน
1.1.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน
การประเมินสมรรถนะนักเรียนทั้ง 5 สมรรถนะ การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และ
เขียน โครงการติวO-NET นักเรียนทุกคนตลอดปีการศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการนิเทศภายใน จัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการคิด
ฝึกนักเรียนมีทักษะในการสร้างความคิดรวบยอด จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในกลุม่
สาระการเรียนรู้ต่างๆ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แข่งขันการจัดนิทรรศการวันสาคัญ
สัปดาห์ห้องสมุด โครงการส่งเสริมการอ่าน การสอนโดยกระบวนการกลุ่ม การสอนโดย
กระบวนการคิด การเรียนโดยใช้กระบวนการทดลอง กิจกรรมทัศนศึกษา นอกสถานที่ โครงงาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ชิน้ งานหรือผลงานนักเรียน ในกลุ่มสาระต่างๆ ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่ม สาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงของนักเรียน การเรียนการสอนโดยการลงมือปฏิบัติจริง
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1.1.4 จุดที่ควรพัฒนา
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องจริงจัง การ
ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุม่ สาระประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับ
การพัฒนาต่อไป
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยการจัดโครงการส่งเสริม
สุขภาพ ได้แก่ โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน กีฬา สพม. 24 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โรงเรียนจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี
นาฏศิลป์ เนื่องในวันสาคัญต่างๆ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตนารี
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเองและรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค อุบัตเิ หตุ และปัญหาทางเพศ
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยการจัดโครงการค่าย
คุณธรรม กิจกรรมวิถีพุทธนั่งสมาธิทุกวัน กิจกรรมพิธไี หว้ครู ปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศ จัดกิจกรรม
วันวิสาขบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา พิธที าบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่
จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส จัดกิจกรรมธนาคารขยะ จัดกิจกรรมจิตอาสาให้นักเรียนรู้จักรัก
โรงเรียนและดุแลสถานศึกษาของตนเอง
1.2.2 ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ มีสุข นิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน รูจ้ ักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค อุบัตเิ หตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นและสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอือ้ อาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีผู้มพี ระคุณ ยอมรับ ความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง และตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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1.2.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน
พิธไี หว้ครู,ปฐมนิเทศ,ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมวันมาฆบูชา,กิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา พิธที าบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ โครงการค่ายคุณธรรม กิจกรรมวัน
คริสต์มาสกิจกรรม เพศศึกษา กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมจิตอาสา โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเข้าค่ายคุณธรรม การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ไหว้พระประจ้าสัปดาห์
การเยี่ยมบ้านนักเรียน
1.2.4 จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรได้รับการพัฒนา อบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ครูสอน เห็นความสาคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีความ
เพียร พยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ ได้รับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
ความคิด สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ การฝึกทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ พัฒนาลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความถนัด
ความสนใจของตนเองอย่างต่อเนื่อง ลักษณะการจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตาม
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญร้อยเปอร์เซ็นต์ การใช้เทคนิคการสอนของครู
และเทคนิคการประเมินตามสภาพจริง ยังไม่หลากหลายเท่าที่ควร
1.2.5 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1) พัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2) พัฒนานักเรียนเป็นผูม้ ีคุณธรรมดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3) พัฒนานักเรียนมีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ พืน้ ฐานในชีวิตประจาวันได้
4) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการ
ทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ๆ
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม
6) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพืน้ ฐาน
เดิมในด้าน ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ และสามารถน้าไปประกอบอาชีพได้
7) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน
ในการ จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผูท้ ี่มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพใน กฎกติกา
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุม่ สาระ
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนางานทะเบียนและวัดผล การพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการแนะแนวการศึกษา จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยการจัดโครงการ จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การส่งเสริมทักษะทางวิชาการ การนิเทศภายใน
การพัฒนาและส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียน การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การส่งเสริมการเรียนการ
สอนทุกกลุม่ สาระ การพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ประชุมประจาเดือน การประชุมฝ่ายบริหาร การบริหารจัดการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
ที่สนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและสพฐ. การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
บริหารจัดการศึกษา การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานและ ความถนัด การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมการส่งเสริมการเรียนการสอนทุกกลุม่ สาระ การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา นิเทศติดตาม อย่างสม่าเสมอ การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึน้ ในโรงเรียนเพื่อให้มีการ
กระจายอานาจการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการภารกิจของโรงเรียนไปยังคณะครูที่รับผิดชอบ
ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่ตรงตามความรู้ความสามารถ และความถนัด ส่งเสริมให้คณะครูและกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมคิดวางแผนร่วมดาเนินงาน ร่วมรับผิดชอบ กากับติดตามให้การสนับสนุน
สาหรับกิจกรรมของโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องอื่นพึงพอใจ สนับสนุนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่มี
ความจาเป็นและครอบคลุมต่อการใช้ประโยชน์ในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรที่
พึงมี พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โรงเรียนส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โดยการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการตัดสินใจตามระเบียบของทางราชการ
กิจกรรมกีฬาสีภายในประจาปี กิจกรรมทาบุญขึน้ ปีใหม่ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมทาบทบาท หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลทาให้การบริหารงานนั้นสาเร็จลุลว่ งไป
ด้วยดี ยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วน
ร่วม และหลักความคุ้มค่า มาใช้ในการบริหารงานทาให้โรงเรียนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)

