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สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2554
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้ านปัจจัย
มาตรฐานที่ 1
ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวฒ
ุ ิ/
ความรู ้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมัน่
พัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี มีครู และบุคลากร
สนับสนุนเพียงพอ

ผลการประเมินอิง
เกณฑ์
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ
3.89
ดีมาก

ผลการประเมินอิง
สถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ
4.00
ดีมาก 3.94

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ
ดีมาก

มาตรฐานที่ 2
ครู มีความสามารถในการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ

3.63

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.81

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า และมี
ความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา

3.82

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.91

ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจานวนผูเ้ รี ยนและอายุ
ตามเกณฑ์ (สมศ. 8.5.3)

3.88

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.94

ดีมาก

มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

3.83

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.92

ดีมาก

3.76

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.88

ดีมาก

มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการบริ หาร
และจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ

3.84

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.92

ดีมาก

3.80

ดีมาก

3.60

ดีมาก

3.70

ดีมาก

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
คุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย

4.00

ดีมาก

4.00

ดีมาก

4.00

ดีมาก

ด้ านกระบวนการ
มาตรฐานที่ 6
สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้าง ระบบการบริ หารและพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็ นระบบและครบวงจร
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ

ผลการประเมินอิง
เกณฑ์
ระดับ
ค่ าเฉลีย่
คุณภาพ
3.92
ดีมาก

ผลการประเมินอิง
สถานศึกษา
ระดับ
ค่ าเฉลีย่
คุณภาพ
4.00
ดีมาก

ค่ าเฉลีย่

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ

3.96

ดีมาก

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการสนับสนุน
และใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.52

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.76

ดีมาก

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการร่ วมมือกัน
ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และสถาบัน
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการเรี ยนรู ้ในชุมชน

3.93

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.97

ดีมาก

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นส่วน
หนึ่งของการบริ หารการศึกษา

3.86

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.93

ดีมาก

3.73

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.87

ดีมาก

มาตรฐานที่ 15 ผูเ้ รี ยนมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

3.91

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.96

ดีมาก

มาตรฐานที่ 16 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต

3.80

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.90

ดีมาก

มาตรฐานที่ 17 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์
รวมทั้งระบบ และมีวสิ ยั ทัศน์

3.56

ดีมาก

3.00

ดี

3.28

ดีมาก

ด้ านผลผลิต
มาตรฐานที่ 14 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 18 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะ ที่
จาเป็ นตามหลักสู ตร

ผลการประเมินอิง
เกณฑ์
ระดับ
ค่ าเฉลีย่
คุณภาพ
3.64
ดีมาก

ผลการประเมินอิง
สถานศึกษา
ระดับ
ค่ าเฉลีย่
คุณภาพ
4.00
ดีมาก

ค่ าเฉลีย่

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ

3.82

ดีมาก

มาตรฐานที่ 19 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.69

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.85

ดีมาก

มาตรฐานที่ 20 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสยั สุขภาพและ
สุขภาพจิตที่ดี

3.75

ดีมาก

3.75

ดีมาก

3.75

ดีมาก

มาตรฐานที่ 21 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและ
ลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

3.73

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.86

ดีมาก

มาตรฐานที่ 22 ผูเ้ รี ยนเป็ นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบตั ิตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข

3.81

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.91

ดีมาก

มาตรฐานที่ 23 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และ
ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครอง
และชุมชน

3.72

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.86

ดีมาก

มาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็ นที่
พึงพอใจและยอมรับโดยผูป้ กครองและชุมชน
ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
การศึกษา

3.60

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.80

ดีมาก

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้  ไม่ได้
สรุปว่ า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม.....(ได้/ไม่ได้).....มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินทั้ง 24 มาตรฐาน
(3.94+3.81+3.91+3.94+3.92+3.88+3.92+3.70+4.00+3.96+3.76+3.97+3.93+3.87+3.96+3.90+3.28+3.82+3.85+3.75+3.86+3.91+3.8
6+3.80/24)= 3.85
(น้อย/เท่ากับหรื อมาก) กว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ 2.75 โดยมี......มาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และยังมีมาตรฐานที่มีระดับ........จานวน........มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่.....,.......,.......
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ผลการประเมินรอบแรก
โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม ได้ รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่
11-13 เดือนตุลาคม 2547 ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน 3 ด้ านคือ ด้ านผู้บริหาร
ด้ านครู และด้ านผู้เรี ยน ซึง่ สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็ นตารงดังต่อไปนี ้
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ด้ านผู้เรี ยน (ระดับชัน้ มัธยมศึกษา)
/
มาตรฐาน 1 ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
/
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดไตรตรอง และมีวิสยั ทัศน์
/
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร
/
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
/
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพสุจริต
/
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรี ยนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
/
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรี ยนมีสนุ ทรี ยภาพและลักษณะนิสยั ด้ านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา
ด้ านผู้บริหาร
/
/
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้ าง และการบริ หารงาน
อย่างเป็ นระบบ ครบวงจรให้ บรรลุเป้าหมายการศึกษา
/
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
/
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม และการเรี ยนการสอนโดยเน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
/
มาตรฐานที่ 20 ผู้บริ หารมีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ
/
มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรี ยนและท้ องถิ่น มีสื่อ
การเรี ยนการสอนที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
ด้ านครู
/
มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
/
มาตรฐานที่ 24 ครูมีคณ
ุ วุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
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5ข้ อเสนอแนะจากการประเมินรอบแรก
1. ผู้เรี ยนควรได้ รับการพัฒนาด้ านความรู้ และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตรในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน รองลงไปคือ ภาษาไทย สังคมศึกษา และศิลปะ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการเรี ยนให้ สงู ขึ ้น
2. ครูผ้ สู อนควรให้ โอกาสผู้เรี ยนได้ เข้ าไปศึกษา ค้ นคว้ า หาความรู้จากห้ องสมุดมากขึ ้น
3. ควรให้ ผ้ เู รี ยนใช้ กิจกรรมกลุม่ นาเสนอผลงานและรายงาน มีสมุดจดบันทึกการอ่าน
4. พัฒนาครูให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน สามารถนาผลการวิจยั ในชันเรี
้ ยนปรับปรุง
และพัฒนาการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้ อยภาคเรี ยนละ 1 เรื่ อง
5. ควรกาหนดเป็ นนโยบายและเป้าหมายให้ ชดั เจนในการส่งครูผ้ สู อนเข้ ารับการอบรม หรื อศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในวิชาที่สอน
6. ควรมีการวางระเบียบการบริหารให้ ครบทุกงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ และงานไม่ซ ้าซ้ อนกัน และควรจัดให้ มีระบบตรวจสอบภายในที่ชดั เจน และโปร่งใส
7. ควรให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในการบริหารการศึกษาเข้ ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะคณะกรรมการ
ควรมีการประชุมปรึกษาหารื อกันมากขึ ้น
8. ควรมีการนิเทศติดตามผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผน
เพื่อเปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย และนาผลไปใช้ ในการตัดสินใจ และปรับปรุงงาน
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ผลการประเมินรอบที่สอง
โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม ได้ รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เมื่อวันที่
20-21 และวันที่ 25 ธันวาคม 2554 ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน 3 ด้ านคือ ด้ าน
ผู้เรี ยน ด้ านครู และด้ านผู้บริหาร ซึง่ สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็ นตารงดังต่อไปนี ้
มาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ผลการประเมินอิง ผลการประเมินอิง
เกณฑ์
สถานศึกษา
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ
คุณภาพ
คุณภา
พ

ค่าเฉลีย่

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานด้ านผู้เรียน

3.50

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.75

ดีมาก

3.59
3.30

ดีมาก
ดี

4.00
3.00

ดีมาก
ดี

3.80
3.15

ดีมาก
ดี

2.80

ดี

3.00

ดี

2.90

ดี

2.26
3.39

พอใช้
ดี

2.00
4.00

พอใช้
ดีมาก

2.13
3.70

พอใช้
ดีมาก

3.56

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.78

ดีมาก

มาตรฐานที่ 8 ครูมีคณ
ุ วุมิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานด้ านผู้บริหาร

3.60

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.80

ดีมาก

3.49

ดี

4.00

ดีมาก

3.75

ดีมาก

มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นา และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้ างและ
การบริหารงานอย่างเป็ นระบบ ครบวงจรให้ บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้ องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื ้อต่อการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

3.89

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.95

ดีมาก

4.00

ดีมาก

4.00

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.51

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.76

ดีมาก

3.50

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.75

ดีมาก

3.60

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.80

ดีมาก

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ
ประสงค์
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสขุ นิสยั สุขภาพการและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสนุ ทรียภาพและลักษณะนิสยั ด้ าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสยั ทัศน์
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพสุจริต
มาตรฐานด้ านครู
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ข้ อเสนอแนะจากการประเมินรอบที่สอง
1. ผู้เรี ยนเป็ นวัยรุ่นบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และอาจเป็ นกลุ่มเสี่ยงต่อปั ญหาทางเพศ สื่อลามก
อนาจาร ความรุนแรง สิ่งเสพติดและเกมส์ ดังนันควรจั
้
ดกิจกรรมเวทีให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงออกในทางบวก หรื อทาง
สร้ างสรรค์ เช่น จัดชุมนุมต่าง ๆ ตามความสนใจของผู้เรี ยนให้ หลากหลาย และให้ ครูเป็ นที่ปรึกษาและดาเนินการ
อย่างจริงจัง โดยพิจารณาดึงเด็กกลุม่ เสี่ยงให้ ใช้ เวทีหรื อกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นตัวดึงดูด
หรื อเบี่ยงเบนความสนใจ ให้ เข้ าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ ้น
2. ผู้เรี ยนควรได้ รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นการด่วน โดยเฉพาะผล NT และ O-NET
ของผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ โดยพิจารณาคัดกรองผู้เรี ยนออกเป็ นกลุม่ ๆ พิจารณาสอน
ซ่อมเสริมเด็กเก่งให้ เต็มศักยภาพ รวมทังสอนเสริ
้
มเด็กอ่อน ทังนี
้ ้ควรพิจารณาจัดกิจกรรมหรื อวิธีที่หลากหลาย เช่น
เชิญวิทยากรเฉพาะสาระเข้ ามาสร้ างความเปลี่ยนแปลง กระตุ้น จูงใจ หรื อใช้ สื่อเทคโนโลยีเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ครู
สอนซ่อมเสริมเอง หรื อให้ เด็กเก่งสอนเด็กอ่อน เป็ นต้ น สถานศึกษา
ควรมีกิจกรรมหรื อโครงการที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้ด้วยตนเองมากขึ ้น ซึง่ จะทาให้ ประสิทธิภาพ
การเรี ยนดีขึ ้น
3. ผู้เรี ยนควรได้ รับการฝึ กฝนให้ มีนิสยั รักการอ่าน ควรพิจารณาพัฒนาสมุดบันทึกการอ่านหรื อการเรี ยนรู้
ให้ คดิ วิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่อา่ น นาเสนอเป็ นแผนผังความคิด สถิตแิ ผนภูมิ แผนภาพ หรื อเชิงสาเหตุ หรื อ
ปั จจัยแบบแผนภูมิก้างปลา
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บทที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ชื่อ สถานศึกษาโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม ตั้งอยูเ่ ลขที่ 109 หมู่ 1
ตาบลนาข่าวิทยา อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณี ย ์ 44120 โทรศัพท์ 043-991459 โทรสาร 043-991459
website : http://school.obec.go.th/nakhawit/
1.2 สังกัด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม
1.3 เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
1.4 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ...........
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับการบริ หารสถานศึกษา
2.1 นายชัยยนต์ ผือโย ตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศศ.ม. สาขา บริ หารการศึกษา
ดารงตาแหน่งในสถานศึกษานี้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบนั
2.2 รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา(ที่ได้รับแต่งตั้ง) 4 คน
1) นายวีระ ภวภูตานนท์
2) นายบุญทัน โสมูล
3) นายเฉลิม รัทยาย
4) นายธีระพันธ์ หันทยุง
2.3 ประวัติของสถานศึกษา
โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 109 หมู่ที่ 1 ตาบลนาข่า อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็ น
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีพ้นื ที่โดยประมาณ
70 ไร่ เปิ ดทาการสอนครั้งแรก เมื่อปี การศึกษา 2521 สมัยนายแพทย์บุญสม มาร์ ติน เป็ นรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงศึกษาธิ การ มีนายประยูร นันทะแสน ดารงตาแหน่งครู ใหญ่คนแรก ปี การศึกษา 2535 ได้รับอนุมตั ิให้เปิ ด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่4) เป็ นปี แรกและพัฒนาเรื่ อยๆ จนถึงปัจจุบนั
ปัจจุบนั มีนกั เรี ยน จานวน 877 คน จานวนผู้บริหาร 4 คน จานวนข้ าราชการครู 36 คน จานวนผู้ชว่ ยครู 11
คน พนักงานสนับสนุนการสอน 2 คน ลูกจ้างชัว่ คราว(ภารโรง) 5 คน คนสวน 1 คนรวมบุคลากรทังหมด
้
59 คน
มีหอ้ งเรี ยน จานวน 24 ห้อง อาคารเรี ยนถาวรแบบ 216(ค) จานวน 1 หลัง อาคารเรี ยนถาวรแบบ 216(ล) จานวน 1
หลัง อาคารเรี ยนถาวรแบบ 312(ค) จานวน 1 หลังอาคารเอนกประสงค์ จานวน 1 หลัง โรงฝึ กงาน จานวน 2 หลัง
โรงอาหาร จานวน 1 หลัง บ้านพักครู จานวน 9 หลัง (10 หน่วย) บ้านพักนักการภารโรง จานวน 2 หลัง หอพัก
นักเรี ยน จานวน 4 หลัง
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2.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Goal)
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นสถานศึกษาลูกพระธาตุนาดูน ควบคู่คุณธรรม นาเทคโนโลยี ครู ดีมีมาตรฐาน สื่ อสารหลายภาษา
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี ICT และชุมชนเป็ นกลไกขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในปี 2556
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริ หารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง (stakeholders)
2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน และสามารถ
ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ควบคู่ดว้ ยเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศที่มี
ประสิ ทธิภาพ
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ บูรณาการการพัฒนาทักษะการคิด
และมุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
5. ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข
6. ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะสาคัญตามที่หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
(การสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวติ และการใช้เทคโนโลยี)
7. ส่ งเสริ มและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือกับชุมชน และสังคม ให้มีประสิ ทธิ ภาพเอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ (Goal)
1. มุ่งการพัฒนาระบบบริ หารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
2. มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ที่สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการจัด
การเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มุ่งพัฒนาบุคลากร และผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ มีความรู ้ ควบคู่คุณธรรมดารงชีวติ ในสังคม
ได้อย่างมีความสุ ขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10

2.5 ระบบโครงสร้ างการบริหารของสถานศึกษา

โครงสร้ างการบริหารงานของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ผู้อานวยการโรงเรี ยน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รองฯฝ่ ายวิชาการ

รองฯฝ่ ายธุรการ

รองฯฝ่ ายปกครอง

รองฯฝ่ ายบริการ

หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ

หัวหน้ าฝ่ ายธุรการ

หัวหน้ าฝ่ ายปกครอง

หัวหน้ าฝ่ ายบริการ

- งานประกันคุณภาพฯ
- งานหลักสู ตรและพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ รี ยน
- งานแนะแนวการศึกษา
- งานสื่ อ-นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
- งานวัดผล
- งานวิจยั และพัฒนา
- งานทะเบียน
- งานพัสดุฝ่าย
- งานเลขานุการฝ่ าย

- งานนโยบายและแผน
- งานบริ หารบุคคล
- งานบริ หารงบประมาณ
- งานสารบรรณ

- งานสานักงาน
- งานส่ งเสริ มระเบียบวินยั
- งานส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม
- งานกิจกรรมนักเรี ยน

- งานอาคารสถานที่
- งานอนามัยโรงเรี ยน
- งานโภชนาการ
- งานห้องสมุด
- งานประชาสัมพันธ์
- งานโสตทัศนศึกษา
- งานชุมชนสัมพันธ์
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3. ข้ อมูลเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน (ปัจจุบัน)
3.1 จานวนนักเรี ยน ห้องเรี ยน และครู (ทุกคนที่สอน)
3.1.1 ช่วงชั้นที่ 3
จานวนนักเรียน

จานวน
ห้ องเรียน

ชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
รวม

ชาย

หญิง

รวม

74
79
78
231

67
78
90
235

141
157
168
466

จานวนครู ทสี่ อนม.1- ม.3
ครู ประจาการ
ชาย หญิง

5
5
5
15

4
5
1
10

หมายเหตุ : ครู ที่สอนหลายระดับ สอนระดับใดมากที่สุดให้นบั รวมในระดับนั้น

1
4
6
11

ระดับการศึกษาสู งสุ ดของครู
ประจาการ (คน)
ครู อตั ราจ้ าง ต่า ปริญ ปริญ ปริญญา
เอก
ชาย หญิง กว่า ญา ญาโท
ป.ตรี ตรี
2
4
11
2
2
12
1
1
1
9
5
7
30
1
-

อายุเฉลีย่ ประสบการณ์
(ปี )
เฉลีย่ (ปี )
35
38
38
37

7
4
12
7
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3.1.2 ช่วงชั้นที่ 4
จานวนนักเรียน

จานวน
ห้ องเรียน

ชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวม

ชาย

หญิง

รวม

63
59
69
191

76
75
69
220

139
134
138
411

จานวนครู ทสี่ อน ม.4- ม.6
ครู ประจาการ
ชาย หญิง

3
3
3
9

2
4
2
8

หมายเหตุ : ครู ที่สอนหลายระดับ สอนระดับใดมากที่สุดให้นบั รวมในระดับนั้น

3
3
3
9

ครู อตั ราจ้ าง
ชาย หญิง
1
1

1
1
2

ระดับการศึกษาสู งสุ ดของครู
ประจาการ (คน)
ต่า ปริญ ปริญ ปริญญา
กว่า ญา ญาโท
เอก
ป.ตรี ตรี
3
2
7
2
4
1
1
14
5
-

อายุ
เฉลีย่
(ปี )

ประสบการ
ณ์
เฉลีย่ (ปี )

37
40
43
40

5
17
17
13
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3.1.3 รวมทั้งโรงเรี ยน
จานวนนักเรียน
ชั้น

ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3
ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6
รวม

ชาย

หญิง

รวม

231
191
422

235
220
455

466
411
877

จานวน จานวนครู ทสี่ อนในแต่ ละช่ วงชั้ น
ห้ องเรียน
ครู ประจาการ ครู อตั ราจ้ าง
ชาย หญิง ชาย หญิง
15
9
24

10
8
18

11
9
20

5
1
6

7
2
9

ระดับการศึกษาสู งสุ ดของครู
ประจาการ (คน)
ต่า ปริญ ปริญ ปริญญา
กว่า ญา ญาโท
เอก
ป.ตรี ตรี
32
1
16
5
1
47
6
-

อายุ
เฉลีย่
(ปี )

ประสบ
การณ์
เฉลีย่ (ปี )

37
40
38.5

7
13
10
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3.2 จานวนนักเรี ยนจาแนกตามผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่ม/รายวิชา ปี การศึกษา 2554
จานวนนักเรียนชั้น ม.3
กลุ่มสาระ/รายวิชา
จาแนกตามระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
1. ภาษาไทย
34 20
18
19
22
10
36
2. คณิ ตศาสตร์
46 21
18
17
12
19
31
3. วิทยาศาสตร์
25 34
42
29
9
4
20
4.สังคมศึกษา ศาสนาและ
38 27
24
19
19
9
26
วัฒนธรรม
5. สุ ขศึกษาและพลศึกษา
65 55
20
4
5
0
8
6.ศิลปะ
28 21
14
17
15
4
4
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
64 15
22
15
8
5
31
8. ภาษาอังกฤษ
56 13
24
7
24
6
34
รวม
356 206 182 127 114 57 190

0
5
0
1
2

4
75
26
19
51

3.5
16
15
22
17

จานวนนักเรียนชั้น ม.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน
3
2.5
2
1.5
5
3
0
0
25
18
10
3
15
12
23
4
13
5
7
5

7
61
4
0
80

77
62
72
20
402

21
9
9
38
147

0
14
6
24
102

0
7
0
3
48

0
6
0
6
52

0
0
0
5
17

1
1
1
4
0

0
0
2
1
2

2
2
13
0
23

0
0
0
4
9
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ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (GAT/NT) และ ONET ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 / ประถมศึกษาปี ที่ 6 / มัธยมศึกษาปี ที3 /
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (แนบเอกสาร )
รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนเฉลีย่
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
43.75
38.35
26.87
30.13
26.71
49.43
38.88
39.39
36.68

( 4 = ระดับดีมาก 3 = ระดับดี 2 = ระดับพอใช้ 1-0 = ระดับปรังปรุ ง)

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
33.59
30.23
16.24
18.11
23.99
51.01
23.18
43.08
29.92
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ข้ อมูลครู และบุคลากร
ประเภทบุคลากร

ผูบ้ ริ หารและผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารที่ได้รับการแต่งตั้ง
ครู ประจาการ *
ครู อตั ราจ้าง/วิทยากรสอนศาสนา
นักการ/ภารโรง

จานวน
รวม ชาย หญิง ต่ากว่า ป.ตรี
4
36
13
6

4
16
6
5

30
7
1

6

ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
2
29
12
-

2
6
1
-

ปริ ญญาเอก
1
-

* ครู ในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย/ ครู
3.5 ครู ประจาการ ที่สอนตรงตามวิชาเอก-โท 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 สอนตรงตามความถนัด 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 100

อายุเฉลี่ย
(ปี )

ประสบ
การณ์
เฉลี่ย (ปี )
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3.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนอื่นๆ
3.6.1 มีนกั เรี ยนที่มีความบกพร่ องเรี ยนร่ วม - คน
3.6.2 มีนกั เรี ยนที่มีภาวะทุพโภชนา 72 คน
3.6.3 มีนกั เรี ยนปั ญญาเลิศ 12 คน
3.6.4 มีนกั เรี ยนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 200 คน
3.6.5 จานวนนักเรี ยนต่อห้อง(เฉลี่ย) 40 คน
3.6.6 อัตราส่ วน นักเรี ยน:ครู = 20 : 1
3.6.7 จานวนนักเรี ยนที่ลาออกกลางคัน (เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง) 5 คน
3.6.8 สถิติการขาดเรี ยน/เดือน (เฉลี่ยในปี การศึกษาที่ผา่ นมา) 20 คน
3.6.9 จานวนนักเรี ยนที่ทาชื่อเสี ยงให้โรงเรี ยน
(รางวัลดีเด่ นทีไ่ ด้ รับ)
ประเภททักษะทางวิชาการ
จานวน 150 คน
ประเภทดนตรี กีฬา ศิลปะ
จานวน 150 คน
4. ข้ อมูลเกีย่ วกับทรัพยากร สื่ ออุปกรณ์ แหล่ งเรียนรู้ ภูมิปัญญา งบประมาณ และชุ มชน
4.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับอาคารสถานที่
4.1.1 เนื้อที่ 70 ไร่ /ตารางวา
4.1.2 พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร 10 ไร่ /ตารางวา
4.1.3 พื้นที่สนาม/นันทนาการ 15 ไร่ /ตารางวา
4.1.4 จานวนอาคารเรี ยนถาวร รวม 3 หลัง
4.1.5 จานวนอาคารเรี ยนชัว่ คราว รวม 2 หลัง
4.1.6 จานวนสนามกีฬา 6 สนาม ได้แก่ สนามฟุตบอล, สนามวอลเลย์บอล, สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเลย์บอลชายหาด, สนามเซปักตะกร้อ, สนามเปตอง
4.1.7 จานวนห้องเรี ยนทั้งหมด 24 ห้อง
4.1.8 จานวนห้องประกอบ
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง
เฉลี่ย คิดเป็ น..........................ตารางเมตร
ห้องคอมพิวเตอร์
5 ห้อง
เฉลี่ย คิดเป็ น..........................ตารางเมตร
ห้องดนตรี -นาฏศิลป์ 1 ห้อง
เฉลี่ย คิดเป็ น..........................ตารางเมตร
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา - ห้อง
เฉลี่ย คิดเป็ น..........................ตารางเมตร
ห้องเรี ยนสี เขียว
1 ห้อง
เฉลี่ย คิดเป็ น..........................ตารางเมตร
ห้องพยาบาล
1 ห้อง
เฉลี่ย คิดเป็ น..........................ตารางเมตร
ห้องสมุด
1 ห้อง
เฉลี่ย คิดเป็ น................. .........ตารางเมตร
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4.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับสื่ อ อุปกรณ์ เครื่องอานวยความสะดวก
4.2.1 จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 138 เครื่ อง
ใช้เพื่อการเรี ยนการสอน จานวน 63 เครื่ อง
ใช้ในงานบริ หาร จานวน
19 เครื่ อง สื บค้นทาง internet ได้ 56 เครื่ อง
4.2.2 จานวนเครื่ องก๊อปปี้ ปริ้ น 2 เครื่ อง
4.2.3 จานวนเครื่ องเล่น วิดีโอ/ซีดี 2 เครื่ อง
4.2.4 จานวนเครื่ องโทรสาร 1 เครื่ อง
4.2.5 จานวนโทรทัศน์ 12 เครื่ อง
4.2.6 จานวนวิทยุ - เครื่ อง
4.2.7 จานวนเครื่ องโปรเจ็กเตอร์ 11 เครื่ อง
4.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับภูมิปัญญาและแหล่ งเรี ยนรู้
4.3.1 จานวนหนังสื อในห้องสมุด 11,420 เล่ม
4.3.2 หนังสื อในห้องสมุดสื บค้นด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ มี 10 หมวดหมู่
4.3.3 มีแหล่งข้อมูลที่สืบค้นทาง internet ได้ 20 เครื่ อง
คิดสัดส่ วนจานวนนักเรี ยน : เครื่ อง = 90 : 1
4.3.4 แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน
สถิติการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยน สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
จานวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้
ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้
1. ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
1. แหล่งผลิตชาใบหม่อน
2. ห้องสมุด TK Park
2. กลุ่มทอผ้าไหม
3. ห้องเรี ยนสี เขียว
3. กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
4. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. กลุ่มดนตรี พ้นื บ้าน
5. ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยี (ICT1)
6. ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยี (ICT2)
4.3.5 มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คน
ยกตัวอย่าง 3 คน ที่ได้ถ่ายทอดความรู ้ให้ผเู ้ รี ยน/ชุมชน
1) ชื่อ-สกุล นายพรรณะ นนทะคาจันทร์
ภูมิปัญญาด้าน เกษตรผสมผสาน
2) ชื่อ-สกุล นายบุญมา ละครศรี
ภูมิปัญญาด้าน หมอสู ตร
3) ชื่อ-สกุล นายสม อัปมะโต
ภูมิปัญญาด้าน หมอยาสมุนไพร
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4) ชื่อ-สกุล นางยม หัดที
ภูมิปัญญาด้าน การทอผ้าไหม
5) ชื่อ-สกุล นายบุญมา อาปะมาเถ
ภูมิปัญญาด้าน หมอดิน
4.4 ข้ อมูลงบประมาณ (ที่ใช้จา่ ยจริ งปี งบประมาณ พ.ศ.......2554..............(ระบุปีล่าสุ ด )
4.4.1 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้ น...................................................................... บาท ที่สาคัญมีดงั นี้
1) เงินเดือนบุคลากร .................................................................................บาท
- ครู ประจาการ.........................12,117,720.................................บาท
- ครู อตั ราจ้างตามภารกิจ.................102,480................................บาท
- ครู อตั ราจ้างของ อบจ. ................. 571,680...............................บาท
- ครู อตั ราจ้างของโรงเรี ยน ………...588,000..............................บาท
- นักการภารโรงของ อบจ. ...............320,400.............................บาท
- คนสวนของโรงเรี ยน........... 60,960...........................................บาท
- บุคลากรสนับสนุนด้านการสอน ....... 78,360............................บาท
2) ค่าสาธารณูปโภค .........................150,000...........................................บาท
3) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ ............................1,350,000..........................บาท
4) ค่าบารุ งการกุศล/ชุมชน .........................................................................บาท
5) ค่าพัฒนาบุคลากร ....................................150,000.................................. บาท
6) ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด...............................200,000.................................บาท
7) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................. บาท
4.4.2 รายได้ รวมทั้งสิ้ น..................... 3,287,800........................................ บาท ที่สาคัญมีดงั นี้
1) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐ...............................................................บาท
2) เงินงบประมาณจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น.........3,287,800...............บาท
3) เงินบริ จาค ..................................................................................................บาท
4) อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................บาท
4.5 ข้ อมูลชุ มชน
4.5.1 สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีลกั ษณะ เป็ นชุมชนขนานใหญ่มีสภาพเป็ นสังคมชนบท
4.5.2 จานวนประชากรประมาณ 1,700 คน
4.5.3 จานวนเด็กในวัยเรี ยน 2,000 คน
4.5.4 อาชีพสาคัญ เกษตรกรรม
4.5.5 ศาสนา พุทธ
4.5.6 รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 9,000-10,000 บาท/ปี
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4.5.7 โอกาสและข้อจากัดของสถานศึกษากับความร่ วมมือในด้านต่างๆ ของชุ มชน
โรงเรี ยนห่างจากตัวจังหวัด 58 กิโลเมตร อยูจ่ ากอาเภอวาปี ปทุม 20 กิโลเมตร แหล่งเรี ยนรู ้
ภายนอกสถานศึกษามีนอ้ ย ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็ นทรัพยากรบุคคลให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆของโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี ที่เป็ นอุปสรรค คือ การคมนาคมไม่สะดวก นักเรี ยนบางส่ วนเดินทางมาโรงเรี ยน
ด้วยความยากลาบาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ข้อจากัดอย่างมากของโรงเรี ยน คือ การระดมทรัพยากรด้าน
งบประมาณ เพื่อการบริ หารจัดการทั้งจากต้นสังกัด เอกชน ชุมชน หน่วยงานราชการ และอื่นๆยังไม่เพียงพอ
5. โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา /จานวนชั่วโมงทีจ่ ัดให้ เรียนต่ อปี /ระบบการเรี ยนรู้ ที่เน้ นเป็ นพิเศษ
5.1 การจัดสัดส่ วนสาระการเรี ยนรู ้และเวลาเรี ยนทุกชั้นปี ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
เวลาเรียนแต่ ละช่ วงชั้น
กลุ่มสาระ
ช่ วงชั้นที3่
ช่ วงชั้นที4่
ชั่วโมง/ปี
ร้ อยละ
ชั่วโมง/ปี
ร้ อยละ
ภาษาไทย
160
13.33
120
9.37
คณิ ตศาสตร์
200
16.66
200
15.62
วิทยาศาสตร์
160
13.33
440
34.37
สังคมศึกษา ศาสนาและ
160
13.33
120
9.37
วัฒนธรรม
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
80
6.66
40
3.12
ศิลปะ
80
6.66
40
3.12
การงานอาชีพและ
80
6.66
40
3.12
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
160
13.33
160
12.50
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
120
10.00
120
9.37
รวม
1,200
1,280
5.2 จานวนชัว่ โมงที่จดั ให้เรี ยนต่อปี เท่ากับ ไม่นอ้ ยกว่า 1,200 ชัว่ โมง
5.3 ระบบการเรี ยนรู้ที่เน้นเป็ นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
5.4 รายละเอียดอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………......…………………………………………………………….
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6. ข้ อมูลแผนยุทธศาสตร์ /ธรรมนูญโรงเรียน
6.1 แผนกลยุทธของสถานศึกษา (วิธีการจัดทาแผน/และสาระของแผน)
1. ทาการศึกษาองค์กร โดยการจัดทา SWOT และใช้แบบสอบถาม
2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผูป้ กครอง
ตัวแทนนักเรี ยน คณะครู และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
3. ร่ วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์
4. จัดทาแผนที่ยทุ ธศาสตร์
5. จัดทาตัวชี้ วดั
6. จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
7. ดาเนินการตามแผน
8. ประเมินการใช้แผน
9. จัดทารายงานประจาปี
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6.2 แผนประจาปี ของสถานศึกษา(วิธีการจัดทาแผน/และสาระของแผน)
ในปี การศึกษา 2554 จานวนแผนงานโครงการพัฒนา และงบประมาณที่ดาเนิ นการจริ ง มีรายละเอียด ดังนี้ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนา

1. สร้างสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม
2. สร้างสังคมแห่งการ
อยูด่ ีมีสุข
3. พัฒนาและบริ หาร
จัดการองค์กร/บุคลากร
รวม

จานวนโครงการ
ในแผนพัฒนาปี
2554

จานวนโครงการ คิดเป็ นร้อยละ
ที่ดาเนินการจริ ง ตามยุทธศาสตร์
ปี 2554

จานวนงบประมาณ จานวนงบประมาณที่ คิดเป็ นร้อยละจาก
ในแผนพัฒนา ปี
ดาเนินการจริ ง ปี 2553 งบประมาณตาม
2554
(บาท)
ยุทธศาสตร์
(บาท)
3,180,900
3,180,900
97.70

