รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
พฤษภาคม ๒๕๖๐

ก

คานา
เอกสารรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ๔ มาตรฐาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง
ดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือ เพื่อใช้ใน
การพัฒนาการดาเนินงานของสถานศึกษาต่อไป
เอกสารฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมทางานอย่างเสียสละ ได้ร่วมทาประชาพิจารณ์และมี
ฉันทามติ เป็นผลให้การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสาเร็จด้วยดีตลอด
มา

(นายสายัณห์ พรมใส)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ข

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ
ภาคผนวก
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก
ข
ค
๑
๘
๓๐
๓๕

ค

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็น การ
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนสบปราบพิทยาคมประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คน
เก่ง ดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ของ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางานในปีการศึกษา
ต่อไป ซึ่งจะช่วยให้การจัดการศึกษาจะเห็นผลความก้าวหน้าอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

(นายสุรพันธ์ อินเพลา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน สบปราบพิทยาคม
ที่อยู่ เลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๑๕ ตาบลสบปราบ
อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๗๐
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ โทรศัพท์ ๐-๕๔๒๙-๖๑๖๑
โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๖๓ e-mail : spk_school@hotmail.com Website : www.sppit.ac.th
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร
๑) จานวนบุคลากร
บุคลากร

ผู้บริหาร

ปีการศึกษา
๒๕๕๙

๑

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

๔๙

ครูอัตราจ้าง

๒

๕

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
๓ ๑๒%

๔๐ ๓%

๕ ๒๕%

ปวส

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

เจ้าหน้าที่อื่นๆ
๗

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน
(คน)
๑

๑
๒
๓
๔
๕

บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
๗ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘ พลศึกษาและสุขศึกษา
๙ ดนตรีศึกษาและศิลปศึกษา
๑๐ แนะแนว
รวม

๗
๗
๑๐
๓
๑
๕๓

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
๒๐
๒๒
๒๐
๒๓
๒๕
๒๐
๑๘
๒๓
๑๙
๒๒

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวม ๘ ๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
ระดับ
ชั้นเรียน
จานวนห้อง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
เฉลี่ยต่อห้อง

ม๑

ม๒

ม๓

ม๔

ม๕

ม

๕
๗๔
๘
๑ ๐
๓๒

๕
๑๐

๕
๙
๗
๑๔๕
๒๙

๔
๕๓
๗๒
๑๒๕
๓๑

๕
๔๗
๘
๑๑๕
๒๓

๕
๗๓
๗๔
๑๔๗
๒๙

๑๗๒
๓๔

รวม

รวม
ทั้งหมด
๒๙
๒๙
๔๒๒ ๔๒๒
๔๔๒ ๔๔๒
๘ ๔ ๘ ๔
๓๐
๓๐

เปรียบเทียบจานวนนักเรี ยนระดับชั้น ม.๑-ม.๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๔๗

๑๑๕
๑๒๕
๑๒๗

๑๕๒

๑๗๒

๑๘

๑๘๑

๑๕๔
๑๔๕ ๑ ๒
๑ ๘
๑๔๙ ๑ ๑ ๑๗๒
๑ ๐ ๑๗๒
๑๕๑

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔ ๓๕
๔๐ ๘๒
๓๐
๓ ๗๑
๓๔ ๑๓
๔๗ ๒๙