๘

2.1.2 ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการศึกษา ค้นคว้าแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยทาการศึกษา มี ความรูใ้ นการวิจัยมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตน รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่องผลจากการวิจัยในชั้น
เรียนแสดงถึงการแก้ปัญหาและหรือพัฒนาผู้เรียนได้ และ ได้รับการยอมรับ มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยมีการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูรวมทั้งพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีความรักสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งร่วมปกป้องและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา ครูอุทิศตน
ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการปฏิบัตงิ านสอนตามกลุ่มสาระที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน และ
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษาให้คาแนะนาคาปรึกษา ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
2.1.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนางานทะเบียนและวัดผล พัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริม ระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม แนะแนวการศึกษา กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมนิเทศการสอน ส่งเสริมทักษะทางวิชาการส่งเสริม
การเรียนการสอนทุกกลุม่ สาระ พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมประจาเดือน ประชุมฝ่ายบริหาร บริหารจัดการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่สนอง
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและสพฐ. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัด
การศึกษา ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานและความถนัด บริหาร จัดการแบบมีส่วนร่วม
ส่งเสริมการเรียนการสอนทุกกลุม่ สาระ
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2.1.4 จุดที่ควรพัฒนา
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน จัดอบรมให้
ความรูด้ า้ นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อให้ครูสามารถนาผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาการสอนของตน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการ เรียนการสอน จัดทาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
สอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยขอความร่วมมือจาก วิทยากรชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีความรู้ ความสามารถ
2.1.5 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1) จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ กับวิชาเอกเพื่อให้สอนตรงตามความถนัด และ
ความสามารถ
๒) ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง อย่างต่อเนื่อง
๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมผลิตและการใช้สื่อ
๕) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยรับการสนับสนุนวิทยากรจากชุมชน และผู้ทรงภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดี
3.1.1 กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดทาหลักสูตรทวิศึกษา การแนะ
แนวการศึกษา กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ การ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม จิต อาสา การเรียนชุมนุมตามความ
สนใจ การวัดผลประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนหลังเรียนการตรวจสอบ ติดตามการทา ปพ.5
การนิเทศภายใน การให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียน การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการอย่างสม่าเสมอ
ให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดในเวลาว่าง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอนที่ลงมือปฏิบัติจริง ชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน กิจกรรมติวโอเน็ต ม.3
ม.6 การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้กจิ กรรมกีฬาภายใน
3.1.2 ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ทาให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสม จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สง่ เสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความ
ถนัด และความ สนใจของผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง มีการนิเทศภายใน กากับติดตามตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา จากการจัด
โครงการ/กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
3.1.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทวิศึกษา การแนะแนวการศึกษา
กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่ม กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอน กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา การเรียนชุมนุมตามความสนใจ
การ วัดผล-ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน การตรวจสอบ ติดตามการทา ปพ.5
การนิเทศภายใน การให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียน การ เข้าใช้ห้องปฏิบัติการอย่างสม่าเสมอ
ให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดในเวลาว่าง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดการเรียน
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การสอนที่ลงมือปฏิบัติจริง ชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน กิจกรรมติวโอเน็ต ม.3 ,ม.6 การ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ กิจกรรมกีฬาภายใน
3.1.4 จุดที่ควรพัฒนา
ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
3.1.5 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1) สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
3) โครงการพัฒนาการใช้ส่อื เทคโนโลยี สูห่ ้องเรียน
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และนาไปใช้จริง
5) กิจกรรมสาหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
6) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
7) จัดทาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยขอความ
ร่วมมือจากวิทยากรชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
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ส่วนที่ ๓
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
นาไป วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนา
การจัด การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของจุดเด่น จุดควร พัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้
มาตรฐานที่สูงขึน้ ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผล
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา
 คุณภาพเด็ก
 คุณภาพเด็ก
1. นักเรียนร้อยละ 89.99 เป็นผูม้ ี
การจัดกิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ ยังขาด การปฏิบัตทิ ี่ต่อเนื่อง
มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีเมตตากรุณา ปฏิบตั ิ จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ แต่ละกลุม่
ตามธรรม เนียมประเพณีไทย
สาระประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียน
2. โรงเรียนปลอดจากสารเสพติดให้โทษ
ส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป
มีสุขภาพ กายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความร่าเริง
แจ่มใส มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการและการ
ทางาน รักการทางาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้
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จุดเด่น
 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้นา
มี วิสัยทัศน์ สามารถบริหารจัดการศึกษาได้เป็น
อย่างดี
2. มีการจัดองค์กรที่ชัดเจน มอบหมายงาน
ตามลาดับ ทาให้การบริหารงานคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
3. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ
และ ต่อเนื่อง
4. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี โดยให้ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง
กรรมการ สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานมีสว่ นร่วมใน
การคิด วางแผน และดาเนินงาน
5. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และครูทุกคนเป็นครูที่ปรึกษาทาหน้าที่
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน
สะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย ปลอดภัย และเพียงพอ
ต่อ การใช้งาน
7. มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
บ้าน วัด องค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมและ สนับสนุน
 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะดนตรี กีฬา