54

54

88.52

3

3

4.92

20,000

20,000

0.61

4

4

6.56

55,000

55,000

1.69

61

61

100

3,255,900

3,255,900

100
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6.3 เป้ าหมายการดาเนินงานตามแผนประจาปี
เป้าหมายที่ 1 ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวฒ
ุ ิ / ความรู ้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมัน่
พัฒนา ตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี มีครู และบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
1. มี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและปฏิ บ ั ติ ต นตาม
2. โครงการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
3. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และ
บันทึกหลังสอน จัดทาสื่ อการเรี ยนการสอน
ชุมชน
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
3. มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการสอนและ
- ด้านเทคโนโลยี
พัฒนาผูเ้ รี ยน
- การศึกษาดูงาน
4. มีการแสวงหาความรู ้และเทคนิควิธีการใหม่
- การเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการ
ๆ เป็ นประจา
- การนิเทศภายใน
5. จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษา
- สถิติการศึกษาต่อของครู
หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
5. วุฒิการศึกษา
6. สอนตรงตามวิชาเอก – โท หรื อตรงตาม
6. การสารวจความถนัด/ ความต้องการเกี่ยวกับ ความถนัด
การจัดการเรี ยนการสอนของครู
7. มีจานวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครู และ
7. สถิติจานวนบุคลากรสนับสนุนการสอนตาม บุคลากรสนับสนุน)
โครงสร้างอัตรากาลังของโรงเรี ยน
เป้าหมายที่ 2 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. หลักสู ตรสถานศึกษา
1. ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยและ
2. สาระการเรี ยนรู้ทอ้ งถิ่น
ภาษาต่างประเทศมีประสิ ทธิ ภาพการสอนและเน้น
3. หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4. แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน 2. ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ มี
5. วิจยั ในชั้นเรี ยน
ประสิ ทธิภาพการสอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
6. โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนกลุ่ม 3. ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ มี
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม
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สาระการเรี ยนรู้
ประสิ ทธิภาพการสอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
7. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
4. ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
8. แฟ้ มพัฒนางานครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วัฒนธรรม มีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
5. ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
มีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
6. ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ มีประสิ ทธิ ภาพ
การสอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
7. ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
เป้าหมายที่ 3 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. แฟ้ มพัฒนางานฝ่ ายบริ หาร
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตาม
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพบริ หารการศึกษา
3. แผนพัฒนาสามปี
2. มีความคิดริ เริ่ ม มีวสิ ัยทัศน์ และเป็ นผูน้ าทาง
4. แผนปฏิบตั ิงานประจาปี
วิชาการ
5. แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ
3. มีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการและการ
5. การประเมินคุณภาพภายใน/ ภายนอก จัดการ
ครั้งที่ 1 และ 2
4. การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผล
6. แบบประเมินความพึงพอใจผูบ้ ริ หาร
ผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจ
สถานศึกษา
เป้าหมายที่ 4 สถานศึกษามีจานวนผูเ้ รี ยนและอายุตามเกณฑ์
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. บันทึกสถิติจานวนนักเรี ยนทั้งหมด
1. มีอตั ราส่ วนจานวนผูเ้ รี ยนต่อห้องเรี ยนตามเกณฑ์
2. บันทึกสถิติจานวนนักเรี ยนต่อห้อง
ที่กาหนด
3. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนมีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม
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เป้าหมายที่ 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
1. แผนพัฒนาสถานศึกษา
2. แผนผังสถานศึกษา
3. รายงานประจาเดือนงบประมาณ
อุดหนุ นจากกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่นจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
จากการบริ จาคของผูม้ ีจิตศรัทธาทัว่ ไป
4. แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. มีอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้อง
พิเศษ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ เพียงพอ
2. มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการจัด
การศึกษา
3. มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
4. มีสภาพแวดล้อม พื้นที่สีเขียว และแหล่งเรี ยนรู ้ที่
เอื้อต่อการจัดการศึกษา

เป้าหมายที่ 6 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริ หารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็ น
ระบบและครบวงจร
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
1. แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ
2. แผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
4. การนิเทศภายในการจัดระบบสารสนเทศ
5. โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
6. โครงการนิเทศภายใน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. จัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริ หารงานที่
เหมาะสม
2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทัน
ต่อการใช้งาน
3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง

เป้าหมายที่ 7 สถานศึกษามีการบริ หารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
แผนยุทศาสตร์

โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม

22

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงสร้างการบริ หารงาน (ช่วงชั้น/สาย
ชั้น/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้)
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4. บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ
6. แผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา
7. รายงานการประเมินภายในประจาปี

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. กระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
2. บริ หารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่ วม
3. คณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนาโรงเรี ยน
4. บริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานและ
เป้ าหมายชัดเจน
5. มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริ หาร
สถานศึกษา

เป้ าหมายที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
1. หลักสู ตรสถานศึกษา หลักสู ตรกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้และหลักสู ตรท้องถิ่น
2. โครงการนิเทศภายในเกี่ยวกับหลักสู ตร
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
4. โครงการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดทา
แผนการจัดการเรี ยนรู้
5. โครงการวิจยั แหล่งเรี ยนรู ้
(ร่ วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
6. การประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนเพื่อร่ วม
แก้ปัญหานักเรี ยน
7. รายงานการแก้ปัญหานักเรี ยน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. มีหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
2 มีรายวิชาให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความสนใจอย่าง
หลากหลาย
3. มีการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนอง
ความถนัดและความสามารถของผูเ้ รี ยน
4. มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้และสื่ อการ
เรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
5. มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการ
ส่ งต่อข้อมูลของผูเ้ รี ยน
6. มีระบบการนิเทศการเรี ยนการสอนและนาผลไป
ปรับปรุ งการสอนอยูเ่ สมอ
7. มีการนาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การเรี ยนการสอน
8 .ดาเนินการส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ติดตามผล และใช้ผลเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ

โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม

23
เป้ าหมายที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่ างหลากหลาย

แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการเยีย่ มบ้านนักเรี ยนร้อย
เปอร์เซ็นต์
2. โครงการค่ายพุทธธรรม
3. โครงการค่ายพี่พบน้อง (ติว)
4. โครงการส่ งเสริ มศักยภาพเด็กเก่ง
5. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
6. โครงการวันศุกร์ -วันสุ ข
7. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ-เนตร
นารี
8. กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรี ยน
9. โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว
10. การร่ วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. มีการจัดและพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนอย่าง
เข้มแข็งและทัว่ ถึง
2. มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
ผูเ้ รี ยน
3. มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเ้ รี ยนให้เต็ม
ตามศักยภาพ
4. มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มค่านิยมที่ดีงาม
5. มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านศิลปะ/ดนตรี /
นาฏศิลป์ /กีฬาและนันทนาการ
6. มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
7. มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตย
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

เป้าหมายที่ 10 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
1. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้ มี
2. กิจกรรมอนุ รักษ์พลังงานและ
อาคารสถานที่เหมาะสม
สิ่ งแวดล้อม
2. มีการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
3. โครงการวินยั จราจร
ผูเ้ รี ยน
4. โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ IT
3. มีการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบที่
5. โครงการพัฒนาระบบ ICT ภายใน
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้แบบมีส่วน
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สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
ร่ วม
6. โครงการปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการต่างๆ 4. มีการจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุด พื้นที่สี
7. โครงการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
เขียว และสิ่ งอานวยความสะดวกเพียงพอและอยูใ่ น
สภาพการใช้งานได้ดี
5. มีการจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอก
สถานศึกษา

เป้าหมายที่ 11 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และ
1. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่ง
หลักสู ตรท้องถิ่น
เรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. หลักสู ตรสถานศึกษาและหลักสู ตร
2. มีการสนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทา
หลักสู ตรระดับสถานศึกษา

เป้าหมายที่ 12 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการ
เพื่อ พัฒนาวิถีการเรี ยนรู้ในชุมชน
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานส่ งเสริ มความสัมพันธ์และ
ความร่ วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา
2. ทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. มีการจัดเป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู ้
และบริ การชุมชน
2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
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เป้าหมายที่ 13 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
บริ หารการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. มีการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
2. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรี ยน บุคลากร
2. มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
นักเรี ยน และชุมชน
3. มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
4. แผนพัฒนาสามปี
การศึกษา
5. แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ
5. มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
6. แผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา
การศึกษา
7. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
6. มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
8. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
9. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตัวบ่งชี้ที่ 13. 8 มีการผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 14 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (สพฐ. 1) (สมศ.1)
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. กิจกรรมยิม้ ไหว้ ทักทายกัน
1. มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิตาม
2. กิจกรรมธนาคารความดีบนั ทึกความดี
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
3. โครงการค่ายพุทธธรรม
2. มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
4. กิจกรรมวันพ่อ-วันแม่
3. มีความกตัญํูกตเวที
5. กิจกรรมการบริ จาคทรัพย์สินและสิ่ งของ
4. มีเมตตา กรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และเสี ยสละ
เครื่ องใช้เนื่องในโอกาสงานบุญ/
เพื่อส่ วนรวม
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย / ผูด้ อ้ ยโอกาส
5. ประหยัด และรู ้จกั ใช้ทรัพย์สิ่งของส่ วนตนและ
6. โครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ส่ วนรวมอย่างคุม้ ค่า
7. กิจกรรมธนาคารขยะ
6. นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
8. โครงการปลูกจิตสานึกอนุรักษ์พลังงานใน
ปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความ
สถานศึกษา
เป็ นไทย
9. กิจกรรมส่ งเสริ มการจัดทาโครงงานพัฒนา
ภายในสถานศึกษา
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เป้าหมายที่ 15 ผูเ้ รี ยนมีจิตสานึกในการอนุ รักษ์ และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ / บันทึกหลังสอน
2. โครงการธนาคารขยะ
3. โครงการสร้างจิตสานึกในการรักษ์พลังงาน
ในสถานศึกษา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. รู ้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบต่อตนเองและสังคมที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม
2 . เข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม/โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 16 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้/ บันทึกหลังสอน
1. มีทกั ษะในการจัดการและทางานให้สาเร็ จ
2. โครงการส่ งเสริ มอาชีพ
2. พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
3. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
รอบคอบในการทางาน
4. โครงการกีฬาภายใน ฯลฯ
3. ทางานอย่างมีความสุ ข พัฒนางานและภูมิใจใน
5. แบบประเมินการดาเนินโครงการต่าง ๆ
ผลงานของตนเอง
5. แบบประเมินการดาเนินโครงการ
4 .ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ต่าง ๆ
5. มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต และหาความรู ้
6. โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรี ยน
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

เป้าหมายที่ 17 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวสิ ัยทัศน์
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้/ บันทึกหลังสอน
1. สามารถเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
2. การส่ งเสริ มกิจกรรมโครงงานพัฒนาภายใน สรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด
สถานศึกษา
2. สามารถคาดการณ์ กาหนดเป้ าหมาย และ
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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3. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
4. การจัดการเรี ยนการสอน และกิจกรรม
เสริ มหลักสู ตรอย่างหลากหลาย
5. จัดกิจกรรมชุมนุมอย่างหลากหลาย
6. กิจกรรมโครงการค่ายต่าง ๆ

แนวทางการตัดสิ นใจได้
3. ประเมินและเลือกแนวทางตัดสิ นใจ และแก้ไข
ปั ญหาอย่างมีสติ
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวมทั้ง
ระบบ และมีจินตนาการ

เป้าหมายที่ 18 ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้/ บันทึกหลังสอน
1.มีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยตามเกณฑ์
2. การส่ งเสริ มกิจกรรมโครงงานพัฒนาภายใน 2. สามารถสื่ อสารผ่านการพูด เขียน หรื อนาเสนอ
สถานศึกษา
ด้วยวิธีการต่าง ๆ
3. การจัดการเรี ยนการสอน และกิจกรรม
3. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้ท้ งั ภาษาไทย
เสริ มหลักสู ตรอย่างหลากหลาย
และภาษาต่างประเทศ
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมในเครื่ องแบบ
- กิจกรรมชุมนุม
5. กิจกรรมโครงการค่าย

เป้าหมายที่ 19 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.โครงการรักการอ่าน
1. มีนิสัยรักการอ่าน รู ้จกั รตั้งคาถาม เพื่อหา
2. โครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากแหล่ง
เหตุผลสนใจแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
เรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รอบตัว
3. โครงการศึกษาดูงาน
4. โครงการพัฒนาห้องสมุด
2. มีวธิ ีการเรี ยนรู้ของตนเอง สามารถเรี ยนรู ้รวมกับ
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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5. โครงการพัฒนาระบบ ICT ภายในสถาน
ศึกษาเพื่อการเรี ยนรู้
6. โครงการจัดทาฐานข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้
ภายในท้องถิ่น
7. โครงการเครื อข่ายการเรี ยนรู ้

ผูอ้ ื่น และสนุกกับการเรี ยนรู ้
3. สามารถใช้หอ้ งสมุด ใช้แหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อต่างๆ
ทั้งในและนอกสถานศึกษา

เป้าหมายที่ 20 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัยดี สุ ขภาพและสุ ขภาพจิตที่ดี
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
1.มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ และป้ องกันตนเอง
2. โครงการส่ งเสริ มกีฬาทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ให้เกิดอุบตั ิภยั
3. โครงการห้องน้ าสะอาดภายในสถานศึกษา 2. มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
4. โครงการน้ าดื่มสะอาดภายในสถานศึกษา เกณฑ์
5. โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมนันทนาการ เช่น 3. ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเหลี่
กิจกรรมวันศุกร์ -วันสุ ข วงโปงลาง วงดนตรี ยงสภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัยและอุบตั ิเหตุ
ลูกทุ่ง วงโยธวาทิต เป็ นต้น
4. มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และ
6. โครงการค่ายรณรงค์ตา้ นยาเสพติด
ให้เกียรติผอู ้ ื่น
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และชอบมา
โรงเรี ยน
เป้าหมายที่ 21 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. กิจกรรมการเรี ยนการสอน การแข่งขันด้าน 1. ชื่นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ
ศิลปะ
2. ชื่นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี
2. กิจกรรมการเรี ยนการสอน การแข่งขันด้าน 3. ชื่นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา
ดนตรี -นาฏศิลป์
3. กิจกรรมการเรี ยนการสอน การแข่งขันกีฬา
ทุกประเภท ทุกระดับ
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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เป้าหมายที่ 22 ผูเ้ รี ยนเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน สังคม และปฏิบตั ิตนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์
3. โครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน
4. โครงการวินยั จราจร
5. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
วันพ่อ-วันแม่ วันไหว้ครู
6. โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เช่น
ลงแขกเกี่ยวข้าว การทาความสะอาดชุมชน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.เคารพและเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์
2. เคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ื่น รักษาสิ ทธิ
เสรี ภาพของตนเอง และมีความเป็ นประชาธิปไตย
3. รู ้และปฏิบตั ิตามกฎหมาย สามารถอยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุ ข
4. เคารพและปฏิบตั ิตามคาสั่งสอน คาแนะนาของพ่อ
แม่ ครู ญาติและผูใ้ หญ่
5. รู ้จกั ท้องถิ่น รักและร่ วมพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมายที่ 23 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และผูเ้ รี ยนมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครอง และชุมชน
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการชุมชนสัมพันธ์
2. โครงการผูป้ กครองเครื อข่าย
3. โครงการให้บริ การชุมชนด้านอาคาร
สถานที่
4. โครงการวิทยุชุมชน
5. โครงการเยีย่ มบ้านร้อยเปอร์ เซ็นต์

โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับ
ความรู ้ ความสมารถ ด้านวิชาการ การกีฬา ความมี
วินยั คุณธรรม จริ ยธรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของผูเ้ รี ยน
2. ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจมีความ
ประพฤติ การปฏิบตั ิตนตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และครู
3. ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและครู ในการให้คาปรึ กษาแนะนา
ตลอดจนการช่วยเหลือด้านอื่นๆ แก่ชุมชนและ
ส่ วนรวม
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เป้าหมายที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็ นที่พึงพอใจและยอมรับโดยผูป้ กครองและชุมชนให้การ
สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. โครงการชุมชนสัมพันธ์
1.ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ในความ
2. โครงการผูป้ กครองเครื อข่าย
สะอาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และให้บริ การด้าน
3. โครงการให้บริ การชุมชนด้านอาคาร
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ วิชาการและอื่นๆ ของ
สถานที่
สถานศึกษาแก่ชุมชน
4. โครงการวิทยุชุมชน
2. ผูป้ กครองและชุมชนเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
5. โครงการเยีย่ มบ้านร้อยเปอร์ เซ็นต์
สถานศึกษา และให้การสนับสนุนทรัพยากร ปัจจัย
6. โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
ต่างๆ ในการจัดและพัฒนาการศึกษา
7. โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ด้านต่าง ๆ เช่น ศิษย์เก่าคืนสู่ เหย้า
8. การเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สถานศึกษา

7. การดาเนินการด้ านการประกันคุณภาพภายใน
7.1 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีเป้ าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ ตามนโยบายของกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และได้กาหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ 4 ด้าน และมีเป้ าหมายใน
การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้ คือ
1. จุดเน้นด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เป้ าหมายในการพัฒนาคือ เพื่อให้มีอาคารเรี ยน
อาคารประกอบอยูใ่ นสภาพดี และเป็ นสัดส่ วน สะดวก และพร้อมให้บริ การ เพื่อให้มีวสั ดุ อุปกรณ์ สื่ อ
และเครื่ องอานวยความสะดวกเพิม่ มากขึ้น และเพื่อให้มีบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรี ยนการสอน
2. จุดเน้นด้านบุคลากร เป้ าหมายในการพัฒนา คือ บุคลากรมีทกั ษะ วิสัยทัศน์ ความรอบรู้
รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
โรงเรี ยน มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันมากยิง่ ขึ้น ยังผลให้เกิดความร่ วมมือกันในทุกด้าน
3. จุดเน้นด้านหลักสู ตรและการสอน เป้ าหมายในการพัฒนาคือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
มีทกั ษะในกระบวนการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
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และเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนมากขึ้น ครู เข้าใจหลัก วิธีการประเมินผล และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
นอกจากนี้ครู ทุกคนสามารถทาวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพและแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนได้
4. จุดเน้นด้านการบริ หารและจัดการ เป้ าหมายในการพัฒนาคือ การบริ หารและการจัดการของ
โรงเรี ยนเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ ว ตรวจสอบได้อย่างเป็ นระบบ และเป็ นการตอบสนองนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บุคลากรมีธรรมนูญโรงเรี ยนเป็ นแนวปฏิบตั ิในการวางแผน
ระยะยาว 3 ปี
7.2 การติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา
ในการติดตามตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่จะเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริ ง โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคมได้ดาเนินการตามกระบวนกระบวนการ ดังนี้
1. การวางแผนการดาเนินงานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็ นการชี้แจง
แนวทางการดาเนินการ วิธีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในให้บุคลากรทุ กคนรู ้และเข้าใจ ชี้แจง
วัตถุประสงค์และขอบข่าย สาระสาคัญของการตรวจสอบและทบทวน และร่ วมกันกาหนดวางแผนการ
ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของทุกคน และภาพรวม
2. วิธีการดาเนินงาน ครู ทุกคนดาเนินการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพภายใน
ตามภาระงานและกิจกรรมของตนเอง ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เสนอคณะทางานเพื่อสรุ ปเป็ นข้อมูล
เสนอต่อผูบ้ ริ หารต่อไป
3. การสรุ ปผลการติดตาม ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เป็ นการสรุ ปการดาเนินงานเทียบกับสิ่ งที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอแนะว่าควรปรับปรุ งและพัฒนาอย่างไร
4. การรายงานข้อมูล ระยะเวลาและวันที่ทาการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาใน
หัวข้อ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ วิธีการมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ สิ่ งที่กระทาได้สาเร็ จน่าพอใจ
และสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามสภาพที่คาดหวัง รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและเรื่ องที่ตอ้ งแก้ไข
5. การปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนา และการแก้ไขปรับปรุ ง เป็ นการระบุสิ่งที่กระทาได้สาเร็ จน่าพอใจ
และสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามสภาพที่คาดหวัง มีการจัดทาบันทึกข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาสิ่ งที่ดีให้ดียงิ่ ขึ้น และ
แก้ไขในสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามสภาพที่คาดหวัง มีการจัดทาบันทึกข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสิ่ งที่ดีให้ดียงิ่ ขึ้น
และแก้ไขในสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามสภาพที่คาดหวัง มีการกาหนดเวลาในการปรับปรุ ง เมื่อเสร็ จก็เสนอ
ผูบ้ ริ หารอีกครั้ง
7.3 การประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนดาเนิ นการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตั้งแต่การจัดระบบบริ หาร
และสารสนเทศ จนถึงการปรับปรุ งแก้ไข และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแล้ว โรงเรี ยนมี
การประเมินคุณภาพการศึกษาไว้ใน 2 ลักษณะ คือ
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ นกั เรี ยนตามสาระการเรี ยนรู ้ และคุณลักษณะที่สาคัญตามหลักสู ตร
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สถานศึกษา ในทุกระดับ ทุกช่วงชั้น และครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ความสามารถ
ในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียนสื่ อความ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยเครื่ องมือประเมินที่ได้
มาตรฐาน ในขณะเดียวกันหน่วยงานต้นสังกัดยังได้ดาเนิ นการประเมินผลสัมฤทธิ์ ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ของทุกโรงเรี ยน โดยใช้แบบประเมินที่กรมส่ งเสริ มฯ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อเทียบเคียง
ผลการประเมินกับเกณฑ์มาตรฐานกลาง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
2. การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา โดยโรงเรี ยนต้องดาเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานสถานศึกษาที่ร่วมกันกาหนดทั้ง 24 มาตรฐาน 106 ตัวชี้วดั
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสม
8. ข้ อมูลเกีย่ วกับเกียรติยศ ชื่ อเสี ยง และจุดเด่ นเฉพาะที่สาคัญของสถานศึกษา
8.1 เกียรติยศ ชื่อเสี ยง และจุดเด่นเฉพาะที่สาคัญของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2553
ที่
ชื่อ-สกุล
ผลงาน/รางวัลทีไ่ ด้ รับ
หน่ วยงานทีจ่ ัด วัน/ เดือน/ ปี
1. นายชัยยนต์ ผือโย

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

2.

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

3.

4.
5.

6.

ผูอ้ านวยการสถานศึกษาดี
เยีย่ ม
นายวีระ ภวภูตานนท์
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ดีเด่น
นายธีระพันธ์ หันทยุง
-รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ดีเด่น
-หนึ่งแสนครู ดี คุรุสภา
นางกัญญา
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
ภวภูตานนท์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
นายอรรถพล ปักกาวะเล ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ -ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
-หนึ่งแสนครู ดี คุรุสภา
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7. นางสุ พรรณี โพธิ์ ไพร

8. นายสาลี เลิกนอก
9. นางทองสุ ก เลิกนอก
11. นางนงเยาว์ แคนสุ ข

12. นายกมล ชุบสุ วรรณ

13. นางวารุ ณี หอมหวล

14. ว่าที่ร้อยตรี ประเสริ ฐ
มะธิปิไข
15. นายอานนท์ ตาลจรัส

16. นางสาววาสนา ไวจาปา

17. นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง

18. นายสุ ข ภูมิเขตร์

ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
-ครู ดีเด่นคุรุสภา
-หนึ่งแสนครู ดี คุรุสภา
ครู ดีเด่นคุรุสภา
-ครู ดีเด่นคุรุสภา
-ครู ผปู้ ฏิบตั ิการสอนดีเยีย่ ม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ
-ครู สอนดี สานักงานส่ งเสริ ม
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้และ
คุณภาพเยาวชน
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
ครู ผปู้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
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อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

สสค.

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555
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19. นางวิไลพร ภูมิเขตร์

20. นายปรัชญา บุตรวงษ์

21. นายธรรมรัตน์ อนนท์

22. นายเกียรติศกั ดิ์ วันล้วน

23. นางสาวพัชรี บุญค้ า

24. นางศรัญญา บุตรวงษ์

25. นางดารา นาเมืองรักษ์

26. นายไพริ น วาปี โกมล

27. นางสุ พิชญา ประมาคะมา

28. นายพชรพงศ์ วงศ์คามา

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพฯ
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพฯ
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพฯ
-หนึ่งแสนครู ดี คุรุสภา
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพฯ
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพฯ
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพฯ
- ครู ผปู้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์
-หนึ่งแสนครู ดี คุรุสภา
- ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์
- ครู ผปู้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์
- ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
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อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

คุรุสภา
อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555
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29. ว่าที่ร้อยตรี สมชาย สิ สิทธิ
วงษ์

30. นายบุญทัน โสมูล

31. นางละออ มหาพรม

32. นางสาวจิตนภา ไชยเทพา

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
-หนึ่งแสนครู ดี คุรุสภา
-ครู ผปู้ ฏิบตั ิการสอนดีเยีย่ ม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-ครู สอนดี สานักงานส่ งเสริ ม
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้และ
คุณภาพเยาวชน
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครู ผปู้ ฏิบตั ิการสอนดีเยีย่ ม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

สสค.
อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

อบจ.มค.

16 ม.ค. 2555

8.2 การเข้ าร่ วมโครงการนาร่ องหรือโครงการทดลองต่ างๆ
1. โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคมได้รับการสุ่ มเข้าร่ วมโครงการสอบระดับนานาชาติ (PIZA 2009)
ร่ วมกับสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็ นการประเมินความรู้และ
ทักษะด้านการอ่าน คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนอายุ 15 ปี โดยมีโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างของ
ประเทศไทยจานวน 230 โรงเรี ยนเข้าร่ วมทาการสอบ และได้ใช้แบบทดสอบจานวนทั้งหมด 13 ฉบับ
แต่ละฉบับมีเนื้อหา และข้อคาถามต่างกัน โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคมมีนกั เรี ยนถูกสุ่ มสอบทั้งหมด 35 คน
ปรากฏผลการสอบ ดังนี้คือ
ตารางแสดงผลการสอบระดับชาติ PISA 2009 โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
แบบทดสอบ
ฉบับที่

คะแนนการอ่าน(%)
คะแนนเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
โรงเรียนนาข่ า
ประเทศ
วิทยาคม

คะแนนคณิตศาสตร์ (%)
คะแนนเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
โรงเรียนนาข่ า ประเทศ
วิทยาคม
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คะแนนวิทยาศาสตร์ (%)
คะแนนเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
โรงเรียนนาข่ า ประเทศ
วิทยาคม
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

46%
63%
38%
46%
44%
51%
57%
49%
59%
47%
44%
62%
51%

42%
48%
33%
36%
45%
43%
44%
39%
45%
41%
45%
59%
39%

36%
42%
44%
40%
56%
54%
21%
40%
42%
-

29%
35%
31%
30%
30%
40%
29%
32%
29%
-

52%
38%
47%
40%
44%
45%
49%
35%
42%

40%
38%
36%
39%
35%
40%
37%
38%
44%

2. โรงเรี ยนได้เข้าร่ วมโครงการห้องเรี ยนสี เขียว ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2549 โดยห้องเรี ยนดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม โดยโรงเรี ยนได้ดาเนิ นกิจกรรมหลายกิจกรรม เช่นร่ วมกิจกรรมรณรงค์เลิกใช้
หลอดไส้ กิจกรรมประกวดคาขวัญ เรี ยงความ วาดภาพ หนังสื อเล่มเล็กเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรมสารวัตรพลังงาน กิจกรรมแข่งขันตอบปั ญหาเกี่ยวกับการอนุ รักษ์พลังงาน ผลงานดีเด่นของ
โครงการห้องเรี ยนสี เขียวคือ ในปี การศึกษา 2550 โรงเรี ยนได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงานจาก
กระทรวงพลังงาน
9. ข้ อมูลอืน่ ๆ ทีน่ ่ าสนใจ หรื อเป็ นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
9.1 นักเรี ยนมีผลการแข่งขันทักษะวิชาการอยูใ่ นเกณฑ์ดี เป็ นที่พึงพอใจของบุคลากรทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน
9.2 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554 มีสถิติการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 72.92 และมีรายละเอียดการศึกษาต่อ ดังนี้คือ
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สถิติการสอบเข้ าระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา ปี การศึกษา 2554
ที่
ชื่อ-สกุล

ห้ อง

ชื่อสถาบัน

1
2
3
4
5
6

นายนปกรณ์ พุฒศรี
นายเล็ก โสเก
นายจิราวุฒิ บุญคา
นางสาวนันทิชา สิ นคากอง
นางสาวภาวิณี สี สิ่ว
นางสาวอภิญญา ประกอบแก้ว

6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สาธารณสุ ขศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คบ.เคมี

7
8
9
10
11
12
13
14
15

นางสาวจารวี ประกินาหัง
นางสาวสุ ภาพร เกินจันทร์
นางสาวจริ ยา เกษแสนสี
นางสาวณัฐญา บุญคา
นายพัฒนัย สุ ตตะนา
นางสาววิชุณีย ์ มีฤทธิ์
นางสาววราภรณ์ ชนะบุญ
นายเล็ก โสเก
นายดิษพงศ์ แก้วมี

6/1
6/2
6/2
6/2
6/1
6/1
6/1
6/1
6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

16
17
18
19
20
21

นางสาวสุ ภาณี อัปมระกัง
นายกิตติพศ อัปมระกัง
นายโสฬส เข็มสุ วรรณ
นายชาญชัย มะธิตะโน
นายจักรพงศ์ จันทรัง
นางสาวณัฐญา บุญคา

6/2
6/2
6/2
6/2
6/2
6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

วทบ.วิยาการคอมพิวเตอร์
สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คบ.ดนตรี
สาขาการบัญชี
สาขาสาธารณสุ ขชุมชน
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ก่อสร้าง)
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
สัตวศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอณ์ศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การจัดการอุตสาหกรรม)
วทบ.เคมี

22 นางสาววาธิญารัตน์ บุญศรี ทุม 6/2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

คณะ
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

นางสาวขนิษฐา ศรี นวล
นางสาวจิตตนา ทองชุมภู
นางสาวสุ ภาพร เกินจันทร์
นายรณฤทธิ์ ปะมะระกา
นายธีระวัฒน์ มีหา
นางสาวยุพิน เสนาใหญ่
นายกาญจนวัตร์ สาดี
นายจรู ญ เลิกนอก
นายชุณหภัทร รัทยาย

6/2
6/2
6/2
6/2
6/2
6/2
6/2
6/2
6/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

32
33
34
35
36
37
38

นางสาวฑัณทิรา แสนชูปา
นางสาวพิมพ์รดาภา หล้าจักคา
นายจักรพงศ์ จันทรัง
นายกิตติพศ อัปมระกัง
นายรณฤทธิ์ ปะมะระกา
นายจรู ญ เลิกนอก
นางสาวนิภาพร มีแก้ว

6/1
6/1
6/2
6/2
6/2
6/2
6/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

39 นางสาวพรชุรี ประเมศรี

6/1 มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

40 นางสาวนันทิชา สิ นคากอง
41 นางสาวปริ ชาติ จันแสน

6/1 มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
6/1 มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

42 นางสาวภาวิณี สี สิ่ว

6/1 มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

43 นางสาวจินตรา พันธ์คลอง

6/1 มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

44 นางสาวญาติมา วันแก้ว

6/2 มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
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เทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ
การพยาบาลสัตว์
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการทัว่ ไป
เทคโนโลยีการอาหาร
สัตวศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
เทคโนโลยีเครื่ องจักรกล
การเกษตร
วทบ.เคมี
เทคนิคการสัตวแพทย์
วทบ.วิยาการคอมพิวเตอร์
การเมืองการปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะการบัญชีและการ
จัดการ สาขาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ
คณะวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและ
โรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและ
โรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและ6
โรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและ
โรงแรม
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45 นายอธิภทั ร ดงเกิดกมลณัฐ

6/1 มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

46 นางสาววราภรณ์ ชนะบุญ

6/1 มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

47 นายชาญชัย มะธิตะโน
48 นางสาวนันทิชา สิ นคากอง

6/2 มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
6/1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะการท่องเที่ยวและ
โรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและ
โรงแรม(หลักสู ตร
นานาชาติ)
วทบ.วิยาการคอมพิวเตอร์
พยาบาลศาสตร์

49 นางสาวปิ ยะนุช ดามี
50 นางสาวยุพยงค์ คะมะเสาร์

6/2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6/2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์

51 นายดิษพงศ์ แก้วมี
52 นายนปกรณ์ พุฒศรี

6/2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6/1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