๘๔ ๘๒
๙๐
๙๕

๑.๕ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT

-

๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๐
๕๐
๔๐

คะแนนเฉลี่ย

๓๐
๒๐
๑๐
๐

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

๔ ๒๕
๕๕ ๒๕
๕๓ ๐๙
๕๒ ๒๙

๓๕ ๒
๓๗ ๕
๓ ๑๗
๓๕ ๘๙

ภาษาอังกฤ
ษ
๒๒ ๙๔
๒๘ ๗๗
๒๗ ๓๕
๒๗ ๗

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
๒๑ ๗๓
๒๗
๒๔ ๙
๒๔ ๘๘

๓๐ ๓๒
๓๓ ๗
๓๑ ๗๗
๓๑ ๒

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๐
๕๐
๔๐

คะแนนเฉลี่ย

๓๐
๒๐
๑๐
๐

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

๔๔ ๙
๔๘ ๒๗
๔ ๘๑
๔ ๓

๔๙ ๐๒
๕๑ ๒๔
๔๙ ๓๔
๔๙

ภาษาอังกฤ
ษ
๒๗ ๔๕
๓๒ ๒๓
๓๑ ๓๙
๓๑ ๘

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
๒๙ ๔
๓๑ ๑
๒๙ ๕๓
๒๙ ๓๑

๓๔ ๓๕
๓ ๕๑
๓๕ ๑๒
๓๔ ๙๙

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓๓ ๔
๓๓ ๕๕
๓๔ ๔๙
๓๐ ๙๑

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

๒ ๓๙
๒ ๕
๒๘ ๔๘
๒๒ ๘๗
๒๔ ๙๘
๒๔ ๘
๒๕ ๗๒
๒๐ ๑

๓๙ ๗
๔๐
๔๐ ๒
๓๘ ๒

สังคมศึกษา
ภาษาไทย

๔๔ ๓

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

๔๙ ๓
๔๙ ๙๕
๕๑ ๐๒

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓๔ ๙๙
๓๗ ๘๘
๓๙ ๐
๓๗ ๐๔
๓๒ ๔
๓๒ ๔๒
๓๓ ๘
๓๑ ๒๓
๓๐ ๒
๓๐ ๑
๓๑ ๒๘
๒๙ ๑