จุดควรพัฒนา
 กระบวนการบริหารและการจัดการ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน จัดอบรมให้
ความรูด้ า้ น การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง เพื่อให้ครู สามารถนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาการ สอนของตนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการส่งเสริม และ
สนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน จัดทา
และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สอดแทรกทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยขอความร่วมมือจาก
วิทยากรชุมชน และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่มี
ความรู้ ความสามารถ

 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ
การให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนนาไปใช้ พัฒนาตนเอง แผนพัฒนา
เพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึน้
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. แผนพัฒนาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมที่รณรงค์และต่อต้านสารเสพติด
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
1.4 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อให้ครู
สามารถนาผลการ ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
1.6 จัดทาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยขอความร่วมมือ จากวิทยากรชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถ
2. แผนพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
2.1 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ กับวิชาเอกเพือ่ ให้สอนตรงตามความถนัด และ
ความสามารถ
2.๒ สนับสนุนส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ด้านการจัดกระบวนการเรียน
การสอน
และด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ครูปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.5 จัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน เช่น ศึกษาดูงาน
อวยพรวันเกิด มอบของที่ระลึกในการประชุมประจาเดือน เป็นต้น
3. แผนพัฒนาด้านทรัพยากร
3.1 สารวจจัดทาแผนการใช้งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนจัดทารายงานการเงิน งบดุลประจาปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ติดตาม
ดูแล กากับ ตรวจสอบใช้ งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
3.2 ติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บประวัตินักเรียน
การประมวลผลการ เรียน
3.3 จัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน สามารถ
เป็นแหล่ง วิชาการ และให้บริการแก่ชุมชนได้
3.4 จัดสร้าง จัดหาบารุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ และ
สื่ออุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ และจานวนนักเรียน
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4. แผนพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม
4.1 จัดให้มนี ักเรียน/ครู เป็นผูร้ ับผิดชอบดูแลบารุงรักษา ตรวจสภาพของอาคาร
สถานที่ สวนหย่อม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้มีความแข็งแรง สวยงาม ร่มรื่น และ
เอือ้ ต่อการเรียนรู้
4.2 จัดทาแนวปฏิบัติ กฎระเบียบการอยูร่ ่วมกันในสถานศึกษาที่ชัดเจน
และปฏิบัติได้
4.๓ รณรงค์และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัย
ที่ดี ปลอดภัย และห่างไกลจากสารเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทดี มีความรักภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมไทย มีความ ประพฤติดี และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. แผนพัฒนาด้านการกากับ ตรวจสอบ และรายงาน
5.1 จัดตั้งคณะกรรมการด้านการกากับ ตรวจสอบ และรายงานที่เหมาะสม
และชัดเจน
5.2 จัดทาจัดสร้างเครื่องมือและแนวปฏิบัติที่ใช้ในการประเมิน กากับ ติดตาม
และตรวจสอบ การปฏิบัตงิ านแต่ละกิจกรรม/โครงการ ที่ชัดเจน และเป็นระบบ
5.3 จัดทาสรุปผลการประเมินทุกกิจกรรม/โครงการเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
6. ด้านการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรียนรู้
6.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้อง นักเรียน บุคลากร
และบุคคลภายนอกสามารถใช้สืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้
6.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ จานวน 1 ห้อง มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง และมีโปรแกรมที่นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
6.3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง คือ ห้องปฏิบัตกิ ารทาง
วิทยาศาสตร์ 3 ห้อง คือ ห้องปฏิบัตกิ ารเคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, แต่ละห้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 2 เครื่อง
6.4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 2 เครื่อง
6.5 ปรับปรุงห้องสังคมศึกษา 1 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
7. ความต้องการการสนับสนุนและช่วยเหลือ
7.1 การสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
7.2 การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ จากภาครัฐและ
เอกชน
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
 ประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อ
การประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
 ประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
 คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) ประจาปี
การศึกษา 2561
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
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ประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
.....................................................................