53 นางสาวเปรมยากรณ์ ดงเกิด

6/2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
(อุตสาหกรรม)
วิศวกรรมศาสตร์
(อุตสาหกรรม)
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บทที่ 2
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ที่กาหนดให้เป็ นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น มีจานวน 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็ นมาตรฐาน ด้านปัจจัย มาตรฐานด้านกระบวนการ
และมาตรฐานด้านผลผลิต ดังนี้
1. มาตรฐานด้านปั จจัย
จานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้
2. มาตรฐานด้านกระบวนการ
จานวน 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งชี้
3. มาตรฐานด้านผลผลิต ( ผูเ้ รี ยนและชุมชน) จานวน 11 มาตรฐาน 42 ตัวบ่งชี้
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ ดังนี้
- ระดับ 4
หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก
- ระดับ 3
หมายถึง ระดับคุณภาพดี
- ระดับ 2
หมายถึง ระดับคุณภาพพอใช้
- ระดับ 1
หมายถึง ระดับคุณภาพปรับปรุ ง
ส่ วนที่ 2 การประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นการประเมิน 8 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ประกอบด้วย
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5. กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปศึกษา
7. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา พละศึกษา
8. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานพื้นฐานอาชีพ
ส่ วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เป็ นการประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนตามที่
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ประกอบไปด้วย สมรรถนะการสื่ อสาร การคิด
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวติ และการใช้เทคโนโลยี
ส่ วนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ใช้เครื่ องมือในการประเมินของกรมส่ งเสริ มการ
ปก ครองส่ วนท้องถิ่น 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี้ แบ่งออกเป็ น 3 ชุด คือ
ชุ ดที่ 1 ประเมินด้านปั จจัยทางการศึกษา มีจานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้ (ม.1 – 5)
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ชุ ดที่ 2 ประเมินด้านกระบวนการทางการศึกษา มีจานวน 8 มาตรฐาน40 ตัวบ่งชี้ (ม. 6 – 13
ชุ ดที่ 3 ประเมินด้านผลผลิต (ผูเ้ รี ยนและชุมชน)มีจานวน11 มาตรฐาน 42 ตัวบ่งชี้ (ม.14 – 24)
ในการดาเนินการประเมินคุณภาพ โดยใช้เครื่ องมือประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าว
ได้คานึงถึงวิธีการและเกณฑ์การประเมินและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม

42

คาสั่งโรงเรียนนาข่ าวิทยาคม

ที.่ ....../2554
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2554
---------------------------------------ด้วยโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม ได้ดาเนิ นการตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
โดยที่เป้ าหมายของการพัฒนาโดยภาพรวมคือ ระบบการบริ หาร การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และ
ผลผลิตคือนักเรี ยน โดยโรงเรี ยนจะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพทั้งภายในสถานศึกษา และเตรี ยมรับการ
ประเมินจากภายนอก และจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี เพื่อรายงานต่อต้นสังกัด ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และสอดคล้องกับแนวทางตามที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด โรงเรี ยนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานประกันคุณภาพและจัดทารายงาน ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่จดั ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่ครู อาจารย์ นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวทางการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดทารายงานประจาปี ประกอบด้วย
1.1 นายชัยยนต์ ผือโย
ประธานกรรมการ
1.2 นายเฉลิม รัทยาย
รองประธานกรรมการ
1.3 นายวีระ ภวภูตานนท์
กรรมการ
1.4 นายบุญทัน โสมูล
กรรมการ
1.5 นายธีระพันธ์ หันทยุง
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
จัดทารายงานประจาปี รายงานต่อต้นสังกัด และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ประกอบด้วย
2.1 นายธีระพันธ์ หันทยุง
ประธานกรรมการ
2.2 ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิ ทธิ วงษ์
รองประธานกรรมการ
2.3 นางกัญญา ภวภูตานนท์
กรรมการ
2.4 นายสาลี เลิกนอก
กรรมการ
2.5 นางทองสุ ก เลิกนอก
กรรมการ
2.6 นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
กรรมการ
2.7 นายกมลชุบสุ วรรณ
กรรมการ
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2.8 นางศรัญญา บุตรวงษ์
2.9 นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง
2.10 นางฐิติรัตน์ พรอินทร์
2.11 นางสุ นิสา หอมดวง
2.12 นางวารุ ณี หอมหวน
2.13 นางสาวพัชรี บุญค้ า
2.14 นางนิภา ปะมา
2.15 นายวีระชาติ คาปั น
2.16 นายแทนคุณ ปักกาโล
2.17 นายอานนท์ ตาลจรัส
2.18 นางสุ นิสา หอมดวง
2.19 นางสวัสดิ์ ปั จจัยโคถา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ให้ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ลงชื่อ
( นายชัยยนต์ ผือโย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม
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คาสั่ งโรงเรียนนาข่ าวิทยาคม
ที.่ ........../2555
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับการประเมินภายนอกรอบที่ 3
---------------------------------------ด้วยโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม ได้ดาเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของ
กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จานวน 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยที่เป้ าหมายของการพัฒนาโดยภาพรวมคือ ระบบการบริ หาร การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และผลผลิต
คือนักเรี ยน ซึ่งโรงเรี ยนจะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพทั้งภายในสถานศึกษา และเตรี ยมรับการประเมินจากภายนอก
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และสอดคล้องกับแนวทางตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
โรงเรี ยนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อเตรี ยมรับการประเมินภายนอก รอบที่ 3 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึ กษา แนะนา ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนอานวยความสะดวกในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1.1 นายชัยยนต์ ผือโย
ประธานคณะกรรมการ
1.2 นายเฉลิม รัทยาย
รองประธานกรรมการ
1.3 นายวีระ ภวภูตานนท์
กรรมการ
1.4 นายบุญทัน โสมูล
กรรมการ
1.5 นายธีระพันธ์ หันทยุง
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางนงเยาว์ แคนสุข
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่จดั ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่ครู -อาจารย์
นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
รับการประเมิน ประกอบด้วย
2.1 นายธีระพันธ์ หันทยุง
ประธานคณะกรรมการ
2.2 นายสาลี เลิกนอก
รองประธานกรรมการ
2.3 นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ
กรรมการ
2.4 นายสุข ภูมิเขตร์
กรรมการ
2.5 นายกมล ชุบสุวรรณ
กรรมการ
2.6 นางกัญญา ภวภูตานนท์
กรรมการ
2.7 นางทองสุก เลิกนอก
กรรมการ
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22.8 นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
กรรมการ
2.9 นางวารุ ณี หอมหวล
กรรมการ
2.10 นางศรัญญา บุตรวงษ์
กรรมการ
2.11 นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง
กรรมการ
2.13 นางวารุ ณี หอมหวล
กรรมการและเลขานุการ
2.14 นางนิภา ปะมา
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.15 นางสาวพัชรี บุญค้ า
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.16 นายอานนท์ ตาลจรัส
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.17 นางสุนิสา หอมดวง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.18 นายแทนคุณณ์ ปั กกาโล
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.19 นางสวัสดิ์ ปั จจัยโคถา
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน มีหน้าที่จดั เตรี ยมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เอื้อต่อการรับการประเมิน
ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาในแต่ละภาคเรี ยน แต่ละปี การศึกษา และทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับการ
ประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วดั ของสมศ. ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
นายสาลี เลิกนอก
นายรังสรรค์ อัปมาเก
นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
นายชวะเรศ สังฆะเมธาวี
นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง
นายชานนท์ ทิพยชาติ
นายวัชรากรณ์ พันสิ งสอน
นางสาวกนกกาญจน์ จานงพิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
นายเฉลิม รัทยาย
ส.อ.อรรถพล ปั กกาวะเล
นางกัญญา ภวภูตานนท์
นายกมล ชุบสุวรรณ
นางละออ มหาพรหม
นายธนัช นนทะคาจันทร์
นางทองพูน รวมธรรม
นางสุพชั ฌา วิลาจันทร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
นางวารุ ณี หอมหวล
นางฐิติรัตน์ พรอินทร์
นายคมเพชร โนแก้ว
นางสุนิสา หอมดวง
นายแทนคุณณ์ ปั กกาโล
นางสวัสดิ์ ปั จจัยโคถา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
นางศรัญญา บุตรวงษ์
นางดารา นาเมืองรักษ์
นางนิภา ปะมา
นางสุพิชญา ประมาคะมา
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา ปุญยสาร
นางสาวประนอม พุฒศรี
นางสาววาสนา ไวจาปา
นางสาวทัศนีย ์ ละครพล
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3ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
นายธีระพันธ์ หันทยุง
ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิ ทธิวงษ์
นายไพริ น วาปี โกมล
ว่าที่ ร.ต.ประเสริ ฐ มะธิปิไข
นายอานนท์ ตาลจรัส
นางทองพูน รวมธรรม
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายสาลี เลิกนอก
นางทองสุก เลิกนอก
นางกัญญา ภวภูตานนท์
นางวารุ ณี หอมหวล
นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
นางศรัญญา บุตรวงษ์
ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิ ทธิวงษ์
นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง
นายแทนคุณณ์ ปั กกาโล
มาตรฐานที่ 2 การบริ หารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา
นายชัยยนต์ ผือโย
นายวีระ ภวภูตานนท์
นายเฉลิม รัทยาย
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายสาลี เลิกนอก
นายบุญทัน โสมูล
ส.อ.อรรถพล ปั กกาวะเล
นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ
นางนางเยาว์ แคนสุข
นางสาวจิตนภา ไชยเทพา
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
นางนงเยาว์ แคนสุข
นางสาวพัชรี บุญค้ า
นางนิภา ปะมา
นางสุพรรณี โพธิ์ไพร
นางสุนิสา หอมดวง
นายแทนคุณณ์ ปั กกาโล
นางกัญญา ภวภูตานนท์
นายสาลี เลิกนอก
นางทองสุก เลิกนอก
นางวารุ ณี หอมหวล
นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
นางศรัญญา บุตรวงษ์
ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิ ทธิวงษ์
นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
นายชัยยนต์ ผือโย
นายวีระ ภวภูตานนท์
นายเฉลิม รัทยาย
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายสาลี เลิกนอก
นายบุญทัน โสมูล
นางนงเยาว์ แคนสุข
นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ
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4นางกัญญา ภวภูตานนท์
นางวารุ ณี หอมหวล
นางทองสุก เลิกนอก
ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิ ทธิวงษ์
นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
นางศรัญญา บุตรวงษ์
นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง
นางสาววาสนา ไวจาปา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายสาลี เลิกนอก
นางสาวจิตนภา ไชยเทพา
นายเศกสรรค์ ต่างใจเย็น
นางวารุ ณี หอมหวล
นายธนัช นนทะคาจันทร์
นางฐิติรัตน์ พรอินทร์
นายคมเพชรโนแก้ว
นางสาวภัทรวดี คายา
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
นางทองสุก เลิกนอก
นางละออ มหาพรหม
นายสุข ภูมิเขตร์
นางวิไลพร ภูมิเขตร์
นายเกียรติศกั ดิ์ วันล้วน
นายชานนท์ ทิพยชาติ
มาตรฐานที่ 2 การบริ หารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
นายชัยยนต์ ผือโย
นายวีระ ภวภูตานนท์
นายเฉลิม รัทยาย
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายบุญทัน โสมูล
นายสาลี เลิกนอก
ส.อ.อรรถพล ปั กกาวะเล
นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ
นายปรัชญา บุตรวงษ์
นายธรรมรัตน์ อนนท์
ให้ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555

ลงชื่อ
( นายชัยยนต์ ผือโย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม
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คาสั่งโรงเรียนนาข่ าวิทยาคม

ที.่ .72.../2555
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2555
---------------------------------------ด้วยโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม ได้ดาเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของ
กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จานวน 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยที่เป้ าหมายของการพัฒนาโดยภาพรวมคือ ระบบการบริ หาร การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และผลผลิต
คือนักเรี ยน ซึ่งโรงเรี ยนจะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพทั้งภายในสถานศึกษา และเตรี ยมรับการประเมินจากภายนอก
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และสอดคล้องกับแนวทางตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
โรงเรี ยนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึ กษา แนะนา ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนอานวยความสะดวกในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1.1 นายชัยยนต์ ผือโย
ประธานคณะกรรมการ
1.2 นายเฉลิม รัทยาย
รองประธานกรรมการ
1.3 นายวีระ ภวภูตานนท์
กรรมการ
1.4 นายบุญทัน โสมูล
กรรมการ
1.5 นายธีระพันธ์ หันทยุง
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางนงเยาว์ แคนสุข
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่จดั ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่ครู -อาจารย์
นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
รับการประเมิน ประกอบด้วย
2.1 นายธีระพันธ์ หันทยุง
ประธานคณะกรรมการ
2.2 นายสาลี เลิกนอก
รองประธานกรรมการ
2.3 นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ
กรรมการ
2.4 นายสุข ภูมิเขตร์
กรรมการ
2.5 ส.อ.อรรถพล ปั กกาวะเล
กรรมการ
2.6 นางกัญญา ภวภูตานนท์
กรรมการ
2.7 นางทองสุก เลิกนอก
กรรมการ
2.8 นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
กรรมการ
22.9 นางวารุ ณี หอมหวล
กรรมการ
2.10 นางศรัญญา บุตรวงษ์
กรรมการ
2.11 นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง
กรรมการ
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2.13 นางนงเยาว์ แคนสุข
กรรมการและเลขานุการ
2.14 นางนิภา ปะมา
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.15 นายอานนท์ ตาลจรัส
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.16 นางสุนิสา หอมดวง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.17 นายแทนคุณณ์ ปั กกาโล
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน มีหน้าที่จดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม
จัดเตรี ยมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เอื้อต่อการรับการประเมิน ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการจัดทารายงานคุณภาพการศึกษา
ในแต่ละภาคเรี ยน แต่ละปี การศึกษา และทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วดั ประกอบด้วย
3.1 นางนงเยาว์ แคนสุข
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 มาตรฐานด้ านปัจจัย จานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 นายบุญทัน โสมูล
นายคมเพชร โนแก้ว
มาตรฐานที่ 2 นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง
นางสาวภัทรวดี คายา
มาตรฐานที่ 3 นายธีระพันธ์ หันทยุง
นางนิภา ปะมา
มาตรฐานที่ 4 นางสาววาสนา ไวจาปา
นายชานนท์ ทิพยชาติ
มาตรฐานที่ 5 นายสุข ภูมิเขตร์
นายเกียรติศกั ดิ์ วันล้วน
3.3 มาตรฐานด้ านกระบวนการทางการศึกษา จานวน 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6 นายเฉลิม รัทยาย
นางดารา นาเมืองรักษ์
มาตรฐานที่ 7 นายสาลี เลิกนอก
นายอรุ ณ นนทะคาจันทร์
นางสาวทัศนีย ์ ละครพล
มาตรฐานที่ 8 นางวารุ ณี หอมหวล
นายอานนท์ ตาลจรัส
มาตรฐานที่ 9 ว่าที่ ร.ต.ประเสริ ฐ มะธิปิไข
นายรังสรรค์ อัปมาเก
มาตรฐานที่ 10 นายกมล ชุบสุ วรรณ
นางสาวพัชรี บุญค้ า
มาตรฐานที่ 11 นางสุพชั ฌา วิลาจันทร์
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา ปุญยสาร
มาตรฐานที่ 12 นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ
นางสุพิชญา ประมาคะมา
มาตรฐานที่ 13 นางนงเยาว์ แคนสุข
นายแทนคุณณ์ ปั กกาโล
3.4 มาตรฐานด้ านผลผลิต จานวน 11 มาตรฐาน 42 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 14 ส.อ.อรรถพล ปั กกาวะเล
นางสุนิสา หอมดวง
มาตรฐานที่ 15 นางฐิติรัตน์ พรอินทร์
นางสวัสดิ์ ปั จจัยโคถา
มาตรฐานที่ 16 นางทองสุก เลิกนอก
นางละออ มหาพรหม
3มาตรฐานที่ 17 นางศรัญญา บุตรวงษ์
นางสาวประนอม พุฒศรี
มาตรฐานที่ 18 ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิ ทธิวงษ์
นางสาวทองพูน รวมธรรม
มาตรฐานที่ 19 นางวิไลพร ภูมิเขตร์
นางสุพรรณี โพธิ์ไพร
มาตรฐานที่ 20 นางสาวจิตนภา ไชยเทพา
นายเศกสรรค์ ต่างใจเย็น
มาตรฐานที่ 21 นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
นางสาวกนกกาญจน์ จานงพิศ
นายชวะเรศ สังฆเมธาวี
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม

50
มาตรฐานที่ 22 นายไพริ น วาปี โกมล
มาตรฐานที่ 23 นายปรัชญา บุตรวงษ์
มาตรฐานที่ 24 นายวีระ ภวภูตานนท์

นายวัชรากรณ์ พันสิ งสอน
นายธรรมรัตน์ อนนท์
นางกัญญา ภวภูตานนท์

ให้ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555

ลงชื่อ
( นายชัยยนต์ ผือโย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม
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คาสั่ งโรงเรียนนาข่ าวิทยาคม
ที.่ ........../2555
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับการประเมินภายนอกรอบที่ 3
---------------------------------------ด้วยโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม ได้ดาเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของ
กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จานวน 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยที่เป้ าหมายของการพัฒนาโดยภาพรวมคือ ระบบการบริ หาร การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และผลผลิต
คือนักเรี ยน ซึ่งโรงเรี ยนจะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพทั้งภายในสถานศึกษา และเตรี ยมรับการประเมินจากภายนอก
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และสอดคล้องกับแนวทางตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
โรงเรี ยนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อเตรี ยมรับการประเมินภายนอก รอบที่ 3 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึ กษา แนะนา ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนอานวยความสะดวกในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1.1 นายชัยยนต์ ผือโย
ประธานคณะกรรมการ
1.2 นายเฉลิม รัทยาย
รองประธานกรรมการ
1.3 นายวีระ ภวภูตานนท์
กรรมการ
1.4 นายบุญทัน โสมูล
กรรมการ
1.5 นายธีระพันธ์ หันทยุง
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางนงเยาว์ แคนสุข
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่จดั ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่ครู -อาจารย์
นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
รับการประเมิน ประกอบด้วย
2.1 นายธีระพันธ์ หันทยุง
ประธานคณะกรรมการ
2.2 นายสาลี เลิกนอก
รองประธานกรรมการ
2.3 นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ
กรรมการ
2.4 นายสุข ภูมิเขตร์
กรรมการ
2.5 ส.อ.อรรถพล ปั กกาวะเล
กรรมการ
2.6 นางกัญญา ภวภูตานนท์
กรรมการ
2.7 นางทองสุก เลิกนอก
กรรมการ

2.8 นายพชรพงศ์ วงศ์คามา

2กรรมการ
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2.9 นางวารุ ณี หอมหวล
กรรมการ
2.10 นางศรัญญา บุตรวงษ์
กรรมการ
2.11 นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง
กรรมการ
2.13 นางนงเยาว์ แคนสุข
กรรมการและเลขานุการ
2.14 นางนิภา ปะมา
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.15 นางสาวพัชรี บุญค้ า
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.16 นายอานนท์ ตาลจรัส
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.17 นางสุนิสา หอมดวง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.18 นายกิตติศกั ดิ์ ปั กกาโล
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
2.19 นางสวัสดิ์ ปั จจัยโคถา
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน มีหน้าที่จดั เตรี ยมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เอื้อต่อการรับการประเมิน
ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาในแต่ละภาคเรี ยน แต่ละปี การศึกษา และทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับการ
ประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วดั ของสมศ. ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
นายสาลี เลิกนอก
นายรังสรรค์ อัปมาเก
นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
นายชวะเรศ สังฆะเมธาวี
นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง
นายชานนท์ ทิพยชาติ
นายวัชรากรณ์ พันสิ งสอน
นางสาวกนกกาญจน์ จานงพิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
นายเฉลิม รัทยาย
ส.อ.อรรถพล ปั กกาวะเล
นางกัญญา ภวภูตานนท์
นายกมล ชุบสุวรรณ
นางละออ มหาพรหม
นางสุพชั ฌา วิลาจันทร์
นางทองพูน รวมธรรม
นายอรุ ณ นนทะคาจันทร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
นางวารุ ณี หอมหวล
นางฐิติรัตน์ พรอินทร์
นายคมเพชร โนแก้ว
นางสุนิสา หอมดวง
นายกิตติศกั ดิ์ ปั กกาโล
นางสวัสดิ์ ปั จจัยโคถา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
นางศรัญญา บุตรวงษ์
นางนิภา ปะมา
นางสุพิชญา ปะมาคะมา
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา ปุญยสาร
นางสาวประนอม พุฒศรี
นางสาววาสนา ไวจาปา
นางสาวทัศนีย ์ ละครพล
3ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
นายธีระพันธ์ หันทยุง
ว่าที่ ร.ต.สมชายสิ ทธิวงษ์
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นายไพริ น วาปี โกมล
ว่าที่ ร.ต.ประเสริ ฐ มะธิปิไข
นายอานนท์ ตาลจรัส
นางสาวทองพูน รวมธรรม
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายสาลี เลิกนอก
นางทองสุก เลิกนอก
นางกัญญา ภวภูตานนท์
นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
นางศรัญญา บุตรวงษ์
ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิ ทธิวงษ์
นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง
นางวารุ ณี หอมหวล
นายแทนคุณ ปั กกาโล
มาตรฐานที่ 2 การบริ หารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา
นายชัยยนต์ ผือโย
นายวีระ ภวภูตานนท์
นายเฉลิม รัทยาย
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายสาลี เลิกนอก
นายบุญทัน โสมูล
ส.อ.อรรถพล ปั กาวะเล
นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ
นางนงเยาว์ แคนสุข
นางสาวจิตนภา ไชยเทพา
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
นางนงเยาว์ แคนสุข
นางสาวพัชรี บุญค้ า
นางนิภา ปะมา
นางสุพรรณี โพธิ์ไพร
นางสุนิสา หอมดวง
นายแทนคุณ ปั กกาโล
นางกัญญา ภวภูตานนท์
นายสาลี เลิกนอก
นางทองสุก เลิกนอก
นางวารุ ณี หอมหวล
นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
นางศรัญญา บุตรวงษ์
ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิ ทธิวงษ์
นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
นายชัยยนต์ ผือโย
นายวีระ ภวภูตานนท์
นายเฉลิม รัทยาย
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายสาลี เลิกนอก
นายบุญทัน โสมูล
นางนงเยาว์ แคนสุข
นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ
4นางกัญญา ภวภูตานนท์
นางวารุ ณี หอมหวล
นางทองสุก เลิกนอก
ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิ ทธิวงษ์
นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
นางศรัญญา บุตรวงษ์
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม

54
นางมาลีรัตน์ บุง้ ทอง
นางสาววาสนา ไวจาปา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายสาลี เลิกนอก
นางสาวจิตนภา ไชยเทพา
นายเสกสรร ต่างใจเย็น
นางวารุ ณี หอมหวล
นายอรุ ณ นนทะคาจันทร์
นางฐิติรัตน์ พรอินทร์
นายคมเพชรโนแก้ว
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
นางทองสุก เลิกนอก
นางลออ มหาพรหม
นายสุข ภูมิเขตร์
นางวิไลพร ภูมิเขตร์
นายเกียรติศกั ดิ์ วันล้วน
นายชานนท์ ทิพยชาติ
มาตรฐานที่ 2 การบริ หารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
นายชัยยนต์ ผือโย
นายวีระ ภวภูตานนท์
นายเฉลิม รัทยาย
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายบุญทัน โสมูล
นายสาลี เลิกนอก
ส.อ.อรรถพล ปั กาวะเล
นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ
นายปรัชญา บุตรวงษ์
นายธรรมรัตน์ อนนท์
ให้ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555

ลงชื่อ
( นายชัยยนต์ ผือโย )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม

คาสั่งโรงเรียนนาข่ าวิทยาคม

ที่........ /2555
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมการเตรียมการรับการประเมินภายนอกรอบที่ 3
---------------------------------------ด้ วยโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม ได้ ดาเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของ
กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จานวน 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี ้ และสถานศึกษาทีจะได้ รับ
การประเมินภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554-2558 ) ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตามกฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ กฏเกณฑ์ และวิธีการรับประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ประกอบด้ วย 4 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี ้ กลุม่ ตัวบ่งชี ้พื ้นฐานจานวน 8 ตัวบ่งชี ้ กลุม่ ตัวบ่งชี ้
อัตลักษณ์จานวน 2 ตัวบ่งชี ้ และกลุม่ ตัวบ่งชี ้มาตรฐานส่งเสริ ม จานวน 2 ตัวบ่งชี ้ รวมทังหมด
้
12 ตัวบงชี ้
ดังนันเพื
้ ่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย และสอดคล้ องกับแนวทางตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
โรงเรี ยนจึงแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก รอบที่ 3 ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ าที่ให้ คาปรึกษา แนะนา ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้ อง
ตลอดจนอานวยความสะดวกในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบด้ วย
1.1 นายองอาจ สว่างทิศ
ประธานคณะกรรมการ
1.2 นายเฉลิม รัทยาย
รองประธานกรรมการ
1.3 นายวีระ ภวภูตานนท์
กรรมการ
1.4 นายบุญทัน โสมูล
กรรมการ
1.5 นายธีระพันธ์ หันทยุง
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางวารุณี หอมหวล
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้ าที่จดั ประชุมชี ้แจง สร้ างความตระหนัก และความเข้ าใจแก่ครู -อาจารย์
นักเรี ยน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวทางการเก็บรวบรวมข้ อมูล และการ
รับการประเมิน ประกอบด้ วย
2.1 นายธีระพันธ์ หันทยุง
ประธานคณะกรรมการ
2.2 นายสาลี เลิกนอก
รองประธานกรรมการ
2.3 นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ
กรรมการ
2.4 นายสุข ภูมิเขตร์
กรรมการ
2.5 นายกมล ชุบสุวรรณ
กรรมการ
2.6 นางกัญญา ภวภูตานนท์
กรรมการ
2.7 นางทองสุก เลิกนอก
กรรมการ
22.8 นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
กรรมการ
2.9 นางศรัญญา บุตรวงษ์
กรรมการ
2.10 นางอรวรรณ ประเกาทัน
กรรมการ
2.11 นางสาวมาลีรัตน์ วรรณปะเก กรรมการ
2.12 นางวารุณี หอมหวล
กรรมการและเลขานุการ
2.13 นางฐิ ติรัตน์ พรอินทร์
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
2.14 นางนิภา ปะมา
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
2.15 นางสาวพัชรี บุญค ้า
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
2.16 นายอานนท์ ตาลจรัส
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
2.17 นางสุนิสา หอมดวง
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
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2.18นางสาวภัทรวดี คายา
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
2.19นายแทนคุณณ์ ปั กกาโล
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
2.20 นางสวัสดิ์ ปั จจัยโคถา
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
2.21 นายก้ องเกียรติ ใจเย็น
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
3. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน มีหน้ าที่จดั เตรี ยมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เอื ้อต่อการรับการ
ประเมิน ตลอดจนมีสว่ นร่วมในการจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาในแต่ละภาคเรี ยน แต่ละปี การศึกษา และ ทา
หน้ าที่เป็ นผู้รับการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี ้วัดของสมศ. ประกอบด้ วย
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี ้ที่ 1 ผู้เรี ยนมีสขุ ภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
นายสาลี เลิกนอก
นายรังสรรค์ อัปมาเก
นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
นายยงยุทธ์ สรรพสอน
นางสาวมาลีรัตน์ วรรณปะเก
นายชานนท์ ทิพยชาติ
นายวัชรากรณ์ พันสิงสอน นายก้ องเกียรติ ใจเย็น
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์
นายเฉลิม รัทยาย
นายกมล ชุบสุวรรณ
นางกัญญา ภวภูตานนท์
นางสุพชั ฌา วิลาจันทร์
นางลออ มหาพรหม
นายธนัช นนทะคาจันทร์
นางสาววรรษิ ตา ชนะบุญ
ตัวบ่งชี ้ที่ 3 ผู้เรี ยนมีความใฝ่ รู้ และเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
นางฐิ ติรัตน์ พรอินทร์
นางสาวภัทรวดี คายา
นางนิภา ปะมา
นางสุนิสา หอมดวง
นายแทนคุณณ์ ปั กกาโล
นางสวัสดิ์ ปั จจัยโคถา
ตัวบ่งชี ้ที่ 4 ผู้เรี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
นางศรัญญา บุตรวงษ์
นางอรวรรณ ประเกาทัน
3ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา ปุญยสาร
นางสาวประนอม พุฒศรี
นางสาววาสนา ไวจาปา
นายวีระชาติ คาปาน
นางสาวทัศนีย์ ละครพล
ตัวบ่งชี ้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน
นายธีระพันธ์ หันทยุง
ว่าที่ ร.ต.สมชายสิทธิวงษ์
นายไพริ น วาปี โกมล
ว่าที่ ร.ต.ประเสริ ฐ มะธิปิไข
นายอานนท์ ตาลจรัส
นางสาววรรษิ ตา ชนะบุญ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี ้ที่ 6 ประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายสาลี เลิกนอก
นางทองสุก เลิกนอก
นางกัญญา ภวภูตานนท์
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นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
นางศรัญญา บุตรวงษ์
ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิทธิวงษ์ นางสาวมาลีรัตน์ วรรณปะเก
นายแทนคุณณ์ ปั กกาโล
นายพิทกั ษธรรม แคนสุข
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี ้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา
นายองอาจ สว่างทิศ
นายวีระ ภวภูตานนท์
นายเฉลิม รัทยาย
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายสาลี เลิกนอก
นายบุญทัน โสมูล
นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐ นายกมล ชุบสุวรรณ
นายสุข ภูมิเขตร์
นางวารุณี หอมหวล
นางสาวจิตนภา ไชยเทพา
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี ้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้ นสังกัด
นางวารุณี หอมหวล
นางสาวพัชรี บุญค ้า
นางนิภา ปะมา
นางสุพรรณี โพธิ์ไพร
นางสุนิสา หอมดวง
นายแทนคุณณ์ ปั กกาโล
นางกัญญา ภวภูตานนท์
นายสาลี เลิกนอก
นางทองสุก เลิกนอก
นางอรวรรณ ประเกาทัน
นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
นางศรัญญา บุตรวงษ์
ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิทธิวงษ์ นางสาวมาลีรัตน์ วรรณปะเก
นางฐิ ติรัตน์ พรอินทร์
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี ้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
สถานศึกษา
นายองอาจ สว่างทิศ
นายวีระ ภวภูตานนท์
นายเฉลิม รัทยาย
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายสาลี เลิกนอก
นายบุญทัน โสมูล
นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐนางกัญญา ภวภูตานนท์
นางวารุณี หอมหวล
นางทองสุก เลิกนอก
ว่าที่ ร.ต.สมชาย สิทธิวงษ์ นายสุข ภูมิเขตร์
นายพชรพงศ์ วงศ์คามา
นางศรัญญา บุตรวงษ์
นางสาวมาลีรัตน์ วรรณปะเก
นางสาววาสนา ไวจาปา
ตัวบ่งชี ้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้ น และจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายสาลี เลิกนอก
นางสาวจิตนภา ไชยเทพา นายเสกสรร ต่างใจเย็น
นางอุไรวรรณ บุญศรี ทมุ
นายธนัช นนทะคาจันทร์
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นางฐิ ติรัตน์ พรอินทร์
นายก้ องเกียรติ ใจเย็น
ตัวบ่งชี ้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
นางทองสุก เลิกนอก
นางลออ มหาพรหม
นายสุข ภูมิเขตร์
นางวิไลพร ภูมิเขตร์
นายเกียรติศกั ดิ์ วันล้ วน
นายชานนท์ ทิพยชาติ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี ้ที่ 12 ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศที่สอดคล้ องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
นางองอาจ สว่างทิศ
นายวีระ ภวภูตานนท์
นายเฉลิม รัทยาย
นายธีระพันธ์ หันทยุง
นายบุญทัน โสมูล
นายสาลี เลิกนอก
นายบุญช่วย ดงเกิดกมลณัฐนายปรัชญา บุตรวงษ์
นางสาวปฑิตญา มูลวันดี
ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับแต่งตังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ทไี่ ด้ รับมอบหมาย ด้ วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2555

ลงชื่อ
( นายองอาจ สว่างทิศ )
ผู้อานวยการโรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม
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วิธีการและเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
การจาแนกผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าได้มาตรฐานหรื อไม่ พิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้
1. การประเมินอิงเกณฑ์ ให้พิจารณาตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนด โดยจะ
มีการสรุ ปผลการประเมินทั้งในระดับตัวบ่งชี้ และระดับมาตรฐาน
1.1 การประเมินในระดับตัวบ่ งชี้ ให้พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้
เป็ น 4 ระดับ คือ
เกณฑ์ การพิจารณา
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาต่ากว่าร้อยละ 50
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาระหว่าง ร้อยละ 50 – 74
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่าง ร้อยละ 75 – 89
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก

1.2 การประเมินในระดับมาตรฐาน ให้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ในแต่ละ
มาตรฐาน เป็ น 4 ระดับ คือ
เกณฑ์ การพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 1.74
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง 1.75 – 2.74
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง 2.75 – 3.49
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง 3.50 – 4.00