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

๔ ๒๔
๔ ๔๒
๔๗
๔๘ ๐๔
๔๒ ๔
๔๒ ๘๙
๔๓ ๙๔
๔๒ ๘

สังคมศึกษา
ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๓๐ ๙๑
๒๒ ๘๗
๒๑ ๑

๓๐ ๓๒
๒๑ ๗๓
๒๒ ๙๔
๓๕ ๒

๓๘ ๒

๔ ๒๕

๔๔ ๓

๒๕๕๘
ภาษาไทย

๒๕๕๙
สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓๗ ๐๔

๓๔ ๓๕

๒๒ ๘๗
๒๙ ๑
๔๘ ๐๔

๒๙ ๔
๒๗ ๔๕
๔๙ ๐๒

๔๒ ๘

๔๔ ๙

๒๕๕๘
ภาษาไทย

๒๕๕๙
สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

๑.๗ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๒๕

๑๑๓

๑๔๕

๑๒๕

๑๑๓

๑๔๕

๑๓๐

๑๑๓

๑๔๕

๑๒๕

๑๑๓

๑๔๕

๑๑๕

๑๔๐

๑๓๐

๑๕๐

ชั้น ม ๓

ชั้น ม ๔

ชั้น ม ๕

๑ ๐

๑๗๒

๑๔๕

๑ ๐

๑๗๒

๑๔๕

๑๗๐

๑๔๓

๙๕

๑๐๑

๑๕๑

๑๒๓

ชั้น ม ๑

ชั้น ม ๒

๑๕๕
๑๑๓

ห้องสมุด

ศูนย์อาเซียน

สวนเศรษฐกิจพอเพียง

ชั้น ม

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องวิทยาศาสตร์

จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑ ๐

๑๗๓

๑๔๑

๑๒๒

๑๑๓

๑๔

ชั้น ม ๑

ชั้น ม ๒

ชั้น ม ๓

ชั้น ม ๔

ชั้น ม ๕

ชั้น ม

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

พระธาตุหริภุญชัย

ศูนย์พฤกษศาสตร์สิริกิตติ

พิพิธภัณ ์บ้านดา

วัดร่องขุ่น

๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดี

๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งหลากหลายรูปแบบ เช่น การระดม
สมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการแบบมี
ส่วนร่วม รวมทั้งได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้
กิจกรรมทักษะการอ่าน กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ ผู้เรียนระดับชั้น ม ๑- ม
ได้ร่วมกิจกรรมรักการอ่านครบทุกคน มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร ด้ว ยการพูดหรือเขียนตามความคิด นาเสนอความคิด
วิธีการแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
โดยมีเหตุผล ประกอบ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการ
นาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสมุดอีเล็คทรอนิกส์ ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกัน
กาหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คาถามเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียน
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอื้อ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดให้มีโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยได้รับคัดเลือก
เป็น โรงเรีย นคุณธรรมภาคเหนือ โครงการสิ่งแวดล้อม โครงการเด็กดีศรีสบปราบ และโครงงาน
คุณธรรมห้องเรียน นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีทักษะ
ชิวิติในการดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยจัดให้มีกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ซึ่ง ได้ร่วมกับวัด
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน มีจิตอาสาในการพัฒนาและมีส่วนร่วมใจกิจกรรมของชุมชน
๒. ผลการดาเนินงาน
ด้านผลการประเมิน ผลสั มฤทธิทางวิช าการ ผู้ เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่ องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม
รู้จักการวางแผนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดง
ความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง

สามารถวิ เ คราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ ว่ า สิ่ ง ไหนดี ส าคั ญ จ าเป็ น รวมทั้ ง รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และสั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร
จากพื้นฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมี พัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษา
ที่แล้ว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเมื่อจบปี
การศึกษา นักเรียนเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเอง
ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด กล่าวคือผู้เรียน
มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี พระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มี
ความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของ
ตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่าง
วัย ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และ
มีประโยชน์ รักการออกกาลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับ
ในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสั งคม ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นพิจารณา
๑ ความสามารถ
ในการอ่าน
(ระดับ ม ๑ –ม )

ผลการประเมิน
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามาถในการอ่าน
และการคิดคานวณ ชั้น ม ๑ - ม ระดับดีขึ้นไป

จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามาถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณระดับดีเยี่ยม อย่างไรก็ตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –
ควรพัฒนาความสามารถดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น

ประเด็นพิจารณา
๒ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน

ผลการประเมิน
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม ๑ - ม ระดับดีขึ้นไป
ม
ม๕
ม๔
ม๓
ม๒
ม๑

๐

๒๐

๔๐

๐

๘๐

๑๐๐

จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่ นระดับดี อย่างไรก็ตามนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ควรเสริมทักษะดังกล่าวให้มากขึ้น

๓ ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม ๑ - ม ระดับดีขึ้นไป

จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนเกือบทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามเกณ ์ช่วงชั้นระดับดีเยี่ยม อย่างไรก็ตามนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ควรเสริมทักษะดังกล่าวให้มากขึ้น

ประเด็นพิจารณา
๔ ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา

๕ ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเกรด ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๒๕๕๘
๒๕๕๙

จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มีผลการเรียนเฉลีย่ เกรด ๓ ขึ้นไป
เกือบทุกวิชาสูงกว่าปีการศึกษาที่ผา่ นมา ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา (กลุ่มสาระสังคมศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนให้
มากขึ้น)
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

จากแผนภูมิ พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในรายวิชาสังคมศึกษาและคณิตศาสตร์
ควรมีการพัฒนาผลการทดสอบโอเนตของทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นพิจารณา
๕ ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (ต่อ)

ผลการประเมิน
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยสังกัด

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

จากแผนภูมิ พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ไม่มีรายวิชาใดสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ความพร้อม
ในการศึกษาต่อ

ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

๑๐๐ ๐๐
๘๐ ๐๐
๐ ๐๐

ประกอบอาชีพ
ศึกษาต่อ

๔๐ ๐๐
๒๐ ๐๐
๐ ๐๐
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

จากแผนภูมิ พบว่าร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่เรียนต่อระดับอุดมศึกษา
สูงกว่าการออกไปประกอบอาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา

ผลการประเมิน
ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
๑๐๐ ๐๐
๘๐ ๐๐
๐ ๐๐