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป
จาเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11
ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
ให้ยึดหลักสาคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 19
มีนาคม พ.ศ.2561 และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้าย
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ประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
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๑๙

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่ เป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)

๒๐

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน วัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
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ประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
……………………………………………………………………
โดยกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานกาศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองสอพิทยาคมมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
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การกาหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ค่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้

ระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ระดับดี
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คาสั่งโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
ที่ ๒๐๘/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑
ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ ปรั บปรุ งใหม่ ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง ให้ ใช้ มาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ
ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยให้
โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจึง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและค่ า เป้ า หมายเพื่ อ เป็ น กรอบในการวางแผนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
๑. นายวิรสิทธิ์
พินธุนิบาตร
ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒. นายเจียม
สุระพร
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางจาเนียร บุญมา
ครู
กรรมการ
๔. นายสุพรม
มูลจุล
ครู
กรรมการ
๕. นางสาววิประสิทธิ์ ไชยคามิ่ง
ครู
กรรมการ
๖. นายนเรศ
พิมพะสอน
ครู
กรรมการ
๗. นายยิ่งสัน
ทุมมาวัติ
ครู
กรรมการ
๘. นายยุทธพล
คาโสภา
ครู
กรรมการ
๙. นางสุปราณี
กุญชนะรงค์
ครู
กรรมการ
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๑๐. นางสาวกรณษา อ่อนณะนัย
๑๑. นางสาวอรวรรณ บุญอ่อน
๑๒. นางสาวขัตติยา ผารุธรรม
๑๓. นางมุกดา
ศรีมามาศ
๑๔. นางณัฐิสา ศรีมามาศ
๑๕. นางสาวจินตนา การรักษ์
๑๖. นายภานุพงค์ แสงฤทธิ์
๑๗. นางสาวชนาพร ดาวใส
๑๘. นางสาวหนึ่งนัยนา แก้วอุดม

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มี ห น้ า ที่ ร่ ว มพิ จ ารณาและก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาและค่า เป้า หมาย โดยร่ ว มกั น
วิเคราะห์และทบทวนความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
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ประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
............................................................................
ตามที่มกี ารประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2554 ที่กาหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จัดให้
มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครัง้ พร้อมทั้งจัดทารายงานผล และนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไป
ใช้ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย โรงเรี ย นหนองสอพิ ท ยาคม จึ ง
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนี้
1. นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
ผูอ้ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ธรรมประชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นางณัฐิสา ศรีมามาศ งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่
1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่าง
น้อย ภาคเรียนละ 1 ครัง้ และจัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1
ครัง้ และจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕6๑

(นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
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