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก

2. การประเมินอิงสถานศึกษา ให้พิจารณาจากการที่สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะและ
พัฒนาการของสถานศึกษา ตลอดจนมีผลการดาเนินงานบรรลุมาตรฐาน / เป้ าหมายตามแผนของ
สถานศึกษา รวมทั้งการมีความตระหนักในความสาคัญและความพยายามในการพัฒนาสู่ มาตรฐานของ
สถานศึกษา มีวธิ ี การพิจารณา และการสรุ ปผลการพิจารณา ดังนี้
2.1 มิติในการพิจารณา พัฒนาการของคุณภาพการศึกษาและ การบรรลุมาตรฐาน / เป้ าหมายตาม
แผนของสถานศึกษา ดังนี้
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พัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
มี

บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผนของสถานศึกษา
บรรลุ
ไม่ บรรลุ
ดีมาก (4)
ดี (3)
มีความตระหนักและความพยายาม

พอใช้ (2)
มีความตระหนักและความพยายาม
ยังไม่เด่นชัด

ไม่มี

พอใช้ (2)

ปรับปรุ ง (1)

2.2 วิธีการพิจารณา ได้ให้ความหมายของพัฒนาการ และ การบรรลุมาตรฐาน / เป้ าหมาย ตามแผน
ของสถานศึกษา ดังนี้
มีพฒั นาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ
สมศ. และผลการประเมินในรอบที่สอง (เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) สู งกว่าผลประเมินรอบแรก
หรื อ มีผลประเมินทั้งในรอบแรกและรอบที่สองไม่ต่ากว่าระดับดี
ไม่มีพฒั นาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาไม่ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของ สมศ. และผลการประเมินในรอบที่สอง (เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) ต่ากว่าผลประเมินรอบ
แรก หรื อผลประเมินและรอบที่สองต่ากว่าระดับดี และ ไม่แตกต่างกัน
บรรลุมาตรฐานหรื อเป้ าหมายตามแผน หมายถึง สถานศึกษามีความสาเร็ จในการปฏิบตั ิ สามารถ
บรรลุมาตรฐานหรื อเป้ าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผูเ้ รี ยน หรื อ ครู หรื อคุณภาพการจัด
การศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยนาผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไปใช้วางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และมีหลักฐานแสดงความตระหนักในความสาคัญ และความพยายามในการ
ปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาสู่ มาตรฐานของสถานศึกษา
ไม่บรรลุมาตรฐานหรื อเป้ าหมายตามแผน หมายถึง สถานศึกษายังไม่ประสบความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิ ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานหรื อเป้ าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผูเ้ รี ยน หรื อ ครู
หรื อคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยไม่คานึงถึงความตระหนักในความสาเร็ จและความ
พยายามในการปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาสู่ มาตรฐานของสถานศึกษา
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2.3 การสรุ ปผลการประเมินอิงสถานศึกษา มีระดับของมาตรฐาน และคะแนน ดังนี้
คาอธิบาย
ไม่มีพฒั นาการของคุณภาพการศึกษาและไม่บรรลุมาตรฐาน / เป้ าหมายตามแผน
ไม่มีพฒั นาการของคุณภาพการศึกษาแต่บรรลุมาตรฐาน / เป้ าหมายตามแผน หรื อ
มีพฒั นาการของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน / เป้ าหมายตามแผน และ
หลักฐานแสดงความตระหนักในความสาคัญและความพยายามในการปฏิบตั ิอย่าง
ไม่เด่นชัด
มีพฒั นาการของคุณภาพการศึกษา และมีหลักฐานแสดงความตระหนักใน
ความสาคัญและความพยายามในการปฏิบตั ิอย่างเด่นชัด แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน /
เป้ าหมายตามแผน
มีพฒั นาการของคุณภาพการศึกษา และบรรลุมาตรฐาน / เป้ าหมายตามแผน

ระดับ
ปรับปรุ ง

คะแนน
1 คะแนน

พอใช้

2 คะแนน

ดี

3 คะแนน

ดีมาก

4 คะแนน

การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับมาตรฐาน
ให้เฉลี่ยผลประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงสถานศึกษา ถ้าได้ค่าเฉลี่ยของ
ผลประเมิน  2 . 75 จากระบบ 4 คะแนน แสดงว่า สถานศึกษามีผลการจัดการศึกษาในมาตรฐานนั้น
ๆ ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้นสังกัด จะให้การรับรองคุณภาพการศึกษาใน
มาตรฐานนั้น ๆ ของสถานศึกษา
การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
ในการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น สถานศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายนอก ไม่ต่ากว่าระดับ ดี (  2.75 ในระบบ 4
คะแนน)
2. สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับ ดีข้ ึนไปไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของมาตรฐานที่ประเมิน
กล่าวคือ ได้ระดับดีข้ ึนไป มีต่ากว่า 18 มาตรฐาน ใน 24 มาตรฐาน
3. สถานศึกษาไม่มีผลประเมินคุณภาพภายนอกของมาตรฐานอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
การแต่ งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้ วยคณะบุคคลดังนี้
1.1 ระดับสถานศึกษา
ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการสถานศึกษา หรื อ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และจัดทารายงานการประเมินตนเอง
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แล้วรายงานผลไปยัง คณะกรรมการประเมินระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อประเมินให้การรับรอง
ต่อไป
หน้ าทีค่ ณะกรรมการระดับสถานศึกษา
(1) กาหนดแผนการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(2) จัดทาและบริ หารการใช้คู่มือ และแบบประเมินชุดต่างๆ ให้เพียงพอ ตามความจาเป็ น
(3) ดาเนินการประชุมชี้แจงครู และผูเ้ กี่ยวข้องให้เข้าใจแนวทางการประเมิน
(4) ดาเนินการประเมินตามแผน
(5) ประมวลสรุ ปและวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(6) จัดทารายงานประเมินตนเอง เพื่อรายงานหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชน และผูเ้ กี่ยวข้อง
1.2 ระดับเทศบาล ประกอบด้ วย
(1) ผูอ้ านวยการสานัก / กองการศึกษา
เป็ นประธาน
(2) รองผูอ้ านวยการสานัก / กองการศึกษา
เป็ นรองประธาน
(3) หัวหน้างาน/ฝ่ ายโรงเรี ยน
เป็ นกรรมการ
(4) ศึกษานิเทศก์ หรื อผูท้ าหน้าที่ทุกคน
เป็ นกรรมการ
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็ นกรรมการ
(6) ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
เป็ นกรรมการ
(7) รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาหรื อผูท้ าหน้าที่
เป็ นกรรมการ
(8) ศึกษานิเทศก์ / หรื อผูท้ าหน้าที่
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
หน้ าทีค่ ณะกรรมการระดับเทศบาล
(1) กาหนดแผนการประเมินภายในสถานศึกษาในภาพรวมของเทศบาล
(2) อานวยการจัดทาและบริ หารการใช้คู่มือและแบบประเมินชุดต่าง ๆ ให้แก่สถานศึกษาตามความ
จาเป็ น
(3) ส่ งเสริ ม สนับสนุน กระตุน้ ให้สถานศึกษาดาเนินการประเมินตนเองไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
(4) ดาเนินการสรุ ปและวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวมของเทศบาล
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บทที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ครู มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ ากับชุ มชนได้ ดี
และมีครู พอเพียง (สพฐ.9) (สมศ.8)
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 1
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1

1.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของ 98.00
วิชาชีพ

1.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน
95.00

1.3 มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
95.00

1.4 มีการแสวงหาความรู ้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็ นประจา
95.00

1.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่า
100
ขึ้นไป

1.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรื อ ตรงตามความถนัด
98.00

1.7 มีจานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครู และบุคลากรสนับสนุน)
100
97.29
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ดีมาก
3.89
ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม แฟ้ ม
พัฒนางานครู แบบสอบถาม แบบสารวจความคิดเห็น แบบประเมินคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของครู ทุกคน รายงานการเข้ารับการอบรม และการพัฒนา
ตนเองของครู
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
โรงเรี ยนควรจัดโครงการอบรม นิเทศภายใน เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการจัดการเรี ยนการสอน
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และการพัฒนาบุคลิกภาพครู ทุกคน จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึก ลด ละ เลิก
อบายมุข จัดกิจกรรมคัดเลือกครู ตวั อย่างด้านต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มให้ครู เป็ นต้นแบบที่ดีแก่ผเู ้ รี ยนและสังคม
และส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนดารงชีวติ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 มีปฏิสัมพันธ์ ทดี่ ีกบั ผู้เรี ยน ผู้ปกครอง และชุ มชน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการวิทยุชุมชน โครงการเยีย่ มบ้านนักเรี ยนร้อยเปอร์เซ็นต์
บันทึกการประชุมผูป้ กครอง ผูป้ กครองเครื อข่าย บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่าย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คาสั่ง/โครงการ/ภาพถ่ายการร่ วมกิจกรรมชุมชนของคณะครู และนักเรี ยน (งานบุญข้าวจี่
งานบุญออนซอนกลองยาว และงานบุญประเพณี อื่น ๆ)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้คณะครู และนักเรี ยนทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรมกับชุมชน มีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ จากโรงเรี ยนสู่ ชุมชนหลากหลายรู ปแบบ เช่น วารสาร จุลสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายในหมู่บา้ น วิทยุชุมชน
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 มีความมุ่งมั่นและอุทศิ ตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน กิจกรรมอบรมคุณธรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรู ม
โครงการสอนเสริ ม วิจยั ในชั้นเรี ยน บันทึกการแก้ปัญหานักเรี ยน กิจกรรมแนะแนว สมุดลงเวลาทางาน
นอกเวลา การสอนซ่อมเสริ ม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทุกระดับชั้น แฟ้ มพัฒนางานของผูเ้ รี ยน
วุฒิบตั รที่ครู และนักเรี ยนได้รับ แผนการจัดการเรี ยนรู้และบันทึกหลังสอน และอื่น ๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน และนาผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. ส่ งเสริ มให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย เช่น โครงการเรี ยนปรับพื้นฐาน โครงการติว
โครงการสอนเสริ มของทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. โครงการคัดเลือกครู ดีเด่น (ด้านการมุ่งมัน่ อุทิศตนในการสอน)
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.4 มีการแสวงหาความรู้ และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็ นประจา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แบบรายงานการเข้ารับการอบรม/สัมมนาของบุคลากร โครงการ
ผลิต/ ใช้สื่อการเรี ยนการสอน โครงการศึกษาดูงานบุคลากร การส่ งเสริ มให้ครู เข้าร่ วมประชุ มสัมมนา การ
ส่ งเสริ มให้ครู ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเอง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้บุคลากรในโรเรี ยน เข้ารับการอบรม และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. นิเทศภายในการใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ประกอบการจัดการเรี ยนการสอน
3. จัดให้มีโครงการประกวดสื่ อ-นวัตกรรม ประกอบการจัดการเรี ยนการสอน
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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ตัวบ่ งชี้ที่ 1.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน วุฒิการศึกษา ทะเบียนประวัติ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้บุคลากรในโรงเรี ยนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดทาแฟ้ มพัฒนางาน/ รายงานการปฏิบตั ิหน้าที่
หรื อจัดทา SAR ทุกภาคเรี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แบบสารวจความต้องการ/ความถนัด คาสั่งปฏิบตั ิหน้าที่สอน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้บุคลากรในโรงเรี ยน ศึกษาต่อตรงตามความถนัดและความต้องการ
2. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และจัดสรรงบประมาณให้ครู ได้เข้าร่ วมอบรม/สัมมนา ในวิชาที่สอน
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และจัดสรรงบประมาณให้ครู ได้ไปศึกษาดูงานเพื่อนาประสบการณ์ที่ได้
มาพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.7 มีจานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครู และบุคลากรสนับสนุน)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน สถิติจานวนครู ต่อผูเ้ รี ยน/ ห้องเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดสรรอัตรากาลังครู และบุคลากรสนับสนุนด้านธุ รการ การเงิน
พัสดุ หรื อบริ การด้านอื่น ๆ อย่างเพียงพอ
2. ส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
3. จัดให้มีห้องเรี ยนรวม (Happy Class) ที่สามารถจุนกั เรี ยนได้จานวนมาก เพื่อยุบรวมห้องใน
กรณี รายวิชาที่ขาดแคลนบุคลากร
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 1 ปี การศึกษา 2554
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา 2553 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา 2554 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2554
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.89
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.94
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1 ครู มคี ุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานทีร่ ับผิดชอบหมัน่ พัฒนา
ตนเองเข้ ากับชุมชนได้ ดี มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มี ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย่ 3.94
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้ อเสนอแนะสาคัญ
1. จัดอบรมให้ครู มีทกั ษะในการจัดการความรู ้ และนาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการ
เรี ยนการสอน ตลอดจนการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2 จัดอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ประกอบ การเรี ยนการสอน
3. ประสานงานการจัดสรรอัตรากาลังครู และบุคลากรสนับสนุนด้านธุ รการ การเงิน พัสดุ หรื อ
บริ การด้านอื่น ๆ
มาตรฐานที่ 2 ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่ างมีประสิ ทธิภาพและเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 2
ผลสาเร็ จ

ตัวบ่งชี้

89.42



4

2.1 ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมี
ประสิ ทธิ ภาพการสอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.2 ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ มีประสิ ทธิ ภาพการ
สอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.3 ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ มีประสิ ทธิ ภาพการ
สอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.4 ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มีประสิ ทธิ ภาพการสอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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2


92.14



92.85
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2.5 ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา มี
ประสิ ทธิ ภาพการสอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.6 ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ มีประสิ ทธิ ภาพการสอนและ
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.7 ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี
ประสิ ทธิ ภาพการสอนและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

94.14




88.28
93.14
91.00
3.63


ดีมาก

ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศมีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน หลักสู ตรสถานศึกษา คู่มือและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลัง
สอน วิจยั ในชั้นเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบประเมินพัฒนาการผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล แฟ้ มพัฒนา
งานผูเ้ รี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ
2. จัดหาสื่ อ นวัตกรรมที่ทนั สมัย
3. ประเมินและรายงานผลการใช้หลักสู ตร
4. โครงการศึกษาดูงานโรงเรี ยน Best practice
5. ส่ งเสริ มให้ครู ใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน หลักสู ตรสถานศึกษา คู่มือและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลัง
สอน วิจยั ในชั้นเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบประเมินพัฒนาการผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล แฟ้ มพัฒนา
งานผูเ้ รี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน โครงการสอนเสริ มรายวิชาคณิ ตศาสตร์ โครงการอัจฉริ ยะภาพ
คณิ ตศาสตร์ ผลการสอบระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ
2. จัดหาสื่ อ นวัตกรรมที่ทนั สมัย
3. ประเมินและรายงานผลการใช้หลักสู ตร
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4. โครงการศึกษาดูงานโรงเรี ยน Best practice
5. ส่ งเสริ มให้ครู ใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน หลักสู ตรสถานศึกษา คู่มือและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลัง
สอน วิจยั ในชั้นเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบประเมินพัฒนาการผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล แฟ้ มพัฒนา
งานผูเ้ รี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน โครงการสอนเสริ มวิทยาศาสตร์ โครงการอัจฉริ ยะภาพวิทยาศาสตร์ ผล
การสอบระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ
2. จัดหาสื่ อ นวัตกรรมที่ทนั สมัย
3. ประเมินและรายงานผลการใช้หลักสู ตร
4. โครงการศึกษาดูงานโรงเรี ยน Best practice
5. ส่ งเสริ มให้ครู ใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิ ทธิภาพการสอนและ
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน หลักสู ตรสถานศึกษา คู่มือและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลัง
สอน วิจยั ในชั้นเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบประเมินพัฒนาการผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล แฟ้ มพัฒนา
งานผูเ้ รี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน โครงการสอนเสริ ม โครงการอัจฉริ ยะภาพสังคมศึกษา ผลการสอบ
ระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ
2. จัดหาสื่ อ นวัตกรรมที่ทนั สมัย
3. ประเมินและรายงานผลการใช้หลักสู ตร
4. โครงการศึกษาดูงานโรงเรี ยน Best practice
5. ส่ งเสริ มให้ครู ใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนรู้
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา มีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน หลักสู ตรสถานศึกษา คู่มือและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลัง
สอน วิจยั ในชั้นเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบประเมินพัฒนาการผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล แฟ้ มพัฒนา
งานผูเ้ รี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน ผลการสอบระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ
2. จัดหาสื่ อ นวัตกรรมที่ทนั สมัย
3. ประเมินและรายงานผลการใช้หลักสู ตร
4. โครงการศึกษาดูงานโรงเรี ยน Best practice
5. ส่ งเสริ มให้ครู ใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.6 ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ มีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน หลักสู ตรสถานศึกษา คู่มือและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลัง
สอน วิจยั ในชั้นเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบประเมินพัฒนาการผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล แฟ้ มพัฒนา
งานผูเ้ รี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน ผลการสอบระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ
2. จัดหาสื่ อ นวัตกรรมที่ทนั สมัย
3. ประเมินและรายงานผลการใช้หลักสู ตร
4. โครงการศึกษาดูงานโรงเรี ยน Best practice
5. ส่ งเสริ มให้ครู ใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.7 ครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี มีประสิ ทธิภาพการสอนและเน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน หลักสู ตรสถานศึกษา คู่มือและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลัง
สอน วิจยั ในชั้นเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบประเมินพัฒนาการผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล แฟ้ มพัฒนา
งานผูเ้ รี ยนสื่ อการเรี ยนการสอน ผลการสอบระดับชาติ
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หลัก ๆ ได้แก่ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ คณิ ตสาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาไทย
2. จัดหาสื่ อ นวัตกรรมที่ทนั สมัยให้เพียงพอ และมีประสิ ทธิภาพ
3. ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน และรายงานผลการใช้หลักสู ตร
4. โครงการศึกษาดูงานโรงเรี ยน Best practice
5. พัฒนาครู ให้เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็ นบุคคลแห่งการ
เรี ยนรู้
6. ส่ งเสริ มให้ครู ใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนรู้
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 2 ปี การศึกษา 2554
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา 2553 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา 2554 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2554
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 2 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.63
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.81
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 2 ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่ างมีประสิทธิภาพและเน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.81
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้อเสนอแนะสาคัญ
1. โรงเรี ยนควร จัดอบรมเทคนิ ควิธีการสอนใหม่ ๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. โรงเรี ยนควรจัดหาสื่ อ นวัตกรรมที่ทนั สมัยสาหรับคณะครู อย่างเพียงพอ
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3. ทุกกลุ่มสาระประเมินและรายงานผลการใช้หลักสู ตร
4. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรี ยน Best practice
5. จัดโครงการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั ในชั้นเรี ยน การจัดทา
สื่ อ-นวัตกรรม การวัดผลประเมินผล
6. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาโดยใช้เทคนิคการเทียบเคียงสมรรถนะ
7. ส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริ หารมีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 3
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1

3.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ
97.75
วิชาชีพบริ หารการศึกษา

3.2 มีความคิดริ เริ่ ม มีวสิ ัยทัศน์ และเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
96.20

3.3 มีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการและการจัดการ
96.50

3.4 การบริ หารงานมีประสิ ทธิภาพ และมีประสิ ทธิผล
91.75
ผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจ
95.55
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ดีมาก
3.82
ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พบริ หารการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน สมุดลงเวลาปฏิบตั ิงาน บันทึกการประชุม แบบประเมินคุณธรรม
จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพบริ หารการศึกษา โล่รางวัล เกียรติบตั ร แฟ้ มพัฒนางาน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมสาหรับผูบ้ ริ หาร
2. ส่ งเสริ มให้ฝ่ายบริ หารศึกษาต่อด้านการบริ หารการศึกษา
3. จัดโครงการประกวดฝ่ ายบริ หารดีเด่น หรื อกิจกรรมเชิ ดชูเกียรติฝ่ายบริ หารดีเด่น
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 มีความคิดริเริ่ ม มีวสิ ั ยทัศน์ และเป็ นผู้นาทางวิชาการ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
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โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน การวางแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการ
ปฏิบตั ิการประจาปี หลักสู ตรสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก การนิเทศภายใน โครงการ
พัฒนาบุคลากรบันทึกการประชุม แฟ้ มพัฒนางาน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดอบรมให้ฝ่ายบริ หารเข้าใจวิธีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา/ แผนปฏิบตั ิการประจาปี
2. ส่ งเสริ มให้ฝ่ายบริ หารศึกษาต่อด้านการบริ หารการศึกษา
3. จัดโครงการประกวดฝ่ ายบริ หารดีเด่น หรื อกิจกรรมเชิ ดชูเกียรติฝ่ายบริ หารดีเด่น
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน หลักสู ตรสถานศึกษา คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบตั ิงาน การนิเทศภายใน
บันทึกการประชุมงานวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากร งานวิจยั แบบประเมิน โครงการส่ งเสริ มการ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน เช่น โครงการทัศนศึกษาดูงาน โครงการเรี ยนปรับพื้นฐาน โครงการ
สอนเสริ ม
โครงการนิเทศภายในใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนรู้ โครงการอัฉจริ ยะภาพทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดโครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผบู ้ ริ หารมีความรู ้ ความสามารถในการบริ หารงานวิชาการ
และทักษะการบริ หารจัดการ
2. ส่ งเสริ มให้ฝ่ายบริ หารศึกษาต่อด้านการบริ หารการศึกษา
3. จัดโครงการประกวดฝ่ ายบริ หารดีเด่น หรื อกิจกรรมเชิ ดชูเกียรติฝ่ายบริ หารดีเด่น
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 การบริ หารงานมีประสิ ทธิภาพ และมีประสิ ทธิผล ผู้เกี่ยวข้ องพึงพอใจ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แผนปฏิบตั ิงานประจาปี รายงานประจาปี แบบประเมินความพึง
พอใจ สมุดบันทึกการตรวจเยีย่ มโรงเรี ยน รายงานการประเมินคุณภาพภายใน รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. นิเทศ กากับ ติดตามผลการบริ หารงานอย่างต่อเนื่อง
2. ประเมิน/สารวจความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนางาน
3. ส่ งเสริ มการกระจายอานาจการบริ หาร
4. ส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครอง ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
5. ระดมทุน และทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 3 ปี การศึกษา 2554
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา 2553 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา 2554 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2554
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 3 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.82
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.91
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารมีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.91
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้ อเสนอแนะสาคัญ
1. จัดโครงการพัฒนาภาวะผูน้ าให้กบั ผูบ้ ริ หาร
2. จัดโครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผบู ้ ริ หารมีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการและการ
จัดการ
3. ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ภาคีต่าง ๆ
เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
4. ผูบ้ ริ หารควรบริ หารการเปลี่ยนแปลง บริ หารจัดการความเสี่ ยง ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น
อย่างรอบด้าน
5. ส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครอง ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น
6. ระดมทุน และทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
7. ประสานความร่ วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 4
ผลสาเร็ จ

ตัวบ่งชี้
4.1 มีอตั ราส่ วนจานวนผูเ้ รี ยนต่อห้องเรี ยนตามเกณฑ์ที่
กาหนด
4.2 ผูเ้ รี ยนมีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

95.50
98.50
97.00
3.88

4


ระดับคุณภาพ
3
2


ดีมาก

ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 มีอตั ราส่ วนจานวนผู้เรียนต่ อห้ องเรียนตามเกณฑ์ ที่กาหนด
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน บันทึกสถิติจานวนนักเรี ยน/ห้องเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนให้เพียงพอต่อจานวนนักเรี ยน
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. ส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2 ผู้เรี ยนมีเกณฑ์ อายุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แบบสารวจนักเรี ยนที่มีอายุตามเกณฑ์ ทะเบียนบ้าน ทะเบียน
นักเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนประชาสัมพันธ์เกณฑ์การเข้าเรี ยนตามพระราชบัญญัติการศึกษาให้กบั ประชาชน
ได้รับทราบ
2. สร้างความตระหนัก ทาความเข้าใจกับผูป้ กครองเกี่ยวกับพัฒนาของนักเรี ยน (การเรี ยนรู ้จะ
เป็ นไปตามวัย หรื อวุฒิภาวะ
3. สารวจสามะโนครัวในชุมชนเพื่อจัดทาทะเบียนสถิติขอ้ มูลประชากร เพื่อจัดทาแผนการรับ
นักเรี ยนประจาปี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 4 ปี การศึกษา 2554
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา 2553 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา 2554 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
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2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2554
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 4 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.88
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.94
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.94
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้ อเสนอแนะสาคัญ
1. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนให้เพียงพอต่อจานวนนักเรี ยน
2. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การเข้าเรี ยนตามพระราชบัญญัติการศึกษาให้กบั ประชาชนได้รับทราบ
3. สารวจสามะโนครัวชุมชนเขตพื้นที่บริ การเพื่อจัดทาสถิติการรับนักเรี ยนประจาปี
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่ อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 5
ผลสาเร็ จ

ตัวบ่งชี้
5.1 มีอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องพิเศษ วัสดุ
ครุ ภณั ฑ์ เพียงพอ
5.2 มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการจัด
การศึกษา
5.3 มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ต่อการจัดการศึกษา
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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5.4 มีสภาพแวดล้อม พื้นที่สีเขียว และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อ
การจัดการศึกษา
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

97.25
95.74
3.83


ดีมาก

ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้ องเรียน ห้ องพิเศษ วัสดุ ครุ ภัณฑ์ เพียงพอ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนผังสถานศึกษา ทะเบียนวัสดุ
ครุ ภณั ฑ์สภาพจริ งของสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณการสร้างอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องพิเศษ วัสดุและ
ครุ ภณั ฑ์ ให้กบั สถานศึกษาในสังกัดอย่างเพียงพอ
2. ระดมทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุ ง ซ่อมแซม อาคารเรี ยน วัสดุ อุปกรณ์เป็ นประจาเพื่อความคงทน และใช้งานได้คุม้ ค่า
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2 มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ทะเบียนรับบริ จาค รายงานประจาเดือนเงินบารุ งการศึกษา
ใบอนุโมทนาบัตร เงินอุดหนุนจากภาครัฐ หนังสื อขอบคุณ วิทยากรท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อวางแผนและหาแนวทางในการระดม
งบประมาณและทรัพยากรในท้องถิ่นมาร่ วมในการจัดการศึกษา
2. จัดตั้งกองทุน มูลนิธิ หรื อสมาคมศิษย์เก่า สมาคมครู ผปู ้ กครอง เพื่อระดมทรัพยากร
ในการจัดการศึกษา
3. เสาะแสวงหาแหล่งเงินทุนผ่านทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออินเตอร์ เน็ต
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.3 มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมต่ อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ทะเบียนสื่ อ ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยนและแหล่ง
เรี ยนรู้ภายในชุมชน ฯลฯ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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1. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณห้อง E-Learning และห้อง E – Library
2. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิเกี่ยวกับ E-Learning, E-Library, E-book
3. จัดโครงการประกวดสื่ อ-นวัตกรรมครุ และนักเรี ยน
4. จัดระบบฐานข้อมูลภายในสถานศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.4 มีสภาพแวดล้ อม พืน้ ทีส่ ี เขียว และแหล่ งเรียนรู้ ที่เอือ้ ต่ อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ ทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้ โครงการ 5 ส
โครงการกาจัดลูกน้ ายุงลาย โครงการขยะรี ไซเคิล โครงงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โครงการ Big
cleaning Day โครงการจิตอาสา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดอุทยานการศึกษา แหล่ง
เรี ยนรู ้ในธรรมชาติ แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2. ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้
ร่ มรื่ นน่าอยู่ เช่น โครงการโรงเรี ยนสวยด้วยมือเรา โครงการปลูกป่ าลดภาวะโลกร้อน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 5 ปี การศึกษา 2554
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา 2553 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2554
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 5 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา

คะแนน
3.83
4.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

เฉลี่ย
3.92
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้ อมทีเ่ อือ้ ต่ อการจัดการศึกษาอย่ างมีประสิทธิภาพ
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.92
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 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้ อเสนอแนะสาคัญ
1. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้โรงเรี ยนมี ห้อง E-Learning และห้อง
E – Library
2. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุ นให้สถานศึกษาในสังกัดมีอุทยานการศึกษา
มีแหล่งเรี ยนรู้ในธรรมชาติ แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
3. ส่ งเสริ มการดาเนินโครงการของห้องเรี ยนสี เขียวให้สามารถเป็ นแหล่งถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับ
การอนุ รักษ์พลังงาน และสิ่ งแวดล้อม
4. ส่ งเสริ มให้สถานศึกษามีเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
5. ระดมทุน และทรัพยากรเพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการจัดองค์ กร โครงสร้ าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์ กรอย่างเป็ นระบบ
และครบวงจร
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 6
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1

6.1 จัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริ หารงานที่
96.38
เหมาะสม

6.2 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการ
93.40
ใช้งาน

6.3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็ นระบบและ
92.40
ต่อเนื่อง
94.06
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ดีมาก
3.76
ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1 จัดองค์ กร โครงสร้ าง และระบบการบริหารงานทีเ่ หมาะสม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตั ิงานประจาปี
แผนภูมิโครงสร้างการบริ หารงาน คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ 4 งานหลัก บันทึกการประชุม
โรงเรี ยนบันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่ม
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. พัฒนาด้านระบบการบริ หารงานทั้ง 4 งานหลักของโรงเรี ยน
2. การติดตามและประเมินผลงานอย่างเป็ นระบบ
3. การนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4. จัดบุคลากรเข้าสู่ งานให้เหมาะสมกับความสามารถ
5. ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการทางาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.2 จัดระบบข้ อมูลสารสนเทศอย่ างครอบคลุมและทันต่ อการใช้ งาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรี ยน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรี ยน
ข้อมูลสารสนเทศหมวดฝ่ ายต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานสารสนเทศโดยตรง
2. มีการจัดทาฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงงานฝ่ ายต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
3. ระดมทุนให้เพียงพอต่อการพัฒนาระบบ ICT ภายในสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่อง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรแบบสารวจความต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
สถิติขอ้ มูลเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงาน หรื อข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อของบุคลากร
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัดความต้องการ
2. จัดให้มีการอบรมสัมมนาให้กบั บุคลากรอย่างทัว่ ถึง ส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้าร่ วมประชุมสัมมนา
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อเพิม่ พูนความรู ้และประสบการณ์
3. ส่ งเสริ มให้ครู ใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนการสอน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 6 ปี การศึกษา.....2554...
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา.......2553....... ได้ระดับคุณภาพ........ดีมาก............
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา ........2554........
ได้ระดับคุณภาพ............ดีมาก...........
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ของสถานศึกษาปี การศึกษา....2554............
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 6 ของสถานศึกษา
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 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.76
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.88
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการจัดองค์ กร โครงสร้ าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์ กรอย่ างเป็ นระบบ
และครบวงจร
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.88…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้ อเสนอแนะสาคัญ
1. โรงเรี ยนควรพัฒนาด้านระบบการบริ หารงาน การติดตามและประเมินผลงาน การนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ ปรับปรุ งและพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง
2. โรงเรี ยนแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานสารสนเทศโดยตรง รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงงานฝ่ ายต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
3. ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้เข้าร่ วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การผลิตสื่ อนวัตกรรม เทคนิควิธีการสอน การพัฒนาทักษะการคิด การวัดผลประเมิน เป็ นต้น
4. กระจายอานาจการบริ หาร เพื่อให้การบริ หารงานคล่องตัว รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ
5. ระดมทุนเพื่อพัฒนาระบบ ICT ภายในสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 7
ผลสาเร็ จ

ตัวบ่งชี้
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

กระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
บริ หารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่ วม
คณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนาโรงเรี ยน
บริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานและเป้ าหมายชัดเจน
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริ หารสถานศึกษา
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สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