ประกอบอาชีพ
ศึกษาต่อ

๔๐ ๐๐
๒๐ ๐๐
๐ ๐๐
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

จากแผนภูมิ พบว่าร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เรียนต่อมัธยมศึกษา
สูงกว่าการออกไปประกอบอาชีพ

๑ คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๕๙

จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนที่มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๙๐

ประเด็นพิจารณา
๒ ความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย

ผลการประเมิน
ร้อยละของนักเรียนที่มีที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ม
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จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยระดับดีเยี่ยมมีจานวนมากกว่าร้อยละ ๘๐

๓ การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย

ร้อยละของนักเรียนที่ทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป

จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนร้อยละ ๘๐ ที่มีทักษะการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสัมพันธ์อันดีที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป

ประเด็นพิจารณา
๒ สุขภาวะทางร่าย
กายและลักษณะจิต
สังคม

ผลการประเมิน
ร้อยละของนักเรียนที่มสี ุขภาวะทางร่ายกายและลักษณะจิตสังคม
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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สุขภาวะทางร่ายกาย

จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนเกือบทุกระดับชัน้ มีผลการประเมินด้านสุขภาวะ
ทางร่ายกายและลักษณะจิตสังคมระดับดีเยี่ยมมีจานวนมากกว่าร้อยละ ๘๐

๓. จุดเด่น
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนผ่าน
เกณ ์ ที่ ส ถานศึ กษากาหนด มี คะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติ ขั้น พื้ นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าปีที่ผ่านมา ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาษาไทย
และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ผู้เรี ย นมีสุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง มีส มรรถภาพทางกายและน้าหนักส่ ว นสู งตามเกณ ์ มี
ระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย
เคารพกฎกติก า มารยาทของสั ง คม ได้ แก่ การพั ฒ นาโรงเรี ย นเป็ น โรงเรีย นคุ ณธรรม ได้รั บ โล่
เกียรติยศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ รางวัลดีเด่น โครงการ เธอ
คือ แรงบันดาลใจ ปีที่ ๗ มูลนิธิสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น
๔. จุดควรพัฒนา
ผู้ เ รี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๓ ยั ง ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาด้ า นการคิ ด การน าเสนอ
การอภิป รายและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้อย่ างสมเหตุส มผล และต้ องพัฒ นาทักษะการแก้ปั ญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้น ม ๑ – ม ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติ
ที่ดีต่อความเป็นไทย การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเท่าทันและเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม รวมถึงการพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงกว่าเดิม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. วิธีดาเนินการพัฒนา
สถานศึ กษามี โ ครงการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การศึก ษา โดยได้ ด าเนิ น การ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากบุ คลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่ว มกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสั ยทัศน์ กาหนดพันธกิจ
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จั ดการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจาปี ให้ ส อดคล้ องกั บสภาพปัญหา ความต้องการพัฒ นา และ
นโยบายการปฏิรูป การศึกษา มีคาสั่ งแต่งตั้งผู้ช่ว ยผู้ อานวยการกลุ่ มบริ ห ารงาน หั ว หน้ากลุ่มงาน
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าระดับ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและตรงกั บ หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ พร้ อ มทั้ ง จั ด หาทรั พ ยากร จั ด สรรงบประมาณ
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการ
ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงานโดยมีโดยการ
ส ารวจความพึ ง พอใจผลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของสถานศึก ษาโดยผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อง ได้ แ ก่
นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และคณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา
๒. ผลการดาเนินงาน
๒ ๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒ ๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้ เรี ย นทุกกลุ่ มเป้ าหมาย ครู และบุคลากรทางการศึก ษามีความรู้ความเชี่ย วชาญ ตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
๒ ๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
๒ ๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒ ๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒ สถานศึ ก ษามี รู ป แบบการบริ ห ารและการจั ด การเชิ ง ระบบ โดยทุ ก ฝ่ า ยมี ส่ ว นร่ ว ม
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา
๒ ๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา
๑ การมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน

ผลการประเมิน
วิสัยทัศน์
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมพัฒนาสู่สากล พัฒนาตนอย่างมีคุณธรรม
น้อมนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต
สามารถดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย
๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๔ พัฒนาศักยภาพครูให้เป็นมืออาชีพ
๕ พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
๑ ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ
๒ ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา
๓ ผู้เรียนล้าหน้าทางความคิด
๔ ผู้เรียนผลติผลงานอย่างสร้างสรรค์
๕ ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๗ ครูสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา
๘ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นไทย
๙ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีจิตอาสาสู่ชุมชนสามารถดารงตนเอย่าง
มีความสุข
๑๐ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๑ ผู้เรียนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๑๒ โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชน
๑๓ โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน

ประเด็นพิจารณา
๒ การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑) การวางแผนและ
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
๑๐๐
๘๐

๐
๒๕๕๘
๒๕๕๙

๔๐
๒๐
๐

จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มีผลการเรียนเฉลีย่ เกรด
๓ ขึ้นไปเกือบทุกวิชาสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา แต่ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนให้
สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๒) การวางแผนและ
ดาเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

จานวนครั้งที่ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

จากแผนภูมิ พบว่า มีครูและบุคลากรร้อยละ ๙ ๓๗ ที่ได้รับการอบรม
พัฒนาวิชาชีพน้อยกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน บุคลกรมากกว่าร้อยละ ๘๐
ขึ้นไปที่ได้รับการพัฒนามากกว่า ๒ ครั้งต่อภาคเรียน

ประเด็นพิจารณา
๓) การวางแผนการ
บริหารและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ

๔) การวางแผนและ
จัดสภาพแวดล้อทาง
กายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ

ผลการประเมิน
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารสถานศึกษามาใช้ ซึ่งประกอบด้วยงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑ งานระบบเครือข่าย (Network Administration)
- ดูแลทางด้านระบบเครือข่าย ระบบ Security และ Server
- ดูแลทางด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน
- ดูแลระบบเครือข่ายต่างๆในโรงเรียนทั้งหมด เช่น Office ต่างๆ ใน
โรงเรียน ห้อง lab ห้องสมุด ห้องสมุดอีเล็คทรอนิกส์ ห้องพักครู ฯลฯ
๒ งานซ่อมบารุง (PC Support and Maintenance)
- ติดตั้ง ดูแลและซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ในโรงเรียน
- บริการติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ
๓ งานสารสนเทศ (Information and Application Development)
- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ใช้ระบบ http://
cct.thaieduforall.org ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
http://portal.bopp-obec.info และระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
การศึกษา data.bopp-obec.info/emis
๔ งานพัฒนาเว็บไซต์
- นาเสนอข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ Facebook
- สร้างช่องทางเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่า โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์
ร้อยละของความพึงพอใจที่มีด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕๐

มีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมให้นักเรียนเรียนรู้

๐

๗๐

๘๐

๙๐

๘๒ ๒๗

โรงเรียนมีห้องน้า-ห้องส้วมบริการนักเรียน
อย่างเพียงพอ

๗๗ ๗๓

โรงเรียนมีอาคารโรงอาหารที่เหมาะสม
เพียงพอแก่นักเรียน

๗๘ ๓๓

ผลการพัฒ นาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมของ
โรงเรียน
ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจที่บุตรได้ศึกษา
โรงเรียนนี้

๑๐๐

๗๙ ๙๓
๘๔ ๔

จากแผนภูมิพบว่า ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจที่บุตรได้ศึกษา
โรงเรียนนี้เป็นลาดับสูงสุด

ประเด็นพิจารณา
๓ การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ร้อยละของเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ผู้ปกครอง

๕

๑๐

อบต
๒๕

ภาครัฐ

๒๐
๒๐

๒๐

เอกชน
ภูมิปัญาท้องถิ่น
อื่น ๆ

จากแผนภูมิ พบว่า ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต ) ภาคเอกชน ภาครัฐ มีส่วนร่วมในลาดับต่อมา
๔ การกากับ ติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา

สถานศึกษาได้ดาเนินการนิเทศกากับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
๑) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๔ ครั้ง
๒) ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย จานวน ๒ ครั้ง
๓) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔) ประชุมหัวหน้าฝ่าย เดือนละ ๑ ครั้ง
๕) ประชุมครูและบุคลากรเดือนละ ๑ ครั้ง
) ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้เดือนละ ๑ ครั้ง
๗) สารวจความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง
๘) สารวจความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง
๙) ประชุมฝ่ายบริหารงานต่าง ๆ ฝ่ายละ ๑ ครั้ง/ภาคเรียน
๑๐) ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในฯ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ฯลฯ

ประเด็นพิจารณา
การประเมินผลการ
บริหารและการจัด
การศึกษา

ผลการประเมิน
ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๐๐
๙๕
๙๐
๘๕
๘๐
๗๕
๗๐

จากแผนภูมิ พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจสูงสุดต่อด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ และมีความพึงพอใจน้อยสุดในด้านคุณภาพ
ผู้เรียน
๓. จุดเด่น
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุม
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจั ด การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการจั ด การศึ ก ษา สภาพปั ญ หา
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณ ภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณ ภาพ
สถานศึกษา
๔. จุดควรพัฒนา
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้ ม แข็ ง มี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการจั ด การศึ ก ษา และการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. วิธีดาเนินการพัฒนา
สถานศึกษาดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยการ
ดาเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยนาข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มา
ออกแบบการเรียนรู้ ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัด
ประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมทั้ ง
ให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการ
ประเมินผู้เรียนมาทางานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ มีการจัดบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับอย่าง
เต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ครูใช้สื่อ
การเรี ย นการสอน นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี ก ารประเ มิ น คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทางานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง มีโครงการ
ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ ทุ ก กลุ่ ม สาระพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองอย่ า งสม่ าเสมอเพื่ อ น าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน มีกิจกรรมครูดีเด่นที่เชิดชูเกียรติบุคลากรครูที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการส่งเสริมและให้กาลังใจให้
ครูได้พัฒนาวิทยาฐานะ และเข้าร่วมการพัฒนาตนเองกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
๒. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียน
การสอนที่เน้น ผู้เรี ยนเป็น สาคัญ ส่ งผลให้ ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูผู้สอนมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ทาให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลาง
และกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่และนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและนาผลของงานวิจัย
นั้ น ไปพั ฒ นาการเรี ย นการสอน ส่ ง ผลให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนของครู ค รอบคลุ ม ทั ก ษะ
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานสาคัญของครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติใน
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ ได้ แ ก่ นางสาวกั ณ ห์ ญ าวี พ์ คงศรี น่ า น ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ประเทศ
OBEC AWARDS ระดับเหรียญเงิน นายไพรัตน์ อินทรโยธา ได้รับรางวัลยอดครูกัลยาณมิตร
นางสาวอาพันธ์ ชุ่มเชื้อ นางสาวปาณิสรา ใจเรือน นางสาวปิยรัตน์ ท้าวตื้อ และนางนงนุช ชัยนันตา
ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข นายสมบัติ อัศวสัย ได้รับรางวัลครูดีเด่น นางสุภาพร เจริญผลและ
นางสาวสมกร เขื่อนแก้ว ครูที่พัฒนาตนเองในด้านวิทยาฐานะชานาญการพิเศษ

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓
ด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการ
ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญโดย
การดาเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่
๑ โครงการห้องเรียน
ICT เพื่อให้ครูใช้สื่อใน
การการการเรียนการ
สอน

ผลการพัฒนา

แสดงจานวนห้องเรียนที่มีชุด ICT ประจาห้อง
๑๙ ๕๐

๘๐ ๔๙

๒ โครงการพัฒนาการ
สอน ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ห้องเรียนที่มี
ชุด ICT
ห้องเรียนที่ไม่
มีชุด ICT