96.00
3.84

ดีมาก

ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1 กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แผนภูมิโครงสร้างการบริ หารงานทั้ง 4 งานหลัก โครงสร้างการ
บริ หารช่วงชั้น/สายชั้น/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คาสัง่ แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ พรรณนางานฝ่ ายต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรกระจายการบริ หารงานให้ เหมาะกับความสามารถและความถนัด และ
ความต้องการของบุคลากร และสอดคล้องกับการบริ หารทั้ง 4 งานหลักของโรงเรี ยน
2. ฝ่ ายบริ หารควรกากับ ติดตาม ให้ขอ้ เสนอแนะการปฏิบตั ิงานหมวดฝ่ ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
3. ควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ทางาน/ กิจกรรม/ โครงการอย่างเป็ นอิสระภายใต้กรอบ
หรื อกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2 บริหารเชิ งกลยุทธ์ และใช้ หลักการมีส่วนร่ วม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี แผนพัฒนางานฝ่ าย/
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบตั ิหน้าบุคลากร ( งานสอน งานในหน้าที่พิเศษ งานอื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย) ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทาแผน บันทึกการประชุม เป็ นต้น
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. บุคลากรในสถานศึกษาตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีส่วนร่ วมในการจัดทาพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี และมีการพัฒนาย่างต่อเนื่ อง
2. สถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับการนาแผนลงสู่ การปฏิบตั ิ มีการกากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบตั ิตามแผน
3. สถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.3 คณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนาโรงเรียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ภาพประกอบการร่ วมประชุมสัมมนา การมีส่วนร่ วมกาหนดทิศทาง
องค์กร บันทึกการประชุม ภาพถ่ายการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนควรสนับสนุนในการจัดตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อร่ วมพัฒนาสถานศึกษา
2. ส่ งเสริ ม สนับสนุน ประสาน การจัดสรรงบประมาณเพื่ออบรมและให้ความรู ้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครองเครื อข่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผูป้ กครอง
เครื อข่าย เพื่อให้ทุกคนได้มีความรู ้ ประสบการณ์ และเกิดแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.4 บริหารงานแบบมุ่งผลสั มฤทธิ์ของงานและเป้าหมายชั ดเจน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แผนพัฒนาการศึกษา มีแผนปฏิบตั ิงานประจาปี แผนพัฒนาฝ่ าย/
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีคาสั่งมอบหมายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร บันทึกการประชุม รายงานการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร รายงานการประเมินตนเองของหมวด/ฝ่ าย รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผลการประเมินการบริ หารงานฝ่ ายต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและบุคลากรทุกคน ควรนาผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ควรมีการระดมทุนจากทุกภาคส่ วนเพื่อสนับสนุนการบริ หารงาน ตลอดจนการบริ หารจัดการ
เพื่อให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพอย่างยิง่
4. เพื่อให้การบริ หารงานประสบความสาเร็ จ ฝ่ ายบริ หารควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
และบุคลากรต้องมีขวัญ กาลังใจในการทางาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.5 มีการตรวจสอบและถ่ วงดุลในการบริหารสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน สถานศึกษามีรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR)
รายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รายงานการประเมินตนเองของหมวดฝ่ ายต่าง ๆ รายงาน
การประเมินตนเองของบุคลากรทุกคน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. สถานศึกษาจัดบุคลากรในการนิเทศติดตามงานและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ และมีการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง
2. ส่ งเสริ มให้บุคลากรพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และงานพิเศษ ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่ อง
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3. ส่ งเสริ มให้ทุกหมวด ฝ่ ายจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 7 ปี การศึกษา...2554......
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา.........2553.......... ได้ระดับคุณภาพ........ดีมาก.........
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา .........2554.......ได้ระดับคุณภาพ.............ดีมาก...........
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ของสถานศึกษาปี การศึกษา....2554............
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 7 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา

คะแนน
3.84
4.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

เฉลี่ย
3.92
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.92…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้ อเสนอแนะสาคัญ
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรกระจายการบริ หารงานให้เหมาะกับความสามารถและความถนัด โดย
เน้นการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรสนับสนุนในการจัดตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครองเครื อข่าย เพื่อร่ วมพัฒนาสถานศึกษา
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุน ประสาน การจัดสรรงบประมาณเพื่ออบรมและให้ความรู ้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้ กครองเครื อข่าย
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4. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง และนาผลการ
ประเมินมาพัฒนาการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถ ของบุคลากรแต่ละคน
5. ผูบ้ ริ หารควรมีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริ หารจัดการเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
6. ควรส่ งเสริ ม สนับสนุ น จัดสรรงบประมาณ หรื อระดมทุนเพื่อพัฒนาระบบ ICT ภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อความสะดวกต่อการบริ หารจัดการ และการพัฒนางาน
7. ฝ่ ายบริ หารควรเป็ นต้นแบบที่ดีแก่บุคลากรในการคิดริ เริ่ มพัฒนางานด้านต่าง ๆ
8. บุคลากรทุกคนควรได้มีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบกิจกรรม โครงการพัฒนาตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล
9.ในการจัดทากิจกรรม/ โครงการพัฒนา ต้องมีการสรุ ป รายงานผล เพื่อจะได้ใช้ขอ้ มูลเป็ นคิดใน
การพัฒนาต่อไป
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 8
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2

8.1 มีหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
96.00
ท้องถิ่น

8.2 มีรายวิชาให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความสนใจอย่าง
96.40
หลากหลาย

8.3 มีการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความ
95.60
ถนัดและความสามารถของผูเ้ รี ยน

8. 4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้และสื่ อการเรี ยน
95.80
การสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้

8.5 มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่ งต่อ
92.20
ข้อมูลของผูเ้ รี ยน

8.6 มีระบบการนิเทศการเรี ยนการสอนและนาผลไปปรับปรุ ง
96.40
การสอนอยูเ่ สมอ

8.7 มีการนาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
91.20
เรี ยนการสอน
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8. 8 ดาเนินการส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ติดตาม
ผล และใช้ผลเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

92.00
94.45
3.80


ดีมาก

ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.1 มีหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับผู้เรียนและท้ องถิ่น
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน หลักสู ตรสถานศึกษา หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หลักสู ตร
ท้องถิ่น/ สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ เอกสารการวัดและประเมินผล
รายงานการประเมินหลักสู ตร
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนควรจัดทาโครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา หลักสู ตรท้องถิ่น โดยเชิ ญภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่ วม
2. สถานศึกษาควรมีการจัดการอบรมการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ การเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ครู เกิดทักษะในการนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง การวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรี ยน
การสอน ตลอดจนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3. สถานศึกษาควรมีการประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา หลักสู ตรท้องถิ่นอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง
4. สถานศึกษาควรส่ งเสริ มการจัดทาวิจยั เกี่ยวกับการนาหลักสู ตรไปใช้ และนาผลการวิจยั นั้น
มาปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน ตลอดจน
การเข้าสู่ ตลาดแรงงานเมื่อผูเ้ รี ยนสาเร็ จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.2 มีรายวิชาให้ ผ้ ูเรี ยนเลือกเรียนตามความสนใจอย่ างหลากหลาย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีโครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพอย่างหลากหลาย เช่น
ชุมนุม กลุ่มสนใจ สาระเพิ่มเติม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมในเครื่ องแบบ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
และมีแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบการจัดการเรี ยนการ
สอน
2. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้ผเู ้ รี ยนได้เลือก
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อย่างหลากหลาย และมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ท้ งั ในห้องเรี ยน และนอกห้องเรี ยน
3. ครู ผสู ้ อนควรให้ความสาคัญกับการจัดการเรี ยนการสอนสาระเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ และความจาเป็ นในการศึกษาต่อของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.3 มีการส่ งเสริมให้ ครู จัดทาแผนการเรี ยนรู้ ทตี่ อบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ครู ทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มีแผนการจัดการเรี ยนรู้ โครงการ
พัฒนาบุคลากร โครงการนิเทศภายใน เอกสารการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนรายงานการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของของครู ทุกคน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนควรมีการส่ งเสริ มบุคลากรในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยนตามความถนัดและความสามารถให้มากขึ้น และนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปใช้สอนจริ ง
2. ครู ผสู ้ อนควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง โดยมีผสู ้ อน
เป็ นผูช้ ้ ีแนะ
3. ครู ผสู้ อนควรมีการนาผลการประเมินการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้มาพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง
4. โรงเรี ยนควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสาหรับการจัดทาสื่ อ นวัตกรรม ใบความรู้ และสื่ อ
อื่น ๆ ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนตามแผน
5. ครู ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบการเรี ยนรู ้
6. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ควรมีความยืดหยุน่ ปรับให้เหมาะสมกับบริ บทได้
ตัวบ่ งชี้ที่ 8. 4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ อการเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ต่ อการเรี ยนรู้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีโครงการพัฒนานวัตกรรมนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ โครงการ
ประกวดแผนการจัดการเรี ยนรู ้และสื่ อการเรี ยนการสอน โครงการประกวดโครงงาน ทะเบียนสื่ อ แหล่ง
เรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รายงานการวิจยั สื่ อ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ครู ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้อย่างจริ งจังและพัฒนาสื่ อ
ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. โรงเรี ยนควรจัดหาสื่ อให้เพียงพอทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดองค์ความรู ้ดว้ ย
ตนเอง
3. ครู ควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการผลิต และพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
4. โรงเรี ยนควรพัฒนาระบบ ICT ให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถให้บริ การแก่คณะครู นักเรี ยนได้
อย่างทัว่ ถึง
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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ตัวบ่ งชี้ที่ 8.5 มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่ งต่ อข้ อมูลของผู้เรี ยน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีเอกสารทางการศึกษา ข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่มีการส่ งต่อของครู ที่ปรึ กษา มีเอกสารการติดต่อ
ประสานงาน
ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง มีบนั ทึกการแก้ปัญหาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนควรจัดทาข้อมูลระบบสารสนเทศและรายงานผลให้เป็ นปัจจุบนั
2. โรงเรี ยนควรมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทาข้อเสนอแนะของผูเ้ รี ยนอย่างจริ งจัง พร้อมทั้งมีการ
ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุ งระบบการบันทึก การรายงาน การพัฒนาของผูเ้ รี ยนเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดี
ยิง่ ขึ้น
3. โรงเรี ยนควรมีการส่ งต่อข้อมูลของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และหากพบว่านักเรี ยนมีปัญหาขั้น
รุ นแรงไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ ควรหาวิธีการแก้อย่างเป็ นระบบ จริ งจัง หวังผล เช่น อาจส่ งต่อบุคลากร หรื อ
หน่วยงานภายนอกที่มีเครื่ องมือพร้อม หรื อมีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.6 มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนาผลไปปรับปรุ งการสอนอยู่เสมอ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการนิเทศภายใน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1) โรงเรี ยนควรจัดให้มีการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบกัลยาณมิตรอย่างน้อย
ภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
2) ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้ครู นาผลการนิเทศไปปรับปรุ ง และพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
3) แต่ละภาคเรี ยนควรมีการสารวจความต้องการของครู ในการรับการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.7 มีการนาแหล่ งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ในการเรียนการสอน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับท้องถิ่น
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1) โรงเรี ยนควรจัดทาสื่ อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมและควรมีการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงสื่ อการเรี ยนการสอนจากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
2) โรงเรี ยนควร เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3) ครู ผสู ้ อนควรมีการพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
4) โรงเรี ยนควรพัฒนางาน OSOP เช่น จัดทาโครงการหนึ่ งระดับชั้นหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการ
ส่ งเสริ มการหารายได้ระหว่างเรี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ 8. 8 ดาเนินการส่ งเสริมการวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ ติดตามผล และใช้ ผลเพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน รายงานการ
แก้ปัญหาผูเ้ รี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1) ควรส่ งเสริ มและพัฒนา งานวิจยั อย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ โดยครู ผสู ้ อนควรวิจยั ในชั้นเรี ยน
อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 เรื่ อง
2) ฝ่ ายบริ หารควรกากับ ติดตามให้ครู ผสู ้ อนประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตาม
ระเบียบแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล และส่ งเสริ มให้ครู ประเมินผลผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และมีการนาผลการประเมินมาปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
3) ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่ งเสริ มให้ครู ทาการวิจยั
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 8 ปี การศึกษา....2554.....
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา...........2553........ ได้ระดับคุณภาพ.....ดีมาก.........
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา ........2554........ ได้ระดับคุณภาพ......ดีมาก..................
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ของสถานศึกษาปี การศึกษา.2554...
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 8 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
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ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
3.80
3.60

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

3.70

ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.70…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้ อเสนอแนะสาคัญ
1. โรงเรี ยนควรจัดทาโครงการพัฒนาหลักสู ตร โดยเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วม จัดอบรม
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ครู เกิดทักษะในการนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน มีการประเมินหลักสู ตร สถานศึกษา สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
2. ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
อย่างหลากหลาย
3. ครู ผสู ้ อนควรนาผลการประเมินการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้มาพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง
4. ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้ครู ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้อย่างจริ งจังและพัฒนาสื่ อให้
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จดั หาสื่ อให้เพียงพอทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
5. ครู ผสู ้ อนควรมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทาข้อเสนอแนะของผูเ้ รี ยนอย่างจริ งจัง พร้อมทั้งมีการ
ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุ งระบบการบันทึก การรายงาน การพัฒนาของผูเ้ รี ยนเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดี
ยิง่ ขึ้น
6. ควรจัดให้มีโครงนิ เทศภายในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และนาผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนต่อไป
7. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่ งเสริ มให้ครู ทาวิจยั ในชั้นเรี ยน และการจัดทาผลงานเพื่อเลื่อน
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มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่ างหลากหลาย
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 9
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1

9.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนอย่าง
100
เข้มแข็งและทัว่ ถึง

9.2 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนองความสามารถทาง
100
วิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน

9.3 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนองความสามารถ
100
พิเศษและความถนัดของผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ

9.4 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มค่านิยมที่ดีงาม
100

9.5 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านศิลปะ/ดนตรี /นาฏศิลป์ /กีฬา
100
และนันทนาการ

9.6 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
100
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย

9.7 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตย
100
100
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ดีมาก
4
ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแล ช่ วยเหลือผู้เรี ยนอย่ างเข้ มแข็งและทัว่ ถึง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีโครงการสอนซ่อมเสริ ม กิจกรรมแนะแนว โครงการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรี ยน โครงการให้คาปรึ กษา โครงการโฮมรู ม โครงการอบรมหน้า
เสาธง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1) โรงเรี ยนส่ งเสริ มและสนับสนุนผูส้ อนให้มีความรู ้ความเข้าใจด้านการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
2) โรงเรี ยนส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมตามความถนัดของผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
3) โรงเรี ยนจัดตั้งเครื อข่ายผูป้ กครองช่วยดูแลผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.2 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้ างสรรค์
ของผู้เรียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
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โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน มีโครงการเรี ยนปรับพื้นฐาน โครงการความเป็ นเลิศทางวิชาการ
โครงการค่ายวิชาการ(ติว) โครงการทัศนศึกษา โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ (เวทีคนเก่ง)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
- โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง คิดแบบมีเหตุผล และจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง พร้อมชมเชยให้ผอู ้ ื่นได้ทราบถึงความดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.3 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้ เต็ม
ตามศักยภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีโครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ โครงการดาวท้องถิ่น
โครงการความเป็ นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของผูเ้ รี ยน โครงการ อย.น้อย โครงการ
แข่งขันกีฬาภายใน โครงการกีฬาต้านยาเสพติด โครงการวันศุกร์ วนั สุ ข
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1) จัดกิจกรรมทั้งในหลักสู ตรและนอกหลักสู ตรอย่างหลากหลาย จัดแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้า
ร่ วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย
2) โรงเรี ยนควรมีการติดตามและนาผลการจัดทาโครงการ/กิจกรรมมาพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.4 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมค่ านิยมทีด่ ีงาม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม กิจกรรมไหว้ครู
ประจาปี โครงการประกวดมารยาทไทย กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ-เนตรนารี โครงการยิม้ ไหว้ทกั ทาย
กัน การร่ วมงานประเพณี ของท้องถิ่น (งานบุญข้าวจี่)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1) โรงเรี ยนควรปลูกฝังสิ่ งที่ดีงามเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมอย่าง
ต่อเนื่องและหลากหลาย
2) ผูบ้ ริ หารควรกากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาการดาเนินงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.5 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมด้ านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ /กีฬาและนันทนาการ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน มีชุมนุมศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ โครงการวันศุกร์ -วันสุ ข
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1) โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะและความสามารถเข้าร่ วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ พร้อมทั้ง
สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ครู และนักเรี ยน
2) โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าร่ วมทุกคนตามศักยภาพและโอกาสที่เหมาะสม
3) โรงเรี ยนควรให้การสนับสนุ นงบประมาณในการจัดซื้ อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และ
เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอน การฝึ กซ้อมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
และนาฏศิลป์
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.6 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้ างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีโครงการสื บสานศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าร่ วมกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา งานบุญประเพณี ทอ้ งถิ่น เช่น งานบุญข้าวจี่ งานออนซอนกลองยาวชาววาปี งานบุญ
เบิกฟ้ า
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนควรเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม ส่ งเสริ มสื บสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ต่อเนื่อง
2. โรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมของชุมชนและท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.7 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีคณะกรรมการนักเรี ยน กิจกรรมสหกรณ์โรงเรี ยน
กิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
- ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สอดแทรกความเป็ น
ประชาธิปไตย
ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 9 ปี การศึกษา..2554.......
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา........2553........... ได้ระดับคุณภาพ.......ดีมาก.......
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา ...........2554..... ได้ระดับคุณภาพ.........ดีมาก.............
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 9 ของสถานศึกษาปี การศึกษา......2554..........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 9 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
4.00
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย

4.00

ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่ างหลากหลาย
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……4.00…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้ อเสนอแนะสาคัญ
1. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มและสนับสนุนผูส้ อนให้มีความรู ้ความเข้าใจด้านการดูแลช่วยเหลือและส่ งเสริ ม
การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดของผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ มีการจัดตั้งเครื อข่าย
ผูป้ กครองช่วยดูแลผูเ้ รี ยน
2. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง คิดแบบมีเหตุผล และจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่ อง พร้อมชมเชยให้ผอู ้ ื่นได้ทราบถึงความดี
3. โรงเรี ยนควรมีการติดตามและนาผลการจัดทาโครงการ/กิจกรรม มาพัฒนางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าร่ วมทุกคนตามศักยภาพและโอกาสที่เหมาะสม โดยเชิญภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม ส่ งเสริ มสื บสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สอดแทรกประชาธิ ปไตยทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
5. โรงเรี ยนควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม
กับการใช้งานเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอน การฝึ กซ้อมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ เู รียนพัฒนาตามธรรมชาติ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 10
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1

10.1 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้ มี
97.20
อาคารสถานที่เหมาะสม

10.2 มีการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
98.60
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ผูเ้ รี ยน
10.3 มีการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
10. 4 มีการจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว
และสิ่ งอานวยความสะดวกเพียงพอและอยูใ่ นสภาพการใช้งาน
ได้ดี
10.5 มีการจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

98.40



99.00



96.80
98.00
3.92


ดีมาก

ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 10.1 มีการจัดสภาพแวดล้ อมทีเ่ อือ้ ต่ อการจัดการเรี ยนรู้ มีอาคารสถานทีเ่ หมาะสม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีโครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ โครงการโรงเรี ยนน่าอยู่
กิจกรรมอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม แหล่งเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู้
2. โรงเรี ยนมีการจัดทาแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุ นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 10.2 มีการส่ งเสริมสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย โครงการอาหารกลางวัน
กิจกรรม อย.น้อย โครงการประกวดสุ ขภาพนักเรี ยน โครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการลูกเสื อจราจร
โครงการสารวัตรนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ฝ่ ายงานอนามัยโรงเรี ยนควรมีการสารวจผูเ้ รี ยนที่มีน้ าหนักและส่ วนสู งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และควรได้รับการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. โรงเรี ยนมีการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและนาผลการประเมินมา
ปรับปรุ ง
3. พัฒนากิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ 10.3 มีการให้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้ ด้วยตนเองและการ
เรียนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ ICT มาพัฒนาการเรี ยนการสอน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนควรสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า ให้มากขึ้นและจัดทาระบบควบคุมให้
ชัดเจน
2. โรงเรี ยนควรมีแผนพัฒนาระบบ ICT และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการ
เรี ยนรู้
3. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนใช้ ICT ประกอบการจัดการเรี ยนการสอน
4. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากสื่ อ IT อย่างทัว่ ถึง
ตัวบ่ งชี้ที่ 10. 4 มีการจัดห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ ห้ องสมุด พืน้ ทีส่ ี เขียว และสิ่ งอานวยความสะดวก
เพียงพอและอยู่ในสภาพการใช้ งานได้ ดี
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนควรมีโครงการประกวดห้องเรี ยน โครงการปรับภูมิทศั น์ใน
โรงเรี ยน แต่งตั้งให้ครู และนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
โครงการปรับปรุ งห้องเรี ยน ห้องเรี ยนพิเศษให้มีวสั ดุ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน และ
สะดวกต่อการ
ใช้งาน โครงกาห้องสมุด TK park
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนควรจัด และปรับปรุ งห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการพิเศษ ให้อยูใ่ นสภาพที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี้ที่ 10.5 มีการจัดและใช้ แหล่ งเรียนรู้ ท้งั ในและนอกสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น โครงการทัศนศึกษา
โครงการค่ายพุทธธรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนควรจัดทาคู่มือและแผนที่แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานที่
2. โรงเรี ยนควรมีการประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ มให้ครู นานักเรี ยนไปใช้แหล่งเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึง
คุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 10 ปี การศึกษา....2554.....
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา........2553........... ได้ระดับคุณภาพ.......ดีมาก..........
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา .....2554...........
ได้ระดับคุณภาพ........ดีมาก................
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 10 ของสถานศึกษาปี การศึกษา.......2554.........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 10 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.92
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.96
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้เู รียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติ
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.96…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้ อเสนอแนะสาคัญ
1. โรงเรี ยนควรจัดทาแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุ นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
โดยให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
2. โรงเรี ยนมีการสารวจผูเ้ รี ยนที่มีน้ าหนักและส่ วนสู งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ควรได้รับการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมและนาผลการประเมิน
มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรี ยนควรสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยี เพื่อการค้นคว้าให้มากขึ้น และจัดทาระบบควบคุม
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้ให้ชดั เจน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
สื่ อ IT อย่างทัว่ ถึง
4. โรงเรี ยนควรจัดทาคู่มือและแผนที่แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานที่ ปรับปรุ งห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการพิเศษ ให้อยูใ่ นสภาพที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้อย่าง
ทัว่ ถึง คุม้ ค่า และมีประสิ ทธิภาพ
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้ แหล่ งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 11
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1

11.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรี ยนรู ้และ
88.40
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

11.2 มีการสนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
88.00
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาหลักสู ตรระดับสถานศึกษา
88.20
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ดีมาก
3.52
ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 11.1 มีการเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับแหล่ งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น โครงการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนมีการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและชุมชน
2. โรงเรี ยนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ครู นาสื่ อของท้องถิ่น และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ใกล้ตวั ประกอบการจัด
การเรี ยนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
4. โรงเรี ยนควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อนานักเรี ยนไปเรี ยนรู ้จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. โรงเรี ยนควรประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาอื่น เพื่อสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่นให้หลากหลาย
6. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มการใช้ ICT สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น ให้เป็ นแหล่งสื บค้น
ข้อมูลที่หลากหลาย ทันสมัย ข้อมูลเป็ นปั จจุบนั สะดวกต่อการใช้งาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 11.2 มีการสนับสนุนให้ แหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และชุ มชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดทา
หลักสู ตรระดับสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สาระการ
เรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น และหลักสู ตรท้องถิ่น
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ เชื่อมโยงเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่ วมในการจัดทาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น
หลักสู ตรท้องถิ่น และร่ วมวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
3. โรงเรี ยนควรแต่งตั้งบุคลากรที่ทาหน้าที่ประสานความร่ วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านนี้ โดยตรง เพื่อความต่อเนื่องของการดาเนินงาน และเพื่อความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในงาน
ไม่ใช่ต่างคนต่างทา
4. ประสานชุมชน ระดมทุนเพื่อร่ วมกันพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน อบรมให้ความรู ้แก่
ผูป้ กครอง และชุมชนในการทาหน้าที่วทิ ยากรให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน
5. ให้ค่าตอบแทนแก่วทิ ยากรในท้องถิ่น เพื่อยกระดับการจัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับท้องถิ่น
ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 11 ปี การศึกษา..2554.......
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา.........2553.......... ได้ระดับคุณภาพ........ดี...........
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา ......2554..........
ได้ระดับคุณภาพ............ดีมาก............
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 11 ของสถานศึกษาปี การศึกษา......2554..........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 11 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.52
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.76
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้ แหล่ งเรียนรู้และภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.76…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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ข้ อเสนอแนะสาคัญ
1. โรงเรี ยนควรพัฒนาสาระการเรี ยนรู้ทอ้ งถิ่น และหลักสู ตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนและชุมชน
2. โรงเรี ยนควรมีการส่ งเสริ มให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
3. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ครู นาสื่ อของท้องถิ่น และแหล่งเรี ยนรู ้ใกล้ตวั มาประกอบการจัด
การเรี ยน การสอน
4. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ และมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับ ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
5. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่ วมในการจัดทาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น
และหลักสู ตรท้องถิ่น
6. ประสานชุมชน ระดมทุนเพื่อร่ วมกันพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน อบรมให้ความรู ้แก่
ผูป้ กครอง และชุมชนในการทาหน้าที่วทิ ยากรให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน
7. ให้ค่าตอบแทนแก่วทิ ยากรในท้องถิ่น เพื่อยกระดับการจัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับท้องถิ่น
ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่างบ้ าน องค์ กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการเพือ่
พัฒนาวิถีการเรี ยนรู้ ในชุ มชน
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 12
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1

12.1 มีการจัดเป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู ้และ
98.20
บริ การชุมชน

12.2 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
98.40
98.30
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ดีมาก
3.93
ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 12.1 มีการจัดเป็ นแหล่ งวิทยาการในการแสวงหาความรู้ และบริการชุ มชน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีโครงการสานสัมพันธ์บา้ น วัด โรงเรี ยน โครงการธาร
น้ าใจสู่ ชุมชน โครงการให้บริ การสื บค้นข้อมูลแก่ชุมชน (ICT บริ การชุมชน)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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1. โรงเรี ยนควรมีการประสานงานกับชุมชนในการใช้สถานที่ให้เป็ นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เช่น
งานวันผูส้ ู งอายุ งานอบรมสัมมนาผูน้ าชุมชน งาน อสม. งานลูกเสื อชาวบ้าน เป็ นต้น
2. โรงเรี ยนควรสร้างแรงจูงใจให้ผปู ้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับ
โรงเรี ยนให้มากขึ้น
3. ให้บริ การชุมชนในการสื บค้นผ่านระบบ ICT ของโรงเรี ยน
4. ส่ งเสริ มการสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ฐานข้อมูลการเรี ยนรู ้ในชุมชนให้
หลากหลาย โดยการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ดงั กล่าว
ตัวบ่ งชี้ที่ 12.2 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีโครงการสานสัมพันธ์บา้ น วัด กับโรงเรี ยน โครงการธาร
น้ าใจสู่ ชุมชน โครงการเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. โรงเรี ยนควรมีการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรี ยนและชุมชนให้มาก
ขึ้น
3. โรงเรี ยนควรให้ความสาคัญกับการสร้างเครื อข่าย สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น มีการ
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ ขอความร่ วมมือ
4. โรงเรี ยนควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดาเนินงานด้านนี้
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 12 ปี การศึกษา....2554.....
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา..........2553......... ได้ระดับคุณภาพ.....ดีมาก........
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา ....2554............

ได้ระดับคุณภาพ...........ดีมาก..........

2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 12 ของสถานศึกษาปี การศึกษา.....2554...........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 12 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.93
ดีมาก
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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อิงสถานศึกษา

4.00

ดีมาก

เฉลี่ย
3.97
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่ างบ้ าน องค์ กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการเพือ่
พัฒนาวิถีการเรียนรู้ ในชุมชน
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.97…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้ อเสนอแนะสาคัญ
1. โรงเรี ยนควรมีการประสานงานกับชุมชนในการใช้สถานที่ให้เป็ นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรี ยนควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ผปู ้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับ
โรงเรี ยน
3. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการให้เกิดการเรี ยนรู ้ระหว่าง โรงเรี ยนกับหน่วยงานต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และการส่ งเสริ มสุ ขภาพสาหรับนักเรี ยน
4. โรงเรี ยนควรมีการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น
5. โรงเรี ยนควรให้ความสาคัญกับการสร้างเครื อข่าย สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น มีการประชุม
ชี้แจงทาความเข้าใจ ขอความร่ วมมือ
6. โรงเรี ยนควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดาเนินงานด้านนี้
แก้ปัญหา มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 13
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1
13.1 มีการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
13.2 มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
13.3 มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13.4 มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13. 5 มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
13. 6 มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
13.7 มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
13. 8 มีการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

95.33
97.40
100
95.00
95.00
96.60
96.66
96.83
96.60
3.86









ดีมาก
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ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 13.1 มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารงาน คาสั่งแต่งตั้งบุคลากร
ปฏิบตั ิหน้าที่ มีระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย เป็ นปั จจุบนั สามารถใช้อา้ งอิงได้
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนมีการจัดทาป้ ายนิเทศ เอกสารเผยแพร่ ขอ้ มูลทั้งแผ่นพับ จุลสาร และเผยแพร่ โดยสื่ อ
รู ปแบบต่าง ๆ ทั้งวิทยุชุมชน และอินเตอร์ เน็ตสู่ ชุมชน
2. โรงเรี ยนมีการจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นปั จจุบนั ทันสมัย สามารถใช้อา้ งอิงได้
3. โรงเรี ยนควรใช้ระบบ ICT พัฒนาฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการบริ หารจัดการให้รวดเร็ ว
มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
4. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรม/ โครงการพัฒนาครู และนักเรี ยนให้มีความรู ้พ้นื ฐานด้านการใช้ ICT
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ และเพื่อพัฒนาต่อยอดเมื่อนักเรี ยนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
ตัวบ่ งชี้ที่ 13.2 มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคาสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรรับผิดชอบมาตรฐาน มีรายงานการประชุม มีแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี และมีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการพัฒนามาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมิน
2. โรงเรี ยนมีการจัดนิเทศภายใน ส่ งบุคลากรเข้าร่ วมอบรมสัมมนาให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
3. บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบให้เป็ นระบบและต่อเนื่ อง
4. บุคลากรภายในสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และนาผลการประเมินมา
ใช้ในการวางแผนผดุงรักษา และพัฒนามาตรฐานให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ตัวบ่ งชี้ที่ 13.3 มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี
แผนปฏิบตั ิการประจาปี และแผนปฏิบตั ิการประจาภาคเรี ยน ที่เกิดจากการร่ วมคิด ร่ วมทาของบุคลากร
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) มีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทาง
องค์กร ร่ วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. โรงเรี ยนมีการติดตามการพัฒนา และปรับปรุ งกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาพัฒนาสถานศึกษา
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
3. โรงเรี ยนมีการจัดทาเอกสารเผยแพร่ ผลการปฏิบตั ิงานในรู ปของการประชาสัมพันธ์อย่าง
หลากหลายเพื่อให้บุคลากร และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ตัวบ่ งชี้ที่ 13.4 มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมียทุ ธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาสามปี
แผนปฏิบตั ิการประจาปี แผนปฏิบตั ิการประจาภาคเรี ยน มีคาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ แบบสรุ ปผล
การดาเนินโครงการ และรายงานประจาปี (SAR)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
- โรงเรี ยนมีผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็ นไปตามแผน และมีร่องรอยหลักฐานการ
นาผลการดาเนินงานมาปรับปรุ ง พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 13. 5 มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีคาสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบมาตรฐาน มีบนั ทึกการ
ประชุม มีการประเมินคุณภาพการศึกษา มีสถิติขอ้ มูลการประเมินคุณภาพการศึกษา มีรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีการนาข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ ง พัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนมอบหมายให้คณะกรรมการด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตรวจสอบติดตามผล
การดาเนิ นงานตามมาตรฐานแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลแก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างเป็ นระบบ
2. โรงเรี ยนนาผลการประเมินทุกมาตรฐานแจ้งให้บุคลากร และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
และร่ วมกันวางแผน นาผลการประเมินไปพัฒนาการดาเนินกิจกรรม/ โครงการในครั้งต่อไป
3. ฝ่ ายบริ หาร หัวหน้างานควรกากับติดตามผลการดาเนินงานกิจกรรม/ โครงการทุกครั้ง และ
ให้มีการรายงานผลเพื่อเก็บเป็ นฐานข้อมูลในการดาเนินงานครั้งต่อไป
ตัวบ่ งชี้ที่ 13. 6 มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
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โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
เอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษา มีรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. สร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นความสาคัญของการประเมิน และนาผลการประเมินไปใช้
2. โรงเรี ยนมีการจัด อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานด้านคุณภาพการศึกษาให้ชดั เจน
มากขึ้น เพื่อนาผลสู่ การประเมินอย่างถูกต้องและเข้าใจในระบบการประเมินมากยิง่ ขึ้น
3. โรงเรี ยนนาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่ อง เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
ตัวบ่ งชี้ที่ 13.7 มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน รายงานผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของโรงเรี ยน ผลการสอบระดับชาติ
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น ม.3 และ ม.6 มีรายงานประจาปี (SAR) ของ
บุคลากรทุกคน และรายงานประจาปี (SAR) ของโรงเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
โรงเรี ยนมีการเผยแพร่ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ เพื่อนาไป
พัฒนาการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ตัวบ่ งชี้ที่ 13. 8 มีการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โรงเรี ยนมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี มีการ
ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจาปี (SAR)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มการประกันคุณภาพอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
2. โรงเรี ยนมีการเผยแพร่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้รับทราบ
3. โรงเรี ยนมีนโยบายที่ชดั เจนในการนาผลการประเมินมาปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนางาน
4. โรงเรี ยนจัดสรรงบประมาณเพื่อการแก้ปัญหา ปรับปรุ ง แก้ไขพัฒนางานเพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ
หมดไป ไม่ปล่อยปั ญหาให้เรื้ อรัง หรื อเพิกเฉยต่อปั ญหา
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 13 ปี การศึกษา..2554.......
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา....2553 ........... ได้ระดับคุณภาพ......ดีมาก..........
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา ......2554..........
ได้ระดับคุณภาพ.......ดีมาก..............
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
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สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 13 ของสถานศึกษาปี การศึกษา.....2554........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 13 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.86
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.93
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษา
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.93…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้ อเสนอแนะสาคัญ
1. โรงเรี ยนจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นปั จจุบนั และจัดทาเอกสารเผยแพร่ ขอ้ มูลทั้งด้านวารสาร
อินเตอร์ เน็ตสู่ ชุมชน
2. โรงเรี ยนมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ และบริ บทของสถานศึกษา
3. โรงเรี ยนมีการติดตามการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการ นาผลการประเมินไปพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาให้ดีข้ ึนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
4. โรงเรี ยนพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบให้เป็ นระบบและต่อเนื่ องจัดอบรมสัมมนาบุคลากร
ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
5. โรงเรี ยนมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาตรวจสอบติดตามผลการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานแต่ละด้านอย่างต่อเนื่ อง เพื่อรายงานผลแก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัดอย่างเป็ นระบบ
6. โรงเรี ยนนาผลการประเมินทุกมาตรฐานไปพัฒนาแผนงาน เผยแพร่ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ เพื่อนาไปพัฒนาการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
7. โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการประกันคุณภาพอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
8. โรงเรี ยนมีนโยบายที่ชดั เจนในการนาผลการประเมินมาปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนางาน
9. โรงเรี ยนจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับปรุ ง แก้ไขพัฒนางานเพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ
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มาตรฐานที่ 14 ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 14
ผลสาเร็ จ

ตัวบ่งชี้
14.1 มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
14.2 มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
14.3 มีความกตัญํูกตเวที
14.4 มีเมตตา กรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
14.5 ประหยัด และรู ้จกั ใช้สิ่งของส่ วนตนและส่ วนรวมอย่าง
คุม้ ค่า
14.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็ นไทย
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

93.00

4


91.50
96.00
91.40
91.38






96.00



93.21
3.73

ระดับคุณภาพ
3
2

1

ดีมาก

ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 14.1 มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบือ้ งต้ นของศาสนาทีต่ นนับถือ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผน การจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลังสอน โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมสมุดบันทึกความดี กิจกรรมมารยาทไทยในสังคม กิจกรรม
โฮมรู ม กิจกรรมสานสัมพันธ์ยมิ้ ไหว้ ทักทายกัน โครงการวิถีพุทธ กิจกรรมพัฒนาจิต กิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมสวดมนต์วนั สุ ดสัปดาห์ กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมนัง่ สมาธิ ก่อน
เข้าเรี ยน เป็ นต้น
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างหลากหลาย ต่อเนื่ อง
2. ประสานความร่ วมมือผูป้ กครอง ชุมชนในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
3. ให้ความสาคัญกับการนานักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และให้โอกาส
นักเรี ยนเป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา
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4. คณะครู ผูป้ กครอง ชุมชนควรปฏิบตั ิตนเป็ นต้นแบบที่ดีแก่ผเู ้ รี ยนในด้านการ

ปฏิบตั ิตนตามหลักคาสอนของศาสนา
ตัวบ่ งชี้ที่ 14.2 มีความซื่อสั ตย์ สุจริต (สมศ.1.2)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลังสอน โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมสมุดบันทึกความดี กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมทรัพย์หายไม่สูญ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างสม่าเสมอ
2. บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. กิจกรรมรณรงค์ลดการลอกการบ้าน การลอกข้อสอบ
ตัวบ่ งชี้ที่ 14.3 มีความกตัญญูกตเวที (สมศ. 1.3)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงการวันสาคัญ กิจกรรม
วันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันปั จฉิ มนิเทศ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีความกตัญํูกตเวทีอย่างสม่าเสมอ
2. บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
3. กิจกรรมพ่อ-แม่ตวั อย่าง กิจกรรมยกย่อง-เชิดชูเกียรติครู ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 14.4 มีเมตตา กรุ ณา เอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่ และเสี ยสละเพือ่ ส่ วนรวม (สมศ.1.4, 1.6)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลังสอน โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม กิจกรรมการบริ จาคทรัพย์และสิ่ งของเครื่ องใช้ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีเมตตา กรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
อย่างสม่าเสมอ เช่น กิจกรรมโรงทาน กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
2. ครู ผูป้ กครอง ชุมชน ประพฤติตนเป็ นต้นแบบที่ดีในด้านการเป็ น
ตัวบ่ งชี้ที่ 14.5 ประหยัด และรู้ จักใช้ ทรัพย์ สิ่งของส่ วนตนและส่ วนรวมอย่ างคุ้มค่ า (สมศ. 1.5)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงการห้องเรี ยนสี เขียว
กิจกรรมธนาคารขยะรี ไซเคิล กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสหกรณ์
กิจกรรมสารวัตรพลังงาน เป็ นต้น
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีความประหยัด และรู ้จกั ใช้ทรัพย์สิ่งของส่ วนตนและ
ส่ วนรวมอย่างคุม้ ค่า
2. นักเรี ยนทุกคน ทุกห้องเรี ยนควรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่ งเสริ มการประหยัด อนุ รักษ์พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อม
3. ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนทุกกลุ่มสาระบูรณาการกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการประหยัด
ตัวบ่ งชี้ที่ 14.6 นิยมไทย เห็นคุณค่ าในภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็ น
ไทย (สมศ.3.4)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน กิจกรรมงานประเพณี ทอ้ งถิ่น
เช่นงานประเพณี บุญข้าวจี่ งานออนซอนกลองยาวชาววาปี โครงการทาบุญเนื่ องในโอกาสวันสาคัญทาง
ศาสนา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. นาปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่ วมจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. ครู ผสู ้ อนบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. โรงเรี ยนขยายผลสู่ ครอบครัวและชุมชน
4. ให้ความสาคัญ และจัดงบประมาณเพื่อการดาเนินงานให้เพียงพอ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 14 ปี การศึกษา....2554.....
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา........2553........... ได้ระดับคุณภาพ......ดีมาก........
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา .........2554.......
ได้ระดับคุณภาพ..........ดีมาก..............
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 14 ของสถานศึกษาปี การศึกษา......2554..........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 14 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
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 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา

คะแนน
3.73
4.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

เฉลี่ย
3.86
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.86…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้อเสนอแนะสาคัญ
1. ครู ผสู้ อนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรี ยน
2. ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมฝึ กระเบียบวินยั การทางานเป็ นกลุ่ม และการปฏิบตั ิตนตามข้อตกลงของกลุ่ม
3. ครู ผสู ้ อนส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น เล่านิทานคุณธรรม และแสดง
บทบาทสมมติ
4. ครู ผสู ้ อนติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
5. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่ วนรวม
ส่ งเสริ มการมีจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่ อง
นาปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่ วมจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
6. ครู ผสู ้ อนบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
7. โรงเรี ยนขยายผลสู่ ครอบครัวและชุมชน
8. โรงเรี ยนให้ความสาคัญ และจัดงบประมาณเพื่อการดาเนินงานให้เพียงพอ
มาตรฐานที่ 15 ผู้เรี ยนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่ งแวดล้ อม
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 15
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1

15.1 รู ้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบต่อ
98.00
ตนเองและสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม

15.2 เข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม/โครงการอนุ รักษ์และ
97.50
พัฒนาสิ่ งแวดล้อม
97.75
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ดีมาก
3.91
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ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 15.1 รู้ คุณค่ าของสิ่ งแวดล้ อมและตระหนักถึงผลกระทบต่ อตนเองและสั งคมทีเ่ กิดจากการ
เปลีย่ นแปลงสิ่ งแวดล้อม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการทัศนศึกษาในและนอกสถานที่ โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรี ยนสี เขียว โครงการปลูกจิตสานึกอนุรักษ์พลังงานภายใน
สถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังการสอน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเสี ยงตามสาย
กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมหน้าเสาธง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อม
2. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่ อง
3. ประสานความร่ วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก และร่ วมกันปฏิบตั ิ
ในการรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ครู ผสู ้ อนบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกับทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5. โรงเรี ยนเห็นความสาคัญ จัดงบประมาณให้เพียงพอต่อการดาเนิ นงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 15.2 เข้ าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่ งแวดล้ อม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการทัศนศึกษาในและนอกสถานที่ โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สภาพจริ ง ภาพถ่าย แบบบันทึกพัฒนาการ แผนการจัดประสบการณ์และ
บันทึกหลังการสอน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการรักษาสิ่ งแวดล้อม จัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
2. สอดแทรก บูรณาการเรื่ องการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. โรงเรี ยนกาหนดให้เป็ นเรื่ องสาคัญที่บุคลากรทุกคนต้องร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ
ปลูกจิตสานึกให้ผเู ้ รี ยนเห็นคุณค่า และร่ วมกันรักษาสิ่ งแวดล้อม
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 15 ปี การศึกษา...2554......
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา......2553............. ได้ระดับคุณภาพ........ดีมาก..........
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา .......2554.........
ได้ระดับคุณภาพ............ดีมาก............
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 15 ของสถานศึกษา ปี การศึกษา........2554........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 15 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.91
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.95
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 15 ผู้เรียนมีจติ สานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.95…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

เหตุปัจจัยที่ทาให้สถานศึกษาได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 15
ข้อเสนอแนะสาคัญ
1. ครู ผสู ้ อนทุกคนจัดกิจกรรมสอดแทรก เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสานึกเห็นคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม
ไม่ทาลายสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน และช่วยกันรักษาความสะอาดบริ เวณโรงเรี ยน
2. ครู ผสู ้ อนทุกคนจัดโครงการ และกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยน รู้จกั หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนเอง
3. ครู ผสู ้ อนทุกคนจัดสภาพแวดล้อมให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติ
4. โรงเรี ยนจัดกิจกรรม และสารสัมพันธ์ถึงผูป้ กครองเพื่อให้ช่วยปลูกฝังลักษณะนิสัยของผูเ้ รี ยน
เกี่ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการของสถานศึกษา
5. ประสานความร่ วมมือกับบุคลากรภายนอก เพื่อจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม
6. โรงเรี ยนให้ความสาคัญ จัดงบประมาณให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
7. รณรงค์ให้บุคลากรทุกส่ วนที่เกี่ยวข้องนาแนวคิด นโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม
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มาตรฐานที่ 16 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชี พสุ จริต (สพฐ.3) (สมศ. 7)
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1

16.1 มีทกั ษะในการจัดการและทางานให้สาเร็ จ (สมศ. 7.1)
96.00

16.2 พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบใน
94.00
การทางาน

16.3 ทางานอย่างมีความสุ ข พัฒนางานและภูมิใจในผลงาน
94.00
ของตนเอง (สมศ.7.2)

16.4 ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ (สมศ.7.2)
96.00

16.5 มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ต และหาความรู ้เกี่ยวกับ
96.00
อาชีพที่ตนสนใจ (สมศ.7.3)
95.20
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ดีมาก
3.80
ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 16.1 มีทกั ษะในการจัดการและทางานให้ สาเร็จ (สมศ. 7.1)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงงานผูเ้ รี ยน แฟ้ มสะสม
ผลงานผูเ้ รี ยน โครงการส่ งเสริ มอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรี ยน โครงงานพัฒนาภายในสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็ นฐานคิดในการพัฒนาการ
ทางาน
2. แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
3. จัดตั้งกลุ่มสนใจอาชีพตามความถนัด
4. จัดกิจกรรมสร้างทักษะการทางานพื้นฐาน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทาโครงงานจิตอาสาพัฒนา
ภายในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนมีนิสัยรักการทางาน และมีจิตอาสา
5. ครู ผสู ้ อนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สอดแทรกทักษะการทางานในการจัดการเรี ยนการ
สอนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีนิสัยรักการทางาน ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
6. ในการจัดการเรี ยนการสอนครู ควรส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม เพื่อส่ งเสริ มความเป็ น
ประชาธิ ปไตย ควบคู่กบั การทางาน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 16.2 พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน กิจกรรมค่ายพักแรมกิจกรรมค่าย
วิชาการ โครงงานผูเ้ รี ยน ผลงานผูเ้ รี ยน วุฒิบตั ร เกียรติบตั ร รางวัลที่นกั เรี ยนได้รับ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการทางาน
2. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทางานเป็ นกลุ่ม
3. ส่ งเสริ มการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจ มีแรงจูงใจ
ในการทางาน ริ เริ่ มสร้างงาน ซึ่ งเป็ นทักษะพื้นฐานที่จะพัฒนาไปสู่ งานอาชีพในอนาคต
ตัวบ่ งชี้ที่ 16.3 ทางานอย่ างมีความสุ ข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง (สมศ.7.2)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน แฟ้ มพัฒนางาน โครงงานผูเ้ รี ยน
แบบประเมินการทางานของนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดนิทรรศการแสดงผลงานผูเ้ รี ยนทุกปี การศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเวทีแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจในตนเอง
2. ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
3. ส่ งเสริ มการทาโครงงานพัฒนาภายในสถานศึกษา เพื่อฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีทกั ษะในการทางาน มีความมุ่งมัน่ ในการทางานให้สาเร็ จ
ตัวบ่ งชี้ที่ 16.4 ทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ (สมศ.7.2)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงงานผูเ้ รี ยน แบบประเมิน
การทางานกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มสี กิจกรรมคณะกรรมการนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
2. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มภาวะผูน้ า ผูต้ ามที่ดี
3. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาทักษะการทางานกลุ่มให้กบั ผูเ้ รี ยน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 16.5 มีความรู้ สึกทีด่ ีต่ออาชี พสุ จริต และหาความรู้ เกีย่ วกับอาชี พทีต่ นสนใจ (สมศ.7.3)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงงานผูเ้ รี ยน แฟ้ มสะสม
ผลงานผูเ้ รี ยน โครงการส่ งเสริ มอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรี ยน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. นาผูเ้ รี ยนทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ และประสบการณ์ และเพื่อเป็ นฐานคิด
ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ และพัฒนาทักษะการทางาน
2. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
3. จัดตั้งกลุ่มสนใจอาชีพตามความถนัด เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เลือกเรี ยนตามความสนใจ
4. จัดกิจกรรมสร้างทักษะการทางานพื้นฐาน
5. เชิญผูป้ ระสบความสาเร็ จในการประกอบอาชีพมาให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน
6. ส่ งเสริ มการทาโครงงานพัฒนาภายในสถานศึกษา เพื่อฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีทกั ษะในการทางาน มีความมุ่งมัน่ ในการทางานให้สาเร็ จ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 16 ปี การศึกษา...2554......
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา.......2553............ ได้ระดับคุณภาพ......ดีมาก........
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา ......2554..........
ได้ระดับคุณภาพ............ดีมาก............
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 16 ของสถานศึกษาปี การศึกษา.......2554.........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 16 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.80
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.90
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 16 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุ จริต (สพฐ.3) (สมศ. 7
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 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย …3.90……….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้อเสนอแนะสาคัญ
1. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม สนับสนุนผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางานรักการทางาน สามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต โดยใช้โครงงาน
2. โรงเรี ยน ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรี ยนนาผลสรุ ปการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนา
4. ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5. นานักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม นิ ทรรศการวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ
6. จัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้นาเสนอผลงานทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อให้ผเู้ รี ยน
เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และมีกาลังใจในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง
7. ส่ งเสริ มการทาโครงงานพัฒนาภายในสถานศึกษา เพื่อฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีทกั ษะในการทางาน มีความมุ่งมัน่ ในการทางานให้สาเร็ จ
มาตรฐานที่ 17 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิด
สร้ างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์ รวมทั้งระบบ และมีวสิ ั ยทัศน์ (สพฐ. 4) (สมศ.4)
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 17
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2

17.1 สามารถเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปเป็ น
88.42
ความคิดรวบยอด (สมศ.4.1)

17.2 สามารถคาดการณ์ กาหนดเป้ าหมาย และแนวทางการ
88.66
ตัดสิ นใจได้ (สมศ.4.2)

17.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสิ นใจ และแก้ไขปั ญหา 90.30
อย่างมีสติ (สมศ.4.2)

17.4 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ
89.00
และมีจินตนาการ (สมศ. 4.3)
89.10
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ดีมาก
3.56
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ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 17.1 สามารถเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด (สมศ.4.1)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงงานผูเ้ รี ยน หนังสื อเล่มเล็ก
แบบประเมินการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ กิจกรรมค่ายวิชาการ ผลงานสรุ ปผลงานเป็ น MID MAPของผูเ้ รี ยน
กิจกรรมชุมนุม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการทางาน
2. ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
3. ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนทุกรายวิชาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะการคิด
รู ปแบบต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่นให้นกั เรี ยนสรุ ปเป็ น MID MAP การทาโครงงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 17.2 สามารถคาดการณ์ กาหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสิ นใจได้ (สมศ.4.2)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน ผลงานผูเ้ รี ยน แบบประเมิน
แฟ้ มพัฒนางาน กิจกรรมค่ายวิชาการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเลือกแนวทางที่เหมาะสมสาหรับ
แต่ละบุคคล
2. ส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนทางาน และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างมีเป้ าหมาย เพื่อส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีเป้ าหมาย และซึ มซับขั้นตอน วิธีการทางานที่มีเป้ าหมาย
ตัวบ่ งชี้ที่ 17.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสิ นใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ (สมศ.4.2)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงงานผูเ้ รี ยน หนังสื อ
เล่มเล็ก แบบประเมินการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ กิจกรรมค่ายวิชาการ ผลงานผูเ้ รี ยน กิจกรรมชุมนุม
ผลงานผูเ้ รี ยน แฟ้ มพัฒนางาน แบบประเมิน กิจกรรมค่ายวิชาการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการในการทางานเพื่อไปสู่ ความสาเร็ จ ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
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2. ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
3. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเลือกแนวทางที่เหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 17.4 มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ คิดแบบองค์ รวมทั้งระบบ และมีจินตนาการ (สมศ. 4.3)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงงานผูเ้ รี ยน หนังสื อ
เล่มเล็ก แบบประเมินการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ กิจกรรมค่ายวิชาการ ผลงานผูเ้ รี ยน กิจกรรมชุมนุม แฟ้ ม
พัฒนางาน แบบประเมิน กิจกรรมค่ายวิชาการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการในการทางานที่มุ่งไปสู่ ความสาเร็ จด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
3. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความคิดริ เริ่ ม คิดแบบองค์รวมและมีจินตนาการ
4. ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนทุกรายวิชาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะการคิด
รู ปแบบต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 17 ปี การศึกษา..2554.......
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา.......2553............ ได้ระดับคุณภาพ.......ดี.......
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา ...........2554.....
ได้ระดับคุณภาพ.......ดีมาก.............
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 17 ของสถานศึกษาปี การศึกษา.......2554.........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 17 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.56
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
3.00
ดี
เฉลี่ย
3.28
ดี
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 17 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิด
สร้ างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์ รวมทั้งระบบ และมีวสิ ัยทัศน์ (สพฐ. 4) (สมศ.4)
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.28…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................ข้อเสนอแนะสาคัญ

1. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม สนับสนุนผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวสิ ัยทัศน์
2. โรงเรี ยนมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3. ครู ผสู ้ อนบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการใช้ทกั ษะคิดรู ปแบบต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
5. จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม พัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยวิธีการอื่น เช่น ชุมนุมส่ งเสริ มการคิด
กลุ่มสนใจ เป็ นต้น
มาตรฐานที่ 18 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร (สพฐ. 5) (สมศ. 5)
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 18
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1

18.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยตามเกณฑ์ (สมศ.
85.00
5.1 – 5.8)

18.2 สามารถสื่ อความคิดผ่านการพูด เขียนหรื อนาเสนอด้วย
92.00
วิธีต่าง ๆ

18.3 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้ท้ งั ภาษาไทยและ
95.00
ภาษาต่างประเทศ ตามช่วงชั้นที่เหมาะสม

18.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
92.00
91.00
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ดีมาก
3.64
ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 18.1 มีระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ ตามเกณฑ์ (สมศ. 5.1 - 5.8)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน ผลการทดสอบทางการเรี ยน
ระดับชาติ (NT) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ชั้น ม.3 และ ม.6 (โดยใช้แบบประเมินของท้องถิ่น)
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม

119

แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอย่างต่อเนื่ องและแจ้งผลให้ผเู ้ รี ยนทราบ
3. จัดให้มีการซ่อมเสริ มผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า และจัดกิจกรรมสอนเสริ มสาหรับ
นักเรี ยนปานกลาง และนักเรี ยนเก่ง
4. ให้ความสาคัญกับการคัดกรองผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาเด็กพิเศษเรี ยนร่ วม ประสานความ
ร่ วมมือกับผูป้ กครอง เพื่อร่ วมแก้ปัญหา และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เด็กพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 18.2 สามารถสื่ อความคิดผ่ านการพูด เขียนหรือนาเสนอด้ วยวิธีต่าง ๆ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงการรักการอ่าน โครงการ
ยอดนักพูด โครงการวันสุ นทรภู่ โครงการวันภาษาไทย โครงการคณะกรรมการนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะการสื่ อสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น อบรมเทคนิคการพูดให้
ผูเ้ รี ยน ประกวดการพูดสุ นทรพจน์ ประกวดการเขียนเรี ยงความ ประกวดหนังสื อเล่มเล็ก เป็ นต้น
2. รณรงค์ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน และให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสนาเสนอความคิด
ประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเสี ยงตามสาย กิจกรรมหน้าเสาธง
ตัวบ่ งชี้ที่ 18.3 สามารถใช้ ภาษาเพือ่ การสื่ อสารได้ ท้งั ภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ ตามช่ วงชั้นที่
เหมาะสม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงการ English Camp,
โครงการเสี ยงตามสาย โครงการนักพูด โครงการวันเยาวชนโครงการหนังสื อเล่มเล็ก โครงการยอดนักอ่าน
โครงการมัคคุเทศก์นอ้ ย โครงการเวทีคนเก่ง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สอนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา
2. ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนศึกษาต่อ อบรม สัมมนา หรื อพัฒนาตนเองทางด้านภาษาเพื่อนาความรู้
ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ 18.4 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอน
คอมพิวเตอร์ โครงการสื บค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet บันทึกการใช้บริ การห้อง ICT
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้สืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีดว้ ยตนเอง
2. จัดหาสื่ อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของคณะครู นักเรี ยน ตลอดจนการ
ให้บริ การสื บค้นข้อมูลแก่ผเู ้ รี ยน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 18 ปี การศึกษา...2554......
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา.........2553.......... ได้ระดับคุณภาพ....ดี.......
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา ......2554..........
ได้ระดับคุณภาพ.........ดีมาก..........
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 18 ของสถานศึกษาปี การศึกษา......2554..........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 18 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.64
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย

3.82

ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 18 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร (สพฐ. 5) (สมศ. 5)
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.82…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้อเสนอแนะสาคัญ
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญสอดคล้องกับหลักสู ตรสถานศึกษา
2) ครู ผสู้ อนจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
3) ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน และกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทางด้านภาษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซี่ ยน
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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4) โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้
มาตรฐานที่ 19 ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รั กการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ าง
ต่ อเนื่อง
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 19
ตัวบ่งชี้
19.1 มีนิสัยรักการอ่าน รู ้จกั ตั้งคาถาม เพื่อหาเหตุผล สนใจ
แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ รอบตัว (สมศ.6.1)
19.2 มีวธิ ี การเรี ยนรู ้ของตนเอง สามารถเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่น
และสนุกกับการเรี ยนรู ้ (สมศ.6.2)
19.3 สามารถใช้หอ้ งสมุด ใช้แหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา (สมศ.6.3)
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

ผลสาเร็ จ
92.40

4


92.00



93.00



92.46
3.69

ระดับคุณภาพ
3
2

1

ดีมาก

ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 19.1 มีนิสัยรักการอ่ าน รู้ จักตั้งคาถาม เพือ่ หาเหตุผล สนใจแสวงหาความรู้ จากแหล่ งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ
รอบตัว (สมศ.6.1)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลังสอน โครงการรักการอ่าน สถิติการใช้
ห้องสมุด บันทึกการอ่าน บันทึกการใช้หอ้ ง ICT ร่ องรอยหลักฐานการสื บค้นผ่าน ICT ของนักเรี ยน
กิจกรรมนาเสนอผลการอ่าน บันทึกการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ แฟ้ มพัฒนางานของครู และนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง สม่าเสมอ
2. จัดหาหนังสื อ และแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายใน และภายนอกเพิ่มเติม
3. จัดกิจกรรมซ่อมเสริ มเด็กอ่อน ส่ งเสริ มเด็กเก่ง
4. ระดมทุนจัดสร้างห้อง ICT ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของคณะครุ นักเรี ยน และให้
บริ การสื บค้นข้อมูลแก่ชุมชน และผูส้ นใจทัว่ ไป
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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ตัวบ่ งชี้ที่ 19.2 มีวธิ ีการเรียนรู้ ของตนเอง สามารถเรี ยนรู้ ร่วมกับผู้อื่น และสนุกกับการเรี ยนรู้ (สมศ.6.2)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงการทัศนศึกษา แฟ้ มพัฒนา
งาน โครงงานผูเ้ รี ยน บันทึกพฤติกรรม โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ-เนตรนารี โครงการค่ายวิชาการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดอบรมครู เกี่ยวกับการสอนแบบโครงงาน
2. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
3. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
4. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 19.3 สามารถใช้ ห้องสมุด ใช้ แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อต่ าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา (สมศ.6.3)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
โครงการรักการอ่าน สถิติการใช้หอ้ งสมุด บันทึกการอ่าน กิจกรรมนาเสนอผลการอ่าน บันทึกการ
ใช้หอ้ ง ICT การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ แฟ้ มสะสมงานนักเรี ยน โครงการทัศนศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดหาหนังสื อและแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกเพิ่มเติม
2. ส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. ส่ งเสริ มการพัฒนาระบบ ICT ภายในสถานศึกษาเพื่อให้บริ การสื บค้นข้อมูลอย่างเพียงพอ
และมีประสิ ทธิ ภาพ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 19 ปี การศึกษา..2554.......
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา.......2553............ ได้ระดับคุณภาพ......ดีมาก........
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา ......2554..........ได้ระดับคุณภาพ......ดีมาก..................
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 19 ของสถานศึกษาปี การศึกษา......2554..........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 19 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา

3.69
4.00

ดีมาก
ดีมาก

เฉลี่ย
3.84
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 19 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่ าง
ต่ อเนื่อง  ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลีย่ ……3.84…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้อเสนอแนะสาคัญ
1. รณรงค์ ส่ งเสริ มการรักการอ่าน
2. ครู ผสู ้ อนบูรณาการกิจกรรมรักการอ่านทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการผลิตและใช้สื่อ/แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา
4. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเอง
5. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการจัดการความรู ้ และนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรี ยนรู ้
6. ระดมทุน และจัดงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนางานด้าน ICT ให้มีประสิ ทธิภาพ
มาตรฐานที่ 20 ผู้เรี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีด่ ี
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 20
ผลสาเร็ จ

ตัวบ่งชี้
20.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุ ขภาพ และป้ องกันตนเองไม่ให้เกิด
อุบตั ิภยั (สมศ.2.1)
20.2 มีน้ าหนัก ส่ วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
(สมศ.2.2)
20.3 ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย และอุบตั ิเหตุ (สมศ.2.3)
20.4 มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติ
ผูอ้ ื่น (สมศ.2.4)
20.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และชอบมาโรงเรี ยน (สม
ศ.2.5)
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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84.00
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3.75

ระดับคุณภาพ
3
2


ดีมาก
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ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 20.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ และป้องกันตนเองไม่ ให้ เกิดอุบัติภัย (สมศ.2.1)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงการอาหารกลางวัน
โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ โครงการอบรมวินยั จราจร สถิติการใช้ห้องพยาบาลและการเกิดอุบตั ิเหตุ
โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด โครงการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสาย กิจกรรมหน้าเสาธง ติดป้ ายนิ เทศ เพื่อรณรงค์การ
รักษาสุ ขภาพ ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. เชิญวิทยากรให้ความรู ้เกี่ยวกับการรักษาสุ ขภาพแก่นกั เรี ยน และครู
3. จัดให้มีโครงการตรวจสุ ขภาพประจาปี ทั้งครู และนักเรี ยน
4. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมค่ายป้ องกันสิ่ งเสพติด
ตัวบ่ งชี้ที่ 20.2 มีนา้ หนัก ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ (สมศ.2.2)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ สมุดบันทึกสุ ขภาพ โครงการอาหารกลางวัน บันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย โครงการอาหารเสริ ม (นม)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ มการออกกาลังกาย
2. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นโภชนาการให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนรับประทานอาหาร
ให้ได้สัดส่ วน และเป็ นประโยชน์
3. ฝ่ ายอนามัยโรงเรี ยนควรมีการวัดน้ าหนัก ส่ วนสู งนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ องเพื่อติดตามพัฒนาการ
และให้ความช่วยเหลือกรณี ที่นกั เรี ยนมีน้ าหนัก และส่ วนสู งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
4. ประสานความร่ วมมือกับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพใกล้สถานศึกษาเพื่อขอคาปรึ กษา แนะนา
เกี่ยวกับการดูแล ส่ งเสริ มสุ ขภาพ และตรวจคัดกรองในเบื้องต้น และส่ งต่อกรณี นกั เรี ยนมีปัญหาสุ ขภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 20.3 ป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้ โทษและหลีกเลีย่ งสภาวะทีเ่ สี่ ยงต่ อความรุ นแรง โรคภัย
และอุบัติเหตุ (สมศ.2.3)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลังสอน โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด แบบบันทึกพฤติกรรมเสี่ ยง โครงการอบรมวินยั จราจร โครงการเยี่ยมบ้านนักเรี ยน โครงการสร้างความรู ้
ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับระบบดูแลนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ ไข

1. เฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติดภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
2. เชิญวิทยากรให้ความรู้ แก่นกั เรี ยน เพื่อเป็ นการป้ องปราบไม่ให้นกั เรี ยนเข้าไปยุง่ เกี่ยว
กับสิ่ งเสพติด
3. ทาการคัดกรองนักเรี ยน/ ให้ความช่วยเหลือ นาไปสู่ การบาบัดกรณี พบว่ามีนกั เรี ยน
เข้าไปเกี่ยวข้องสิ่ งเสพติด ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้
4. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และหลีกเลี่ยงปั ญหาการเสี่ ยงต่อสิ่ งเสพติด
5. ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตารวจ ผูป้ กครองเครื อข่าย
เพื่อเฝ้ าระวังพฤติกรรมนักเรี ยนในกลุ่มเสี่ ยง
ตัวบ่ งชี้ที่ 20.4 มีความมั่นใจ กล้ าแสดงออกอย่ างเหมาะสม และให้ เกียรติผ้ อู นื่ (สมศ.2.4)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลังสอน โครงการเวทีคนเก่ง
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรี ยน โครงการวันศุกร์ -วันสุ ข แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนที่ไม่กล้าแสดงออกให้มีบทบาทมากขึ้น
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม เช่น วงดนตรี ลูกทุ่ง
วงโปงลาง วงโยธวาทิต เป็ นต้น
3. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมประกวด แข่งขันทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา เพื่อฝึ กความเชื่อมัน่ กล้าแสดงออก
ตัวบ่ งชี้ที่ 20.5 มีมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ีต่อเพือ่ น ครู และชอบมาโรงเรียน (สมศ.2.5)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ บันทึกหลังสอน บันทึกพฤติกรรม กิจกรรมชุมชุม สถิติการมา
เรี ยน โครงการวันไหว้ครู โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ-เนตรนารี โครงการมารยาทไทย โครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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1. ส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่นการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเรี ยนรู ้แบบจิ๊กซอร์ เป็ นต้น
2. จัดกิจกรรมนันทนาการระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน
3. จัดให้มีโครงการเยีย่ มบ้านนักเรี ยนร้อยเปอร์ เซ็นต์
4. จัดกิจกรรมครู พ่อ-ครู แม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักเรี ยนกับครู
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 20 ปี การศึกษา....2554.....
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา.........2553.......... ได้ระดับคุณภาพ......ดีมาก.......
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา ......2554..........
ได้ระดับคุณภาพ.............ดีมาก...........
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 20 ของสถานศึกษาปี การศึกษา.........2554.......
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 20 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.75
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
3.75
ดีมาก
เฉลี่ย
3.75
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 20 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุ ขภาพและสุ ขภาพจิตทีด่ ี
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย …3.75……….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้อเสนอแนะสาคัญ
1) จัดโครงการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างต่อเนื่ องและทัว่ ถึง
2) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตามสุ ขบัญญัติ 10 ประการอย่างต่อเนื่ อง
3) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดีอย่างต่อเนื่ อง
4) นานักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตตาม
โอกาสที่เหมาะสม
5) จัดให้มีโครงการเยีย่ มบ้านนักเรี ยนร้อยเปอร์ เซ็นต์
6) จัดกิจกรรมครู พอ่ -ครู แม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักเรี ยนกับครู
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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มาตรฐานที่ 21 ผู้เรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้ านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 21
ผลสาเร็ จ