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนของครู ประจาปี ๒๕๕๙

ด้านการวางแผนการสอน
ด้านวิธีการสอน
ด้านพฤติกรรมการสอน
๕๐

๓ โครงงานห้องเรียน
คุณธรรม

๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

จากตาราง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนของครูมากกว่าร้อยละ ๘๐
มีการนาโครงงานคุณธรรมเข้ามาสู่ห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมโดยให้ทุกห้องเรียน
ดาเนินกิจกรรมโครงงานเพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมคุณธรรม
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีวินัย ความพอเพียงและ
จิตอาสา โดยมีครูที่ปรึกษาประจาห้องเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานของแต่ละห้องเรียน

๓. จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด
ได้ ป ฏิ บั ติจ ริ ง มีก ารให้ วิ ธีก ารและแหล่ งเรี ยนรู้ ที่ห ลากหลาย ให้ นัก เรีย นแสวงหาความรู้ จ ากสื่ อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรีย นรู้ และพัฒ นางานวิจั ยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี ครูใช้โ ครงงานคุณธรรมห้ องเรียน
สอดแทรกการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับการสอนในลักษณะของโครงงาน
๔. จุดควรพัฒนา
ควรมีการพัฒนาคณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทางานวิจัยใน
เรื่องนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ เพื่อนามาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. วิธีดาเนินการพัฒนา
สถานศึกษาดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่
๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น สารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
๔) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๕) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๗) จัดทารายงานประจาปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
๘) สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร นาเสนอผลการดาเนินงาน
รายงานประจาปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจาก
รายงานประจ าปี ของปี การศึก ษาที่ผ่ า นมา วิ เคราะห์ จุดเด่ นจุดที่ค วรพัฒ นา วิเคราะห์ ม าตรฐาน
การศึ ก ษาประจ าปี ก ารศึ ก ษาปั จ จุ บั น และจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ต ามจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา
ประกอบด้ ว ยโครงการ/กิ จ กรรมที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานของสถานศึ ก ษา โดยเน้ น ที่
ผลสัมฤทธิทางการเรียน จัดทาโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ ปฏิบัติห น้าที่ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดทาเครื่องมือให้นักเรียน
ประเมิ น ตนเองในการเรี ย นรู้ ครู ป ระเมิ น ตนเองรายบุ ค คลตามแผนพั ฒ นาตนเองที่ ว างไว้
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษาประเมินการดาเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผล
การดาเนินงาน ปรับปรุงการทางานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดทาแบบสารวจความพึง
พอใจและประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒. ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี เยี่ยม และคณะกรรมการบริหาร
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณา
ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อระบบการ
บริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา

ผลการประเมิน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา ระดับดีขึ้นไป

จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจที่สถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศ ระดับดีมากที่สุด ในขณะที่ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน
บรรลุผลสาเร็จตามต้องการ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจระดับดีน้อยที่สุด

๓. จุดเด่น
สถานศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่ า งเป็ น ระบบ มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในที่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพดี เ ยี่ ย ม และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจน
๔. จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม
ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน

ผลการประเมินภาพรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคานวณตามเกณ ์ของแต่ละดับชั้น
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติ
) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ
การทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

ระดับ ๓ ดี

ระดับ ๓ ดี



ระดับ ๓ ดี
ร้อยละ ๗๐
ได้ระดับดีขึ้นไป

ระดับ ๓ ดี
ร้อยละ ๙๒
ได้ระดับดีขึ้นไป




ร้อยละ ๕
ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ
ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ ๘๐
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๐
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๕๐
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐
ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ร้อยละ ๘๐
ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ร้อยละ ๘๐
ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ร้อยละ ๘๐
ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ร้อยละ ๘๐
ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ ๘๕
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๕๙
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๓๔
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๔
ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๐
ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ร้อยละ ๙๐
ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ร้อยละ ๘๗
ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ร้อยละ ๘๙
ได้ระดับดีขึ้นไป










มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๒ ๑) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒ ๒) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒ ๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒ ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
๔ การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น
๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัด การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