ตัวบ่งชี้
21.1 ชื่นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ (สมศ.3.1)
21.2 ชื่นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์
(สมศ.3.2)
21.3 ชื่นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา / นันทนาการ
(สมศ.3.3)
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

92.00
92.00

4



96.00



93.33
3.73

ระดับคุณภาพ
3
2

ดีมาก

ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 21.1 ชื่นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้ านศิลปะ (สมศ.3.1)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน แฟ้ มพัฒนางาน แบบประเมิน
ความพึงพอใจ โครงการแข่งขันวาดภาพเนื่องในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆ ผลงานของผูเ้ รี ยน เกียรติบตั ร
รางวัลที่นกั เรี ยนได้รับ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. บูรณาการการเรี ยนรู ้ทางด้านศิลปะเข้ากับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระฯ
2. เผยแพร่ ผลงานของผูเ้ รี ยนต่อสาธารณชน
ตัวบ่ งชี้ที่ 21.2 ชื่ นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้ านดนตรี / นาฏศิลป์ (สมศ.3.2)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน แฟ้ มพัฒนางาน แบบประเมิน
ความพึงพอใจ ผลงานของผูเ้ รี ยน โครงการเวทีคนเก่ง เกียรติบตั รรางวัลที่ได้รับ กิจกรรมชุมนุมดนตรี
นาฏศิลป์
โครงการวันศุกร์ -วันสุ ข กิจกรรมการแข่งขันทางด้านดนตรี นาฏศิลป์
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระฯ
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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2. เผยแพร่ ผลงานของผูเ้ รี ยนต่อสาธารณชน
3. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์
4. จัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้ อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องดนตรี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ
ดนตรี นาฏศิลป์ ให้เพียงพอ
ตัวบ่ งชี้ที่ 21.3 ชื่นชม ร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้ านกีฬา / นันทนาการ (สมศ.3.3)
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลังสอน โครงการกีฬาภายใน การแสดง
กลางแจ้ง กิจกรรมนันทนาการ กีฬาพื้นบ้าน โครงการวันเด็ก โครงการค่ายวิชาการ โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระฯ
2. ส่ งเสริ มการเข้าร่ วมกิจกรรมกีฬาทุกระดับ
3. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 21 ปี การศึกษา..2554.......
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา..........2553......... ได้ระดับคุณภาพ........ดีมาก..........
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา .........2554.......
ได้ระดับคุณภาพ............ดีมาก..........
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 21 ของสถานศึกษาปี การศึกษา.......2554.........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 21 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
3.73
4.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

3.86

ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้ านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.86…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้อเสนอแนะสาคัญ
1. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์
และกีฬา อย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรี ยนควร เผยแพร่ ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาสู่ สาธารณชน และจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริ ม หรื อเอื้อต่อการสร้างชื่อเสี ยงแก่นกั เรี ยนที่มีความสามารถเด่นด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ 22 ผู้เรี ยนเป็ นสมาชิ กทีด่ ีของครอบครัว ชุ มชน สั งคม และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 22
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1

22.1 เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
98.00

22.2 เคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ื่น รักษาสิ ทธิ เสรี ภาพของ
97.00
ตนเอง และมีความเป็ นประชาธิปไตย

22.3 รู ้และปฏิบตั ิตามกฎหมาย สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี 93.00
ความสุ ข

22.4 เคารพและปฏิบตั ิตามคาสั่งสอน คาแนะนาของพ่อแม่ ครู 95.00
ญาติและผูใ้ หญ่

22.5 รู ้จกั ท้องถิ่น รักและร่ วมพัฒนาท้องถิ่น
93.50
95.30
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ดีมาก
3.81
ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 22.1 เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
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รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลังสอน การเข้ากิจกรรมหน้าเสาธง
โครงการวันพ่อแห่งชาติ โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการวันสาคัญทางศาสนา โครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
2. ส่ งเสริ มการกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา และวันสาคัญของท้องถิ่น
ตัวบ่ งชี้ที่ 22.2 เคารพในสิ ทธิ เสรีภาพของผู้อื่น รักษาสิ ทธิ เสรีภาพของตนเอง และมีความเป็ น
ประชาธิปไตย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลังสอน โครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย
ในโรงเรี ยน กิจกรรมลูกเสื อ- เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมคณะกรรมการนักเรี ยน กิจกรรมสหกรณ์
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. บูรณาการความเป็ นประชาธิปไตยในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มเกี่ยวกับวิถีประชาธิ ปไตย
ตัวบ่ งชี้ที่ 22.3 รู้ และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ในสั งคมได้ อย่ างมีความสุ ข
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงการอบรมสิ ทธิเด็ก
โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม โครงการทัศนศึกษา
กิจกรรมสารวัตรผูเ้ รี ยน โครงการวินยั จราจร
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ขอความร่ วมมือจากองค์กรหรื อหน่วยงานมาให้ความรู ้ทางด้านกฎหมาย
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้เข้มแข็ง
3. ประสานความร่ วมมือกับฝ่ ายแนะแนวในการพัฒนาบุคลิกภาพ และส่ งเสริ มการปรับ
พฤติกรรม
เพื่อการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
ตัวบ่ งชี้ที่ 22.4 เคารพและปฏิบัติตามคาสั่ งสอน คาแนะนาของพ่ อแม่ ครู ญาติและผู้ใหญ่
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังสอน โครงการวันสาคัญ โครงการ
ประกวดมารยาทไทย โครงการธนาคารความดี ปพ.4 ปพ.6 ปพ.8 แบบบันทึกพฤติกรรมผูเ้ รี ยน โครงการ
เยีย่ มบ้านนักเรี ยน สภาพจริ งของนักเรี ยน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนประเพณี การปฏิบตั ิที่ดีงามของสังคม
อย่างต่อเนื่ อง
2. จัดประชุมผูป้ กครองเพื่อสร้างความเข้าใจ และร่ วมมือกันในการอบรมสั่งสอนนักเรี ยน
ให้เป็ นคนดี ปฏิบตั ิตามคาสั่งสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 22.5 รู้ จักท้ องถิ่น รักและร่ วมพัฒนาท้ องถิ่น
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
รายงานการสรุ ปโครงการ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ บันทึกหลังสอน โครงการสานึกรักษ์บา้ นเกิด
โครงการสานสัมพันธ์บา้ นกับโรงเรี ยน สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น หลักฐาน ภาพถ่ายการร่ วมกิจกรรมของ
ชุมชน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ทัศนศึกษาดูงานท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อนาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง
2. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น
3. ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของโรงเรี ยนสู่ ชุมชนและท้องถิ่นอื่น
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 22 ปี การศึกษา...2554......
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา..........2553......... ได้ระดับคุณภาพ......ดีมาก........
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา ...........2554.....
ได้ระดับคุณภาพ.........ดีมาก..........
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 22 ของสถานศึกษาปี การศึกษา.....2554...........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 22 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
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ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
3.81
4.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

3.90

ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 22 ผู้เรียนเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบตั ติ นตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ………3.90….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้อเสนอแนะสาคัญ
1. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรักท้องถิ่นของตนเอง
2. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม
3. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข

มาตรฐานที่ 23 ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู และผู้เรี ยนมีคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับของผู้ปกครอง และชุ มชน
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 23
ตัวบ่งชี้
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ผลสาเร็ จ
4

ระดับคุณภาพ
3
2
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23.1 ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู ้
ความสามารถ ทักษะ ด้านวิชาการ การกีฬา ความมีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
23.2 ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การ
ปฏิบตั ิตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและครู
23.3 ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และครู ในการให้คาปรึ กษา แนะนา ตลอดจนการช่วยเหลือด้านอื่น
ๆ แก่ชุมชนและส่ วนรวม
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์

92.66



93.00



93.00



92.98

3.72

ดีมาก

ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 23.1 ผู้ปกครองและชุ มชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้ านวิชาการ การ
กีฬา ความมีวนิ ัย คุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์ ของผู้เรี ยน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของผูป้ กครองและชุมชน สถิติการเข้าร่ วมกิจกรรมของผูป้ กครอง
รายงานสรุ ปโครงการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. นาผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้มาปรับปรุ งและพัฒนา
2. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของสถานศึกษาสู่ ชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3. ส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วมในกิจกรรมและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 23.2 ผู้ปกครองและชุ มชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณของวิชาชี พของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของผูป้ กครองและชุมชน รายงานสรุ ปโครงการ สถิติจานวนผูเ้ รี ยน
ในแต่ละปี การศึกษา สมุดเยีย่ มชมสถานศึกษา หนังสื อขอบคุณจากหน่วยงานราชการ ผูป้ กครอง และ
ชุมชน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. นาผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้มาปรับปรุ งและพัฒนา
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2. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานของผูบ้ ริ หาร ครู สู่ผปู ้ กครองและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและครู ได้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 23.3 ผู้ปกครองและชุ มชนมีความพึงพอใจ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการให้ คาปรึกษา
แนะนา ตลอดจนการช่ วยเหลือด้ านอืน่ ๆ แก่ ชุมชนและส่ วนรวม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของผูป้ กครองและชุมชน รายงานสรุ ปโครงการ สมุดเยีย่ มชม
สถานศึกษา
โครงการเยีย่ มบ้าน หนังสื อขอบคุณจากหน่วยงานราชการ ผูป้ กครอง และชุมชน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. นาผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้มาปรับปรุ งและพัฒนา
2. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของสถานศึกษาสู่ ชุมชนอย่างต่อเนื่ องและ
สม่าเสมอ
3. ใช้สถานศึกษาเป็ นฐานเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 23 ปี การศึกษา.....2554....
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา..........2553......... ได้ระดับคุณภาพ....ดีมาก..........
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา .........2554.......
ได้ระดับคุณภาพ.......ดีมาก.................
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 23 ของสถานศึกษาปี การศึกษา.......2554.........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 23 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

คะแนน
3.72
4.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

3.86

ดีมาก
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 23 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับของผู้ปกครอง และชุมชน
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.86…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้อเสนอแนะสาคัญ
1. โรงเรี ยนนาผลการประเมินความพึงพอใจของผูป้ กครอง ชุมชนมาปรับปรุ งและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. โรงเรี ยนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของสถานศึกษาสู่ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรี ยนใช้สถานศึกษาเป็ นฐานเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ
4. ฝ่ ายบริ หารควรส่ งเสริ มให้คณะครู และนักเรี ยนร่ วมกิจกรรมของชุมชน และดึงชุมชนเข้า
มาร่ วมพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็ นทีพ่ งึ พอใจและยอมรับโดยผู้ปกครองและชุ มชนให้ การ
สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษา
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ 24
ผลสาเร็ จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2

24.1 ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด
90.00
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและให้บริ การด้านสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ วิชาการและอื่น ๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน

24.2 ผูป้ กครองและชุมชนเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
90.00
สถานศึกษา และให้การสนับสนุนทรัพยากร ปั จจัยต่าง ๆ ใน
การจัดและพัฒนาการศึกษา
90.00
สรุ ปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ดีมาก
3.60
ผลการดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 24.1 ผู้ปกครองและชุ มชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยและ
ให้ บริการด้ านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ วิชาการและอืน่ ๆ ของสถานศึกษาแก่ ชุมชน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูป้ กครองและชุมชน รายงานสรุ ปโครงการ โครงการเยีย่ มบ้าน
แบบบันทึกสถิติการใช้บริ การอาคารสถานที่ และอุปกรณ์
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. ใช้สถานศึกษาเป็ นฐานเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ
ตัวบ่ งชี้ที่ 24.2 ผู้ปกครองและชุ มชนเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา และให้ การสนับสนุน
ทรัพยากร ปัจจัยต่ าง ๆ ในการจัดและพัฒนาการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมสถานศึกษา บันทึกรายงานการประชุม บัญชีรับบริ จาค คาสั่งแต่งตั้ง
ผูป้ กครองเครื อข่าย ทาเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
1. จัดประชุมผูป้ กครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
2. จัดตั้งชมรมผูป้ กครอง
3. จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า
4. จัดทาทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรี ยนรู้
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 24 ปี การศึกษา...2554......
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผา่ นมา........2553........... ได้ระดับคุณภาพ.....ดีมาก.........
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปี การศึกษา .......2554.........
ได้ระดับคุณภาพ........ดีมาก...............
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุ ปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 24 ของสถานศึกษาปี การศึกษา......2554..........
 มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพฒั นาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 24 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตั ิตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

คะแนน
3.60
4.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
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เฉลี่ย

3.80

ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็ นทีพ่ งึ พอใจและยอมรับโดยผู้ปกครองและชุมชนให้ การ
สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษา
 ได้ มาตรฐานคุณภาพองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย ……3.80…….
 ไม่ ได้ มาตรฐานคุณภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

ข้อเสนอแนะสาคัญ
1. โรงเรี ยนนาผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้มาปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรี ยนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของสถานศึกษาสู่ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรี ยนใช้สถานศึกษาเป็ นฐานเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ
4. โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา
5. ระดมทุน และทรัพยากรจากภาคีทุกภาคส่ วนในการจัดการศึกษา
6. จัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและชุมชน
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เพื่อให้บริ การแก่ผเู ้ รี ยน และชุมชนอย่างทัว่ ถึง
และมีประสิ ทธิภาพ

บทที่ 4
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนารายมาตรฐาน
ด้ านปัจจัย
มาตรฐานที่1 ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวฒ
ุ ิ / ความรู ้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมัน่ พัฒนา
ตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี มีครู และบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
ผลการประเมิน..........ดีมาก...........
จุดเด่ น บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมัน่ ในการทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน มีความสามารถในการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีความรับผิดชอบในหน้าที่สอน และหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน และชุมชน และครู ทุกคนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่ วมการนิเทศภายในสถานศึกษา ร่ วมประชุมสัมมนา อบรม และศึกษา
ต่อ
จุดทีค่ วรพัฒนา ควรส่ งเสริ มให้บุคลากรได้พฒั นาตนเองทั้งด้านการจัดการเรี ยนการสอน การวัดผล
ประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริ มทักษะแก่ผเู ้ รี ยน และการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างต่อเนื่ อง
แนวทางการพัฒนา
1. จัดอบรมให้ครู มีทกั ษะ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
2 จัดอบรม นิเทศภายในเพื่อให้ครู และนักเรี ยนมีทกั ษะในการใช้ ICT พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
3. ส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น
4. ประสานงานการจัดสรรอัตรากาลังครู และบุคลากรสนับสนุนด้านธุ รการ การเงิน พัสดุ หรื อ
บริ การด้านอื่น ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ
มาตรฐานที่ 2 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ผลการประเมิน..........ดีมาก.....
จุดเด่ น....ทุกกลุ่มสาระมีการจัดทาหลักสู ตรฯ ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการจัดทาหลักสู ตรฯ มีการศึกษาหลักสู ตร จัดทาแผนการเรี ยนรู้
ทาการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล จัดทาสื่ อ-นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะการคิด
ประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย และมีจิตวิทยาในการจัดการเรี ยนการสอน
จุดทีค่ วรพัฒนา...ครู ควรมีการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน จัดกิจกรรม/โครงการส่ งเสริ มศักยภาพผูเ้ รี ยนอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยน จัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะการคิดของ
ผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย

แนวทางการพัฒนา
1. จัดอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หลัก ๆ ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศสังคมศึกษา คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2. จัดหาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยให้เพียงพอกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
3. ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน อย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่อง มีการรายงานผลการใช้หลักสู ตร
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4. นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
5. จัดกิจกรรมประกวดสื่ อ-นวัตกรรม เพื่อส่ งเสริ มให้ครู สนใจ มีความกระตือรื อร้นในการพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง
6. ส่ งเสริ มให้ครู นาสื่ อ-นวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
มาตรฐานที่ 3 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา
ผลการประเมิน.....ดีมาก....................
จุดเด่ น......ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ เห็นความสาคัญของการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบ้ ริ หารมีความรู้
ความสามารถในการบริ หารจัดการ ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการประสานความร่ วมมือจากบุคลากรและ
ชุมชน
จุดทีค่ วรพัฒนา..ผูบ้ ริ หารควรมีการนิ เทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง/ ในการประชุมฝ่ ายบริ หาร
ควรให้บุคลากรแกนหลัก เช่น หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หัวหน้างานมีส่วนร่ วมทุกครั้ง
และ
ควรกระจายอานาจในการบริ หารงานไปสู่ ฝ่ายงานต่าง ๆ อย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
แนวทางพัฒนา
1. จัดโครงการอบรม พัฒนา ภาวะผูน้ าให้กบั ผูบ้ ริ หาร
2. จัดโครงการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารมีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการ และการ
จัดการ
เพื่อให้การดาเนิ นงานพัฒนาการเรี ยนการสอน และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาดาเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
4. ควรส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ภาคีต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น
5. ผูบ้ ริ หารควรบริ หารการเปลี่ยนแปลง และการบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น
อย่างรอบด้าน
6. ฝ่ ายบริ หารควรมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ ICT พัฒนาระบบบริ หารจัดการภายในสถานศึกษา สนับสนุน
ส่ งเสริ มให้ครู และผูเ้ รี ยนพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้ ICT
มาตรฐานที่4 สถานศึกษามีจานวนผูเ้ รี ยนและอายุตามเกณฑ์ (สมศ. 8.5.3)
ผลการประเมิน.........ดีมาก
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จุดเด่ น โรงเรี ยนมีนกั เรี ยนที่ส่วนมากมีอายุตามเกณฑ์ ทาให้การจัดการเรี ยนการสอนง่ายขึ้น และมี
ประสิ ทธิภาพ เพราะพัฒนาการของผูเ้ รี ยนจะเป็ นไปตามวัย อัตราส่ วนผูเ้ รี ยนต่อห้องเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด
จุดทีค่ วรพัฒนา โรงเรี ยนควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการรับนักเรี ยน เกณฑ์อายุของนักเรี ยน
ให้ผปู ้ กครอง และชุมชนได้รับทราบร่ วมกัน เพื่อที่จะได้ร่วมกันปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
แนวทางพัฒนา
1. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนให้เพียงพอต่อจานวนนักเรี ยน
2. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การเข้าเรี ยนตามพระราชบัญญัติการศึกษาให้กบั ประชาชนได้รับทราบ
3. สร้างความตระหนัก ให้ผปู ้ กครองมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเรี ยนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
คือผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ หรื อทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถ้าผูเ้ รี ยนมีวฒ
ุ ิภาวะเพียงพอ
4. ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับการจัดห้องเรี ยนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด เพราะถ้าห้องเรี ยน
มีนกั เรี ยนแออัดมากเกินไป จะทาให้การจัดการเรี ยนการสอนขาดประสิ ทธิภาพ
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผลการประเมิน......ดีมาก
จุดเด่ น.....มีอาคารเรี ยน อาคารประกอบเพียงพอ / สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้/มีแหล่งเรี ยนรู ้ใน
ธรรมชาติที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้/ชุมชนมีแหล่งเรี ยนรู ้หลากหลาย
จุดทีค่ วรพัฒนา....สภาพพื้นที่ของโรงเรี ยนเป็ นดินทรายไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก/คุณภาพน้ าไม่ดีซ่ ึ งเป็ นน้ า
กร่ อย กระด้างและเป็ นหิ นปูน ควรมีการพัฒนาดิน และระบบน้ าภายในสถานศึกษา
แนวทางพัฒนา
1. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษา มีสื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
มีประสิ ทธิ ภาพ และเพียงพอกับความต้องการ
2. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีอุทยานการศึกษา
มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
3. ส่ งเสริ มการดาเนินโครงการของห้องเรี ยนสี เขียวให้สามารถเป็ นแหล่งถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
4. ส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการจัดการเรี ยนการสอน
5. ส่ งเสริ มให้ครู และนักเรี ยนใช้ทรัพยากรภายในโรงเรี ยนให้ประหยัด คุม้ ค่า และเกิดประโยชน์
ด้ านกระบวนการ
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม

141

มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริ หารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็ นระบบ
และครบวงจร (สพฐ.12) (สมศ.11)
ผลการประเมิน.......ดีมาก
จุดเด่ น บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่
จุดทีค่ วรพัฒนา โรงเรี ยนควรจัดโครงสร้างการบริ หารงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริ หารของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และจัดบุคลากรเข้าสู่ งานให้สอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถ และกระจาย
งานให้
บุคลากรอย่างทัว่ ถึง
แนวทางพัฒนา
1. จัดอบรมบุคลากรด้านระบบการบริ หารงาน การติดตามและประเมินผลงาน การนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ ปรับปรุ งและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสารสนเทศโดยตรง รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลที่สามารถเชื่ อมโยงงาน
ฝ่ ายต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
3. ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้เข้าร่ วมประชุ มสัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
4. ควรกระจายอานาจการบริ หาร เพื่อให้การบริ หารงานคล่องตัว รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ควรลดขั้นตอนการดาเนิ นงานทุกเรื่ องภายในสถานศึกษา เพื่อให้บริ การแก่ผรู ้ ั บบริ การอย่าง
รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นที่พึงพอใจของทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการบริ หารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
ผลการประเมิน.....ดีมาก
จุดเด่ น.. โรงเรี ยนมีโครงสร้างการบริ หารที่สอดคล้องกับโครงสร้างการบริ หารขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
ซึ่ งประกอบไปด้วย 4 งานหลัก ได้แก่ งานธุ รการ งานวิชาการ งานปกครอง งานบริ การ มีการ
มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการ
พัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเข้มข้น โดยมีโครงการออกเยีย่ มบ้านนักเรี ยนครบร้อยเปอร์ เซ็นต์
จุดทีค่ วรพัฒนา....ควรแต่งตั้งบุคลากรได้ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายงานหลักทั้ง 4 งานที่สอดคล้องกับความรู ้
ความสามารถของแต่ละบุคคล และฝ่ ายบริ หารควรกระจายอานาจในการบริ หารจัดการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิ
ให้เอื้อต่อการดาเนินงาน เพื่อให้การทางานรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
แนวทางพัฒนา
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1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ควรกระจายการบริ หารงานให้เหมาะกับความสามารถและความถนัด โดย
เน้นการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ควรสนับสนุ นในการจัดตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อร่ วมพัฒนาสถานศึกษา
3.
จัดสรรงบประมาณเพื่ ออบรมและให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ บทบาทหน้า ที่ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ควรมีจดั ตั้งและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่ วน ในการพัฒนาสถานศึกษา เช่น ชมรมศิษย์เก่า
ผูป้ กครองเครื อข่าย และชุมชน เป็ นต้น
5. ผูบ้ ริ หารควรมีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริ หารจัดการ
6. ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการในการทางานที่ดีอนั จะ
นาไปสู่ การบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ที่สถานศึกษากาหนด
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ผลการประเมิน....ดีมาก
จุดเด่ น......มีหลักสู ตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและชุมชน และทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้มีหลักสู ตรที่เอื้อต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเต็มศักยภาพ
จุดทีค่ วรพัฒนา.....ควรจัดให้มีสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น และหลักสู ตรท้องถิ่นของทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ /
ส่ งเสริ มให้ครู ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาผูเ้ รี ยน/ ครู ผสู ้ อนปฏิบตั ิการสอนให้สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีการบันทึกหลังการสอน และนาผลการบันทึกหลังสอนมาสู่ การจัดทาสื่ อ
นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
แนวทางการพัฒนา
1. โรงเรี ยนควรจัดทาโครงการพัฒนาหลักสู ตร โดยเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วม จัด
อบรมการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ครู เกิดทักษะในการนาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน มีการประเมินหลักสู ตร สถานศึกษา สาระการเรี ยนรู้
ท้องถิ่นอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
2. ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ พัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3. ครู ผสู้ อนควรนาผลการประเมินการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้มาพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างต่อเนื่ อง
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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4. ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้ครู ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้อย่างจริ งจังและพัฒนาสื่ อ
ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จดั หาสื่ อให้เพียงพอทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
5. ครู ผสู ้ อนควรมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทาข้อเสนอแนะของผูเ้ รี ยนอย่างจริ งจัง พร้อมทั้งมีการ
ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุ งระบบการบันทึก การรายงาน การพัฒนาของผูเ้ รี ยนเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดี
ยิง่ ขึ้น
6. ควรมีการประเมินผลการใช้หลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง และนาผลการประเมินมาปรับปรุ ง แก้ไข
หลีกสู ตรสถานศึกษา และหลักสู ตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และชุมชน
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย
ผลการประเมิน....ดีมาก
จุดเด่ น...มีโครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย เช่น โครงการเรี ยนปรับพื้นฐาน โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ โครงการส่ งเสริ มศักยภาพเด็กเก่ง (ติวเข้ม) โครงการอัจฉริ ยะภาพทั้ง 8 กลุ่มสาระ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ (เวทีคนเก่ง) โครงการทัศนศึกษา และใช้แหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานศึกษา
โครงการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โครงการค่ายพัฒนาจิต โครงการวินยั จราจร กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมลานกีฬา โครงการสร้างจิตสานึกอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา โครงการบ้าน วัด โรงเรี ยน
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่าง ๆ
จุดทีค่ วรพัฒนา ฝ่ ายบริ หารควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และควร
ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในการแก้ปัญหาของ
ผูเ้ รี ยนให้มากกว่าเดิม
แนวทางพัฒนา
1) โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มและสนับสนุนผูส้ อนให้มีความรู ้ความเข้าใจด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ทาการคัดกรอง ให้คาปรึ กษาแนะนา การส่ งต่อเพื่อการแก้ปัญหา
2) โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชื่ อมโยง คิดแบบมีเหตุผล และจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่ อง พร้อมชมเชยให้ผอู ้ ื่นได้ทราบถึงความดี
3) โรงเรี ยนควรมีการติดตามและนาผลการจัดทาโครงการ/กิจกรรม มาพัฒนางานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4) โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าร่ วมทุกคนตามศักยภาพและโอกาสที่เหมาะสม โดยเชิ ญ
ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม ส่ งเสริ มสื บสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สอดแทรกประชาธิ ปไตยทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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5) โรงเรี ยนควรให้การสนับสนุ นงบประมาณในการจัดซื้ อ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสม
กับการใช้งานเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอน การฝึ กซ้อมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์
6) โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแบบ ปถ.01-ปถ.09 อย่างเป็ นระบบ เพื่อการส่ งต่อ และการ
ติดตามพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และเพื่อรายงานผลให้ผปู้ กครองได้รับทราบ

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ผลการประเมิน....ดีมาก
จุดเด่ น....พื้นที่และภูมิทศั น์ของโรงเรี ยนเหมาะสม ร่ มรื่ น สวยงาม ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ เอื้อต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน ในชุมชนมีแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้ความร่ วมมือ
สนับสนุน
ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน
จุดทีค่ วรพัฒนา.. ควรรณรงค์ ส่ งเสริ มการักษาความสะอาดภายใน และภายนอกห้องเรี ยน ห้องน้ า โรง
อาหารให้ถูกสุ ขลักษณะ ส่ งเสริ มกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าให้จาหน่ายสิ นค้าที่คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
แนวทางพัฒนา
1. โรงเรี ยนควรจัดทาแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุ นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
โดยให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการจัดการ
เรี ยนรู้
2. โรงเรี ยนควรมีการดาเนินการตามโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพผูเ้ รี ยน มีสารวจผูเ้ รี ยนที่มีน้ าหนักและ
ส่ วนสู งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ควรได้รับการ ส่ งเสริ มสุ ขภาพให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมและนาผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
3. โรงเรี ยนควรสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยี เพื่อการค้นคว้าให้มากขึ้น และจัดทาระบบควบคุม
พัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้ให้ชดั เจน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากสื่ อ IT อย่าง
ทัว่ ถึง
4. โรงเรี ยนควรจัดทาคู่มือและแผนที่แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานที่ ปรับปรุ งห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการพิเศษ ให้อยูใ่ นสภาพที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้อย่าง
ทัว่ ถึง คุม้ ค่า และมีประสิ ทธิภาพ
5. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม ปลูกฝังจิตสานึกในการรักษาความสะอาดทั้งความสะอาดส่ วนตน
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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การรักษาความสะอาดภายในสถานศึกษา ภายในชุมชน และที่อยูอ่ าศัยของนักเรี ยน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการประเมิน.....ดีมาก
จุดเด่ น...นานักเรี ยนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ / เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู ้ / มีการประชุม
ปรึ กษาหารื อกับวิทยากรท้องถิ่นเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้ที่ยงั ไม่มีในชุมชน
จุดทีค่ วรพัฒนา....การดาเนินกิจกรรมหรื อโครงการยังไม่ต่อเนื่อง/ผูเ้ รี ยนไม่กระตือรื อร้น และไม่เห็นความ
สาคัญของการศึกษา ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้สื่อพื้นถิ่น
แนวทางพัฒนา
1. โรงเรี ยนควรพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น และหลักสู ตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนและชุมชน
2. โรงเรี ยนควรมีการส่ งเสริ มให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนให้
มากกว่าเดิม
3. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ครู นาสื่ อของท้องถิ่น และแหล่งเรี ยนรู ้ใกล้ตวั มาประกอบการจัดการเรี ยน
การสอน
4. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ และมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับ ภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น
5. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่ วมในการจัดทาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น และ
หลักสู ตรท้องถิ่น
6. โรงเรี ยนควรกาหนดเป็ นนโยบาย ให้ครู นานักเรี ยนไปศึกษาเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7. โรงเรี ยนควรติดตามผลการนานักเรี ยนไปศึกษานอกสถานที่อย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่ องเพื่อให้
คณะครู เห็นความสาคัญ
มาตรฐานที่12 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาวิถีการเรี ยนรู้ในชุ มชน
ผลการประเมิน....ดีมาก
จุดเด่ น....มีโครงการปฐมนิ เทศนักเรี ยนที่มีผปู ้ กครองและชุมชนเข้าร่ วม มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และผูป้ กครองเครื อข่าย ตลอดจนชุมชนให้การสนับสนุนส่ งเสริ มการจัดการศึกษา มีโครงการ
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พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมร่ วมกับองค์กรทางศาสนา เช่น โครงการค่ายพัฒนาจิต โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน
ร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นต้น
จุดทีค่ วรพัฒนา.. ควรส่ งเสริ มให้ครู ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรี ยนการสอน
ให้มากกว่าเดิม
แนวทางพัฒนา
1. โรงเรี ยนควรมีการประสานงานกับชุมชนในการใช้สถานที่ให้เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยน
การสอน ทั้งต่อนักเรี ยน และชุมชน
2. โรงเรี ยนควรมีการสร้างแรงจูงใจ และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครอง เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่ วมกับโรงเรี ยน
3. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการให้เกิดการเรี ยนรู ้ระหว่าง โรงเรี ยนกับหน่วยงานต่าง ๆที่
เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา
4. โรงเรี ยนควรมีการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น
มาตรฐานที่13 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หาร
การศึกษา
ผลการประเมิน.....ดีมาก
จุดเด่ น บุคลากรส่ วนมากให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการดาเนินงาน
ตามแนวทางของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
จุดทีค่ วรพัฒนา โรงเรี ยนควรให้บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครอง นักเรี ยน และ
ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐาน จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางพัฒนา
1. โรงเรี ยนจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นปั จจุบนั และจัดทาเอกสารเผยแพร่ ขอ้ มูลทั้งด้านวารสาร
อินเตอร์ เน็ตสู่ ชุมชน
2. โรงเรี ยนมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของกรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ และบริ บทของสถานศึกษา
3. โรงเรี ยนมีการติดตามการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการ นาผลการประเมินไปพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาให้ดีข้ ึนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
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4. โรงเรี ยนพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบให้เป็ นระบบและต่อเนื่องจัดอบรมสัมมนาบุคลากร
ให้มี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
5. โรงเรี ยนมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาตรวจสอบติดตามผลการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานแต่ละด้านอย่างต่อเนื่ อง เพื่อรายงานผลแก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัดอย่างเป็ นระบบ
6. โรงเรี ยนนาผลการประเมินทุกมาตรฐานไปพัฒนาแผนงาน เผยแพร่ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ เพื่อนาไปพัฒนาการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
7. โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการประกันคุณภาพอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
ด้ านผลผลิต (ผู้เรียนและชุ มชน)
มาตรฐานที่ 14 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (สพฐ. 1) (สมศ.1)
ผลการประเมิน........ดีมาก
จุดเด่ น...ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีวนิ ยั ในตนเอง ส่ วนใหญ่ตรงต่อเวลาและเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรี ยน ตลอดจน
กิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรี ยนมีโครงการยิม้ ไหว้ ทักทายกัน เพื่อฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผู ้
มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผูอ้ าวุโส มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งวันสาคัญทางศาสนา และ
วันสาคัญของชาติ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันผูส้ ู งอายุ เพื่อฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูก้ ตัญํู สุ ภาพ อ่อนน้อม
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรี ยน
จุดทีค่ วรพัฒนา....ผูเ้ รี ยนบางส่ วนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น มาโรงเรี ยนสาย แต่งกายไม่ถูระเบียบ
พูดจาไม่สุภาพ หนีเรี ยน ไม่กระตือรื อร้น ไม่ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน ไม่รักษาความสะอาดทั้งส่ วนตน และส่ วนรวม
แนวทางพัฒนา
6. ครู ผสู ้ อนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรี ยน
7. ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมฝึ กระเบียบวินยั การทางานเป็ นกลุ่ม และการปฏิบตั ิตนตามข้อตกลงของกลุ่ม
8. ครู ผสู ้ อนส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น เล่านิทานคุณธรรม และแสดง
บทบาทสมมติ การประกวดร้องเพลงคุณธรรม เป็ นต้น
9. ครู ผสู ้ อนติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
10. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่ วนรวม
ส่ งเสริ มการมีจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่ อง
6. โรงเรี ยนควรให้ความสาคัญ และร่ วมมือ ร่ วมใจแก้ปัญหานักเรี ยนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อย่าง
จริ งจัง ไม่ควรปล่อยให้เป็ นปั ญหาเรื้ อรัง สุ ดท้ายเมือนักเรี ยนจบการศึกษาออกไปก็จะเป็ นปั ญหาของสังคม

โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม

148

มาตรฐานที่ 15 ผูเ้ รี ยนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ผลการประเมิน........ดีมาก
จุดเด่ น โรงเรี ยนเคยได้รับรางวัลจากโครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงาน (กระทรวงพลังงาน) /
กิจกรรม OSOP ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่ งประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และโรงเรี ยนได้
มีการรณรงค์ปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่ งแวดล้อมในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมหน้า
เสาธงกิจกรรมเสี ยงตามสาย กิจกรรมประกวดคาขวัญ เรี ยงความ หนังสื อเล่มเล็ก เกี่ยวกับการอนุ รักษ์
พลังงาน และสิ่ งแวดล้อม และการจัดงานสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์ ที่มีกิจกรรมให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมอย่าง
หลากหลาย
จุดทีค่ วรพัฒนา....โครงการขยะรี ไซเคิลยังไม่มีที่เก็บขยะ โครงการโรงเรี ยนสวยด้วยมือเราจัดทาไม่
ต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรี ยนขาดการกากับติดตามการดาเนินงาน และการ
ดาเนินงาน
ไม่ต่อเนื่อง โครงการ 5 ส. การกากับติดตามการดาเนินงานยังไม่ต่อเนื่อง
แนวทางพัฒนา
8. ครู ผสู ้ อนทุกคนจัดกิจกรรมสอดแทรก เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสานึกเห็นคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม ไม่
ทาลาย
สภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน และช่วยกันรักษาความสะอาดบริ เวณโรงเรี ยน
9. ครู ผสู ้ อนทุกคนจัดโครงการ และกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผเู้ รี ยน รู้จกั หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ตนเอง
10. ครู ผสู ้ อนทุกคนจัดสภาพแวดล้อมให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติ
11. โรงเรี ยนจัดกิจกรรม และสารสัมพันธ์ถึงผูป้ กครองเพื่อให้ช่วยปลูกฝังลักษณะนิสัยของผูเ้ รี ยน
เกี่ยวกับ
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการของสถานศึกษา
5. โรงเรี ยนควรแบ่งภาระหน้าที่ให้ครู และนักเรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานที่16 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
ผลการประเมิน......ดีมาก......................
จุดเด่ น.....โครงการจัดแสดงผลงานโครงงานนักเรี ยนประจาปี / ผลการแข่งขันทักษะสิ่ งประดิษฐ์นกั เรี ยนใน
ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา/ การนาเสนอผลงานนักเรี ยนในระดับชาติ
จุดทีค่ วรพัฒนา....ปลูกฝังสร้างจิตสานึกในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุ จริ ต
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แนวทางพัฒนา
1. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม สนับสนุนผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางานรักการทางาน สามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต โดยใช้โครงงาน
2. โรงเรี ยน ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรี ยนนาผลสรุ ปการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนา
4. ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5. นานักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม นิทรรศการที่เกี่ยวกับวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจ
ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
12. จัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้นาเสนอผลงานทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และมีกาลังใจในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง
มาตรฐานที่17 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวสิ ัยทัศน์
ผลการประเมิน.....ดี........
จุดเด่ น.. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ นานักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของหน่วยงานและสถาบัน
ต่างๆ เป็ นประจา เช่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็ นตัวแทนองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม นานักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันระดับประเทศ โรงเรี ยนได้เข้าร่ วม
โครงการ ELLEN โดยมีครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศได้เข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และนาความรู ้ และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนามา
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ผลจากการดาเนินการดังกล่าว ทาให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาทักษะ
การคิด
มากขึ้น
จุดทีค่ วรพัฒนา..ส่ งเสริ มให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ ฝึ กทักษะการ
คิดอย่างหลากหลาย จัดโครงการประกวดแข่งขัน เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานด้านอาชีพ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ (เวทีคนเก่ง) ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิด และการเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนของ
นักเรี ยน
แนวทางพัฒนา
1. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม สนับสนุนผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวสิ ัยทัศน์
2. โรงเรี ยนมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3. ครู ผสู ้ อนบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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4. ครู ผสู ้ อนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ควรได้รับการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะคิด สามารถนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนจริ ง
มาตรฐานที่18 ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะ ที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
ผลการประเมิน.....ดี...........................
จุดเด่ น......ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทางด้านวิชาการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับดี นักเรี ยน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรี ยนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทา กล้านาเสนอ มีผลงานเป็ นที่ป ระจักษ์
จุดทีค่ วรพัฒนา.. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี โดยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในระดับดี ได้แก่ สังคมศึกษา สุ ขศึกษา พละศึกษา ศิลปะ การงานพื้นฐานอาชีพ และ
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในระดับพอใช้ ได้แก่ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
แนวทางพัฒนา
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญสอดคล้องกับหลักสู ตรสถานศึกษา
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ
2. ครู ผสู ้ อนควรจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
3. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ โดยจัดให้มีสื่อ อุปกรณ์ โปรแกรมการเรี ยนรู ้อย่างเพียงพอ ทัว่ ถึง และมีประสิ ทธิ ภาพ
4. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีสมรรถนะสาคัญตามที่หลักสู ตร
กาหนด
5. จัดกิจกรรม/โครงการส่ งเสริ มการอ่าน
6. จัดกิจกรรม/ โครงการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
7. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มการใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่19 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลการประเมิน.....ดีมาก..........................
จุดเด่ น....ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถพัฒนาความรู ้ นาไปสู่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ได้รับรางวัลดีเยีย่ มทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
จุดทีค่ วรพัฒนา.. ผูเ้ รี ยนบางส่ วนยังขาดความสนใจ ไม่ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรี ยน
จัดขึ้นหรื อไม่ทางานที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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แนวทางพัฒนา
1. โรงเรี ยนจัดโครงการส่ งเสริ มรักการอ่าน
2. ครู ผสู ้ อนบูรณาการกิจกรรมรักการอ่านทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการผลิตและใช้สื่อ/แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา
4. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
5. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการจัดการความรู ้ และนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรี ยนรู ้
6. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเป็ นผูม้ ีวนิ ยั ในตนเองทางด้านการเรี ยน
7. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มการใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ 20 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตที่ดี
ผลการประเมิน....ดีมาก..........................
จุดเด่ น....ผูเ้ รี ยนมีน้ าหนักและส่ วนสู ง มีสมรรถภาพตามเกณฑ์ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพร่ างกายและ
ป้ องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบตั ิภยั
จุดทีค่ วรพัฒนา...ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีมีสุขภาพกายที่แข็ง มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความมัน่ ใจในตนเอง
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ให้เกียรติผอู ้ ื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และมีความสุ ขในการมาเรี ยน
การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
แนวทางพัฒนา
1. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตามสุ ขบัญญัติ 10 ประการอย่างต่อเนื่ อง
2. จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีสุขภาพกาย และสุ ขภาพจิตที่ดี
3. จัดกิจกรรมโครงการค่ายเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในรู ปแบบต่าง ๆ
4. นานักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิต
ตามโอกาสที่เหมาะสม
5. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรับประทานอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ และรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่
มีน้ าดื่มสะอาดภายในสถานศึกษา มีหอ้ งน้ า ห้องส้วมที่ถูกสุ ขลักษณะ
มาตรฐานที่ 21 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ผลการประเมิน.....ดีมาก.........................
จุดเด่ น.....มีโครงการวันศุกร์ –วันสุ ข / กีฬาระดับโรงเรี ยน ชุมชน จังหวัด และระดับประเทศ โรงเรี ยน
ประสานความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรี พ้ืนเมืองให้กบั นักเรี ยน
จุดทีค่ วรพัฒนา..จัดให้มีกิจกรรมลานกีฬา /ชุมนุมศิลปะ ดนตรี และกีฬา/ โครงการส่ งเสริ มศักยภาพ
ผูเ้ รี ยนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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แนวทางพัฒนา
1. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์
และกีฬา อย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรี ยนควร เผยแพร่ ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาสู่ สาธารณชน และจัด
กิจกรรม
ที่ส่งเสริ ม หรื อเอื้อต่อการสร้างชื่ อเสี ยงแก่นกั เรี ยนที่มีความสามารถเด่นด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
3. ส่ งเสริ มการมีรายได้จากผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ผูเ้ รี ยน
เห็นความสาคัญ และเข้าร่ วมกิจกรรมให้มากขึ้น
4. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมค่าย เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
5. ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา และนันทนาการ
มาตรฐานที่ 22 ผูเ้ รี ยนเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบตั ิตนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ผลการประเมิน.....ดีมาก..........................
จุดเด่ น....ผูเ้ รี ยนส่ วนมากมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และชุมชน รักความ
เป็ นประชาธิปไตย
จุดทีค่ วรพัฒนา...ควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนร่ วมกิจกรรมของชุมชนให้มากขึ้น ปลูกฝังค่านิยมความเป็ น
ประชาธิปไตย เช่น การเลือกหัวหน้าชั้น การเลือกคณะกรรมการนักเรี ยน มีส่วนร่ วมสังเกตการณ์การ
เลือกตั้ง
ในระดับประเทศเพื่อส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตย ส่ งเสริ มการร่ วมกิจกรรมชุมชน เช่น งานบุญ
ประเพณี
งานบุญวันสาคัญทางศาสนา เป็ นต้น
แนวทางพัฒนา
1. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรักท้องถิ่นของตนเอง เข้าร่ วมงานบุญประเพณี ของท้องถิ่น
เข้าร่ วมงานบุญเนื่ องในโอกาสวันสาคัญทางศาสนา เป็ นต้น
2. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่
การเป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม

153

3. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตนตามระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
มาตรฐานที่23 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และผูเ้ รี ยนมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครอง และชุมชน
ผลการประเมิน...ดีมาก.............................
จุดเด่ น นักเรี ยนมีสถิติการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และสถิติการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
เป็ น
ที่พึงพอใจของผูป้ กครองและชุมชน
จุดทีค่ วรพัฒนา ควรส่ งเสริ มให้ผคู ้ รอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มากขึ้น
แนวทางพัฒนา
1. โรงเรี ยนนาผลการประเมินความพึงพอใจของผูป้ กครอง ชุมชนมาปรับปรุ งและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. โรงเรี ยนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของสถานศึกษาสู่ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรี ยนใช้สถานศึกษาเป็ นฐานเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ
4. ฝ่ ายบริ หารควรส่ งเสริ มให้คณะครู และนักเรี ยนร่ วมกิจกรรมของชุมชน และดึงชุมชนเข้า
มาร่ วมพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็ นที่พึงพอใจและยอมรับโดยผูป้ กครองและชุมชน ให้การ
สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษา
ผลการประเมิน........ดีมาก....................
จุดเด่ น นักเรี ยนมีสถิติการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสี ยง
อยูใ่ นเกณฑ์ดี และนักเรี ยนส่ วนมากมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั ว่าสถานศึกษามีมาตรฐานใน
การจัดการศึกษา
จุดทีค่ วรพัฒนา ควรส่ งเสริ มให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครอง นักเรี ยน และชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา ร่ วมจัดทาพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
แนวทางพัฒนา
1. โรงเรี ยนนาผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้มาปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรี ยนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของสถานศึกษาสู่ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรี ยนใช้สถานศึกษาเป็ นฐานเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ
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4. โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา
5. ระดมทุน และทรัพยากรจากภาคีทุกภาคส่ วนในการจัดการศึกษา
6. จัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เพื่อให้บริ การผูเ้ รี ยน และชุมชนอย่าง
ทัว่ ถึง และมีประสิ ทธิ ภาพ
8. จัดตั้งสมาคมครู -ผูป้ กครอง สมาคมศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบนั เพื่อร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
9. จัดกิจกรรม/ โครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
10. จัดกิจกรรม/ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง

โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม

155

บทที่ 5
การประเมินความสามารถทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปี การศึกษา 2554

การประเมินความสามารถทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นการประเมิน 8
กลุ่ม สาระ การเรี ยนรู้ ประกอบด้วย
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพละศึกษา
6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานพื้นฐานอาชีพ
8. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
การประเมินความสามารถทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เป็ นการประเมิน
ความสามารถการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวติ และการใช้เทคโนโลยี
โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ถือเป็ นการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
โดยการประเมินคุณภาพระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในครั้งนี้ ใช้แบบ
ประเมินที่กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นพัฒนาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนาไปใช้ในการประเมิน
โดยผลการประเมินไม่ได้นาไปใช้ในการเปรี ยบเทียบ แต่ให้นาผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล
โรงเรี ยนนาข่าวิทยาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. แจ้งที่ประชุมคณะครู ให้รับทราบโดยทัว่ กัน
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2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมชี้แจงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการประเมิน การตรวจให้คะแนน
การแปลผลคะแนน การรายงานผล
4. ดาเนินการประเมินตามปฏิทินที่กาหนด
5. แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ตรวจ และแปลผลคะแนน กรอกในแบบฟอร์ มการ
รายงานผล
6. คณะกรรมการจัดทารายงาน SAR นาผลการประเมินแจ้งที่ประชุมคณะครู เพื่อร่ วมกัน
สรุ ปแนวทางการดาเนินงาน เพื่อวางแนวทางการปรับปรุ ง แก้ไขปั ญหา และพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการ
สอนในปี การศึกษาต่อไป
ผลการประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนนาข่ าวิทยาคม
ประจาปี การศึกษา 2554

สังคมฯ

วิทย์

สุขฯ

ศิลปะ

การงานฯ

ต่างประเทศ

ม. 1

90.07

36.42

66.89

57.62

81.46

80.13

48.34

28.48

ม. 2

83.55

65.13

71.05

29.61

76.32

81.58

87.5

49.34

ม. 3

43.9

51.83

54.27

61.59

85.37

42.07

61.59

56.71

เฉลี่ย

72.5

51.12

64.07

49.6

81.05

67.92

65.81

44.84

ม. 4

45.74

37.21

82.17

53.49

90.7

87.6

86.05

59.69

ม. 5

99.2

61.6

73.6

74.4

87.2

61.6

96.8

75.2

ม. 6

96

66

81

56

98

85

87

82

เฉลี่ย

80.31

54.93

78.92

61.29

91.96

78.06

89.95

72.29

เฉลี่ยรวม
ระดับคุณภาพ

76.41
ดี

53.03
พอใช้

71.49
ดี

55.45
พอใช้

86.5
ดี

72.99
ดี

77.88
ดี

58.57
พอใช้

ไทย

คณิตฯ

ร้อยละของนักเรี ยนที่ระดับผลการเรี ยน 3 – 4
ระดับชัน้

หมายเหตุ ระดับคุณภาพ(<50%=ปรับปรุง 50 - 64% = พอใช้ 65 - 89% = ดี > 90% = ดีมาก)

กราฟแสดงผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี การศึกษา 2554
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ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปี การศึกษา 2554 (เฉพาะม.3, ม.6

วิทย์

สุ ขฯ

ศิลปะ

การงานฯ

ต่างประเทศ

ม. 3

43.90

51.83

54.27

61.59

85.37

42.07

61.59

56.71

ม. 6

96.00

66.00

81.00

56.00

98.00

85.00

87.00

82.00

ไทย

สังคมฯ

ร้อยละของนักเรี ยนที่ระดับผลการเรี ยน 3 – 4
คณิ ตฯ

ระดับชั้น

เฉลีย่ รวม
69.95
58.91 67.63 58.79 91.68 63.53 74.29 69.35
ระดับ
คุณภาพ
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้ ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
หมายเหตุ ระดับคุณภาพ(<50%=ปรับปรุง 50 - 64% = พอใช้ 65 - 89% = ดี > 90% = ดีมาก)
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กราฟแสดงผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม.6

ผลการสอบระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน ( O-NET )
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ย
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ม.3
43.75
38.35
26.87
30.13
26.71
49.43
38.88
39.39
37.62

ม.6
33.59
30.23
16.24
18.11
23.99
51.01
23.18
43.08
29.92
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ผลการประเมิณคุณภาพการศึกษา สั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ม.2
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ม.2
26.80
28.75
23.23
31.39
24.46
35.11
29.40
26.70
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม

160

คะแนนเฉลี่ย

การสื่ อสาร

การคิด

28.23
การ
แก้ปัญหา

การใช้ ทกั ษะ
ชีวติ

การใช้ เทคโนโลยี

แบบกราฟแสดง

ผล

การประเมิณคุณภาพการศึกษา สั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ม.5
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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ค่ าเฉลีย่
SD
ร้ อยละ

9.54
1.98
47.68

9.14
1.97
45.72

10.69
1.89
53.44

10.69
2.55
53.44

10.64
2.19
53.20

ผลการประเมินการเรียนรู้ ด้านการอ่ าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2009)
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คะแนนเฉลีย่
ประเทศไทย
421
419
425

การรู้ เรื่องด้ าน
กลุ่มประเทศ OECD
493
496
501

การอ่ าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม
462
493
451

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการเรี ยนรู้ ด้านการอ่ าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2009)
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360

คะแนนเฉลี่ ย

ผลการสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ pre-test
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ ายเชิ งพืน้ ทีเ่ พือ่ หนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้
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ผลการสอบ

คะแนนเฉลี่ย

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์

คะแนนที่ได้

43.82

62.57

แผนภูมิแสดงผลการสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ pre-test
คะแนนที่ ไ ด้

70
60
50
40

คะแนนที่ ไ ด้

30
20
10
0

คะแนนเฉลี่ ย

คิ ด เป็ นเปอร์ เซ็นต์

ผลการแข่ งขัน โครงการวัดศักยภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (MSU-Test)
ครั้งที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2553
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
306.63
298.99
คะแนนเฉลีย่
38.32
37.37
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
แผนภูมิแสดงผลการแข่ งขัน โครงการวัดศักยภาพผู้เรียน (MSU-Test)
350
300
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มัธยมศึ กษาปี ที่ 3

150

มัธยมศึ กษาปี ที่ 6

100
50
0
คะแนนเฉลีย่

คิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์

แนวทางการพัฒนา
จากผลการสอบดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
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กิจกรรมทางวิชาการอย่างหลากหลาย แม้วา่ สถิติการสอบยังไม่เป็ นที่พึงพอใจเท่าที่ควร ฝ่ ายบริ หาร
คณะครู ได้รับทราบปั ญหา และจะได้นาผลไปปรับปรุ งแก้ไขการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป และ
มีแนวทางในการแก้ปัญหา ดังต่อไปนี้
1. ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ได้รับทราบโดยทัว่ กันว่าจะมีการประเมินคุณภาพ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เตรี ยมความพร้อม
2. แจ้งคณะครู ผสู ้ อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ให้ทราบแนวทางการประเมิน เพื่อจะได้พฒั นาการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวัง หรื อตัวชี้วดั
3. สร้างความตระหนัก หรื อหาวิธีการให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญของการสอบ เพราะถ้า
นักเรี ยนไม่เห็นความสาคัญ ไม่ต้ งั ใจสอบจะส่ งผลต่อคะแนน
4. จัดโครงการติวแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ท้ งั ใน
และนอกบทเรี ยนอย่างหลากหลาย
5. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
6. นานักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันทักษะวิชาการอย่างต่อเนื่ อง
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บทที่ 6
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้ง 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี้ และผลการประเมิน
ความสามารถทางการเรี ยนของนักเรี ยนทุกระดับชั้น และการประเมินโดยใช้ขอ้ สอบมาตรฐานของกรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ข้อมูลทั้งหมดที่ได้
สถานศึกษาได้นามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต ดังนี้
วิเคราะห์ SWOT ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่ น
จุดควรพัฒนา
1. มีหลักสู ตรสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน
1. หลักสู ตรท้องถิ่นควรได้รับการส่ งเสริ ม
อย่างเต็มศักยภาพ
พัฒนา และนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีประสิ ทธิภาพ
ให้เป็ นรู ปธรรม
มี ค วามรั บ ผิด ชอบในหน้า ที่ ทุ่ ม เท เสี ย สละ มี ค วาม
2. การจัดโครงสร้างองค์กรภายในสถานศึกษา
กระตื อรื อร้ นในการท างาน การริ เริ่ มงานใหม่ๆ อย่า ง มอบหมายงานภายในองค์ ก รยัง ไม่ เ ป็ นระบบไม่
สร้างสรรค์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เป็ นไปตามสายงาน
(ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง รับการนิเทศ ศึกษาต่อ)
3. การบริ หารจัดการด้านการเงินภายใน
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความสามัคคี
สถานศึกษายังไม่ชดั เจน ควรมีระบบการตรวจสอบ
ให้ความร่ วมมือในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ถ่วงดุลที่ดีและควรมีการแจกแจงด้านงบประมาณให้
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม
บุคคลได้รับทราบ
จริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดี
4. บุคลากรควรได้รับการพัฒนา และนิเทศการ
5. นักเรี ยนส่ วนมากมีความกระตือรื อร้นทาง
จัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง
การเรี ยน มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูง เอื้อต่อการพัฒนา
5. การบริ การจัดการหลาย ๆ เรื่ องในองค์กรยัง
6. โดยภาพรวมฝ่ ายบริ หารมีวสิ ัยทัศน์ที่ดี ทันต่อ ล่าช้า ขาดความชัดเจน ไม่เป็ นระบบ
การเปลี่ยนแปลง มีการทางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิภาพ
6. ควรส่ งเสริ มการกระจายอานาจภายใน
สถานศึกษาอย่างแท้จริ ง
7. ควรมีมาตรฐานส่ งเสริ มให้ครู และนักเรี ยน
ใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบ มีการ
นิเทศ กากับติดตาม และประเมินผลการใช้อย่างเป็ น
ระบบ
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ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่ น
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จุดควรพัฒนา
8. สถานศึกษาขาดการนาผลสรุ ปการ
ด าเนิ น งานตามกิ จ กรรมและโครงการไปสู่ ก าร
แก้ปัญหา และพัฒนาในครั้งต่อไป
9. ฝ่ ายบริ หารขาดการนิเทศ ติดตามผลการ
ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ฝ่ ายบริ ห ารควรให้ ค วามส าคัญ กับ การ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี
11. การจัดบุคลากรเข้าสู่ งานยังไม่เหมาะสม
(บางคน บางฝ่ ายงานหนัก บางฝ่ ายขาด
ประสิ ทธิภาพในการทางาน ละเลยภาระงาน)
12. การบริ หารจัดการที่เกินความจาเป็ นบางครั้ง
ส่ งผลให้ครู ละเลยหน้าที่การสอน
13. ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น
14. ควรลดขั้นตอนในการทางานให้ส้ นั ลงเพื่อ
ความสะดวกต่ อ การท างาน และการให้ บ ริ ก ารที่
รวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ
15. ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาด้านพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเป็ นผูใ้ ฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้
และมีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีจิตสาธารณะ
16. ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาให้
มีสมรรถนะสาคัญตามที่หลักสู ตรกาหนด
17. ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ ม พัฒนาในด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้สิ่งของอย่างประหยัด
18. โรงเรี ยนควรให้ความสาคัญกับกิจกรรม/
โครงการส่ งเสริ มการอ่านให้มากกว่าเดิม
19. ควรส่ งเสริ มความมีวนิ ยั ด้านการเป็ นผูต้ รง
ต่ อ เวลา รั ก ษาความสะอาด และการปฏิ บ ัติ ต าม
กฎหมาย และกฎระเบียบของโรงเรี ยน
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ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
โอกาส
1. สภาพเศรษฐกิจของผูป้ กครอง และชุมชนอยู่
ในเกณฑ์ดี เอื้อต่อการพัฒนา
2. ผูป้ กครอง ชุมชนเอาใจใส่ ให้ความร่ วมมือกับ
ทางโรงเรี ยนในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผูเ้ รี ยน
3. คณะกรรมการสถานศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีความ
ตระหนัก เล็งเห็นความสาคัญของการจัด การศึกษาและ
ให้การสนับสนุนส่ งเสริ มการทางานของโรงเรี ยนมา
โดยตลอด
4. เทคโนโลยี การสื่ อสารภายในโรงเรี ยน และใน
ชุ ม ชนโดยภาพรวมเอื้ อต่ อการบริ หารจัด การ และการ
พัฒนา
5. ชุมชนให้การสนับสนุน ส่ งเสริ มการจัด
การศึกษา
6. ชุมชนมีความสงบ ปลอดภัย เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรี ยนรู้
7. แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมีความ
หลากหลายเอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
8. วิถีการดารงชีวติ ในชุมชนโดยภาพรวมเป็ น
ต้นแบบที่ดีแก่เยาวชน เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
9. ชุมชนร่ วมกันสื บสานวัฒนธรรมประเพณี ใน
ท้อ งถิ่ น ท าให้ เ ด็ ก เกิ ด การเรี ยนรู ้ แ ละร่ วมสื บทอด
ประเพณี
10. ชุมชนร่ วมกันสื บสานวัฒนธรรมประเพณี ใน
ท้อ งถิ่ น ท าให้ เ ด็ ก เกิ ด การเรี ยนรู ้ แ ละร่ วมสื บทอด
ประเพณี
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อุปสรรค
1. นักเรี ยนบางส่ วนมีปัญหาทางด้านครอบครัว
บิดา-มารดาเสี ยชีวติ หย่าร้าง หรื อบิดา-มารดา ไป
ทางานต่างจังหวัดไม่มีเวลาดูแล เอาใจใส่ บุตร ส่ งผล
กระทบต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
2. ในชุมชนบางแห่งมีแหล่งอบายมุข เช่น การ
พนัน การดื่มสุ รา การสู บบุหรี่ การทะเลาะวิวาท
ซึ่ งเป็ นต้นแบบที่ไม่ดีทางสังคม
3. การคมนาคมขนส่ งเป็ นอุปสรรคต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน (นักเรี ยนบางส่ วนมาสาย)
4. ผูป้ กครอง ชุมชนส่ วนมากขาดการตระหนักรู้
และไม่เห็นความสาคัญของเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
5. การติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรี ยน และ
หน่วยงานต้นสังกัดยังล่าช้า ทาให้การทางานขาด
ประสิ ทธิภาพ
6. ขาดบุคลากรแกนหลักในการเชื่อมประสาน
ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
7. ปั ญหาทางด้านการเมือง และภาวะเศรษฐกิจ
ส่ งผลต่อการให้การสนับสนุ นจากองค์กร ชุมชนและ
เอกชนลดลง
8. ผูป้ กครองบางส่ วนขาดความรู ้ ความเข้าใจ
และขาดการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
9. ความขัดแย้งทางการเมืองส่ งต่อการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น
10. ผูเ้ รี ยนบางส่ วนใช้สื่อเทคโนโลยีไม่เกิด
ประโยชน์ต่อการเรี ยน
11. การติดต่อประสานงานกับผูป้ กครองยังขาด
ระบบการประสานงานที่ดี
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม

168

โอกาส
11. ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้
สามารถแสวงหาความรู ้ได้อย่างหลากหลาย
12. การใช้เทคโนโลยีภายในสถานศึกษาส่ งผล
ต่อ
พัฒนาการการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
13. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เปิ ด
โอกาสให้โรงเรี ยนสามารถจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
สนองความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น
14. มีการกระจายอานาจทางการศึกษา ทาให้
ครู
ผูป้ กครอง ชุมชนและนักการเมืองให้ความสาคัญต่อ
การจัดการ และพัฒนาการศึกษามากขึ้น
15. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนปั จจัยเอื้อพื้นฐาน
ให้กบั ผูเ้ รี ยน เรี ยนฟรี 15 ปี
16. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมหาสารคามให้
การสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ ส่ งเสริ ม
การกระจายอานาจ และให้ความเป็ นอิสระในการ
บริ หารจัดการ

อุปสรรค
12. การดาเนินงานตามโครงการเรี ยนฟรี 15 ปี
ภายในสถานศึกษายังล่าช้า โดยเฉพาะหนังสื อยืม
เรี ยน
ส่ งผลให้การจัดการเรี ยนการสอนขาดประสิ ทธิ ภาพ
13. การขาดแคลานครู ในบางกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้
ส่ งผลให้การจัดการศึกษาขาดประสิ ทธิ ภาพ
14. การมีครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็ น
อัตราจ้างเป็ นจานวนมาก ทาให้การจัดการเรี ยนการ
สอนไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควรจะเป็ น

ข้ อเสนอแนะเพือ่ พัฒนาสถานศึกษา
(ให้เขียนเชิงวิเคราะห์ในส่ วนของจุดควรพัฒนาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา)
1. ฝ่ ายบริ หารควรกระจายอานาจการบริ หาร เปิ ดโอกาสให้คณะครู มีบทบาท มีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการจัดการเรี ยนการสอน การอบรมคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงามแก่นกั เรี ยน และเปิ ดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนให้มากขึ้น
2. ควรส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้ ICT พัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ และ
มีประสิ ทธิภาพ
3. ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง เช่น การเข้ารับการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน
การศึกษาต่อและมีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยนและชุมชน
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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4. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมี
สมรรถนะ
สาคัญตามที่หลักสู ตรกาหนด
5. ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคลแห่งการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
8. ส่ งเสริ มให้คณะครู ทาวิจยั ภายในชั้นเรี ยนเพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
9. ให้ความสาคัญการการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย และ
ยุทธศาสตร์
สาคัญ (ประเด็นยุทธศาสตร์ ) ที่สถานศึกษาได้กาหนดไว้
10. ให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี่ยน
ในปี พ.ศ. 2558
11. ส่ งเสริ มให้ครู และผูเ้ รี ยนรักการอ่านเพื่อเป็ นผูร้ อบรู ้ ก้าวทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
12. ฝ่ ายบริ หารควรให้ความสาคัญกับการบริ หารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้
ความสามารถ
ตามที่หลักสู ตรกาหนด และมีศกั ยภาพในการแข่งขันสู งขึ้น
13. โรงเรี ยน โดยฝ่ ายบริ หาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาควรให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นvpjk’9jvgonjv’
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต
(ให้เขียนเชิงวิเคราะห์ในส่ วนของจุดเด่นและโอกาสในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา)
1. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ มีการตรวจสอบถ่วงดุล
เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการ
2. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนการสอน และการ
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่สถานศึกษามอบหมาย
3. ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนให้เต็มศักยภาพของผูเ้ รี ยนทั้งเด็กเก่ง และเด็กอ่อน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น
4. ส่ งเสริ มให้ครู มีทกั ษะในการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรี ยนการสอน
5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีการคัดกรองผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนเต็ม
โรงเรียนนาข่ าวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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ศักยภาพ มีการแก้ปัญหาอย่างอย่างเป็ นระบบและมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
6. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน ห้องเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้ตามธรรมชาติ เช่น ห้องสมุด
สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร มุมความรู้ในห้องเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
7. ส่ งเสริ มการจักทาหลักสู ตรท้องถิ่นในการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นรู ปธรรม
8. ส่ งเริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการคิดอย่างหลากหลาย และสร้างสรรค์
9. พัฒนาระบบ ICT ภายในสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
และเพื่อให้บริ การแก่ชุมชน
10. สร้างขวัญ และกาลังใจให้กบั บุคลากร เพื่อการทางานอย่างมีความสุ ข สร้างสรรค์ ทุ่มเท เสี ยสละ
และมีประสิ ทธิภาพ
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