บรรลุเป้าหมาย





ระดับ ๓ ดี

ระดับ ๓ ดี

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ระดับ ๓ ดี

ระดับ ๓ ดี





ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม


ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ระดับ ๓ ดี

ระดับ ๓ ดี

ระดับ ๓ ดี

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ร้อยละ ๘๐
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐
ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ ๘๐
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๑
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐
ได้ระดับดีขึ้นไป

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม











สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม

จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่าได้ ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี พัฒนาการของ
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคานวณ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่ างชัดเจน มีการดาเนินงานด้านโครงงานคุณธรรม
อย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้เป็นตัวแทนโรงเรียน
คุ ณ ธรรมต้ น แบบภาคเหนื อ มาตรฐานที่ ๒ ในด้ า นกระบวนการบริ ห ารจั ด การของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่าน
มาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และ
การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความร่ว มมือกั บทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไม่ว่า จะเป็ น ผู้ ป กครอง ชุม ชน ภาครัฐ เอกชน เข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เยี่ยม โดยครูมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และ
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน และ
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิด
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้
ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกขั้นตอน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

ส่วนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
นาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความ
ต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้
๑. จุดเด่น
๒. จุดควรพัฒนา
● ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึ้นบางกลุ่ม ๑ พัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนให้
สาระ มีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้นบางกกลุ่ม สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ และพัฒนาผลการทดสอบ
สาระ นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพ ระดับชาติให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
กายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษากาหนด
๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

๒ จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติให้มีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณ ์ มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม

๓ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน
ที่มีพัฒนาการด้านสุขภาวะ น้าหนัก ส่วนสูง
และสมรรถภาพทางกายที่ไม่ผ่านเกณ ์เพื่อให้
นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

๑. จุดเด่น (ต่อ)
● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา

๒. จุดควรพัฒนา (ต่อ)
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
บริ หาร และมีวิสั ย ทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน
สามารถเป็นแบบอย่ างที่ดีในการทางาน และ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ค วาม
ตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาท
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม
การประชุม ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจั ด การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา
และโรงเรี ย นได้ใ ช้กระบวนวิ จั ย ในการรวบรวม
ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา

๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น
เพื่อรับทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการ
จัดการศึกษา

๑. จุดเด่น (ต่อ)
● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑) ครูพฒ
ั นาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถ
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย

๒. จุดควรพัฒนา (ต่อ)
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง
๒) ครูควรจัดส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในระดับชั้น ม ๑-ม ให้สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมี
ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
๓) ครูควรสอดแทรกให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับ
ค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้
ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียน
ได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและ
พร้อมใช้งานเสมอ
๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติ
วิชา
) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง

๑. จุดเด่น (ต่อ)
● ด้ า นการประกัน คุณ ภาพภายในที่ มี
ประสิทธิผล
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดย
ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับเป็น
ประจาต่อเนื่องทุกปี

๒. จุดควรพัฒนา (ต่อ)
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของนักเรียน
๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้
แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นรายคน

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนให้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
๒) การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดทา
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๓) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผลการนาไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๔) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ ๒๑
๒) การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดยใช้วิทยากรภายนอกเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ และความหลากหลายให้กับผู้เรียน

ภาคผนวก

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ-สกุล
นายสุรพันธ์
อินเพลา
พระครูโสภณจริยานุวัตร
พระครูพิศาลพิพัฒนสุนทร
น อ กิตติชาติ เอี่ยมสุข
นายบุญเติม
ปิงวงค์
นายสาเนียง
สะอาด
นายพิษณุ
หลวงใน
นายเกรียงไกร ชัยเมืองมา
นายนเรศ
เตชะสืบ
ร ต ชูเชิด
ด่านอินถา
นายพูนทรัพย์ การินทร์
นางดวงเดือน จันตา
นางอรุณี
ทองเจริญ
นายไพรัตน์
อินทรโยธา
นางสายัณห์
พรหมใส

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนครู
กรรมการและเลขานุการ

