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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ ตั้งอยู่เลขที่ 72หมู่ 14 บ้ำนโนนอุดมต้ำบลสระใคร อ้ำเภอสระใคร จังหวัด
หนองคำย โทรศัพท์ (042) 419880 โทรสำร (042) 419880 ส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 21 ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ.
2520 โดย กองกำรมัธยมศึกษำ กรมสำมัญศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร และได้รับอนุญำตในกำรก่อสร้ำง
โรงเรียนตำมหนังสือจังหวัดหนองคำย ที่ บค.05/3132 ลงวันที่ 3 มีนำคม 2521 มีเนื้อที่ 100 ไร่
E-mail : info@namsuaywit.org Website : http://www.namsuaywit.ac.th
เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) จ้ำนวนบุคลำกร
บุคลำกร

ผู้บริหำร

ข้ำรำชกำรครู

จ้ำนวน

2

36

พนักงำน
รำชกำร
1

2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร
ต่้ำกว่ำ
บุคลำกร
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
จ้ำนวน
4
27

ครูอัตรำจ้ำง
1

เจ้ำหน้ำที่
อื่นๆ
4

รวมทั้งหมด
44

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

รวมทั้งหมด

13

-

44

3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน
สำขำวิชำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.

บริหำรกำรศึกษำ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
สังคมศึกษำ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
พละศึกษำ
ดนตรีนำฏศิลป์
รวม

จ้ำนวน (คน)
2
4
4
4
4
6
5
4
3
36

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์)
20
18
20
20
17.5
17.5
13.5
20.5
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1.3 ข้อมูลนักเรียน
จ้ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 รวม 698 คน (ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2561)
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จ้ำนวนห้อง
รวม
ชำย
หญิง
ม.1
5
105
70
175
ม.2
4
76
79
155
ม.3
4
73
74
147
รวม
13
254
223
477
ม.4
2
22
46
68
ม.5
2
35
43
78
ม.6
2
28
47
75
รวม
6
85
136
221
รวมทั้งหมด

19

339

359

เฉลี่ยต่อห้อง
35
38.75
36.75
36.69
34
39
37.5
36.88

698

36.73

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561

รวม
ร้อยละ

กำรงำนอำชีพฯ

ศิลปะ

สุขศึกษำฯ

ภำษำอังกฤษ

126
140
56
89
167
209
787
56.54

ประวัติศำสตร์

130
74
161
72
93
59
36
48
33
117
52
86
505 456
36.28 32.76

สังคมศึกษำฯ

วิทยำศำสตร์

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

ภำษำไทย

ระดับชั้น

คณิตศำสตร์

รำยวิชำ(พื้นฐำน)

286 117
35
261 163 152
173
55
87
220 147 202
112 166
56
208 115 194
64
53
35
88
66
45
83
150
39
144
76
40
49
33
128 104 117
767 541 285 1,049 671 750
55.10 43.49 20.47 75.54 48.20 53.88
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มผี ลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561
จ้ำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

175
155
147
68
78
75
698

ผลกำรประเมิน
ไม่ผ่ำน
131
13
34
178

ผ่ำน
546
204
290
183
128
89
1,440

ดี
747
700
721
379
448
353
3,348

ดีเยี่ยม
1,259
1,198
1,011
500
756
876
5,600

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

2,006
1,898
1,732
879
1,204
1,229
8,948

74.76
89.73
84.03
82.76
90.39
94.06
84.68

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

2,356
2,113
2,172
1,006
1,306
1,231
10,184

87.87
96.22
90.39
90.22
96.24
93.82
92.07

3) ร้อยละของนักเรียนที่มผี ลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561
จ้ำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

175
155
147
68
78
75
698

ผลกำรประเมิน
ไม่ผ่ำน
15
34
49

ผ่ำน
325
68
197
109
51
81
828

ดี
489
694
930
214
321
177
2,825

ดีเยี่ยม
1,867
1,419
1,242
792
985
1,054
7,359
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มผี ลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551ปีกำรศึกษำ 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่3 ในระดับผ่ำนขึ้นไป
ผลกำรประเมิน

สมรรถนะส้ำคัญ
1. ควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำร
2. ควำมสำมำรถ
ในกำรคิด
3. ควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำ
4. ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ทักษะชีวิต
5. ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยี
รวม

ระดับผ่ำน
ขึ้นไป

ร้อยละ

147

100

ไม่ผ่ำน
-

ผ่ำน
22

ดี
40

ดีเยี่ยม
85

-

15

57

75

147

100

2

20

46

79

145

98.63

1

20

60

66

146

99.31

-

-

54

93

147

100

3

77

257

398

732

99.60

5) ร้อยละของนักเรียนที่มผี ลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551ปีกำรศึกษำ 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่6 ในระดับผ่ำนขึ้นไป
ผลกำรประเมิน

สมรรถนะส้ำคัญ
1. ควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำร
2. ควำมสำมำรถ
ในกำรคิด
3. ควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำ
4. ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ทักษะชีวิต
5. ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยี
รวม

ระดับผ่ำน
ขึ้นไป

ร้อยละ

75

100

ไม่ผ่ำน
-

ผ่ำน
12

ดี
26

ดีเยี่ยม
37

-

7

18

50

75

100

1

16

23

35

74

98.67

2

9

15

49

73

97.33

-

-

32

43

75

100

3

44

114

214

372

99.2
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1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่3
1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)ปีกำรศึกษำ2561
คะแนนเฉลี่ย
รำยวิชำ
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ภำษำไทย
47.21
55.04
คณิตศำสตร์
24.42
30.28
วิทยำศำสตร์
31.94
36.43
ภำษำอังกฤษ
26.92
29.10

ระดับประเทศ
54.42
30.04
36.10
29.45

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)ปีกำรศึกษำ2561
คะแนนเฉลี่ย
รำยวิชำ
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ภำษำไทย
38.55
48.16
คณิตศำสตร์
22.06
31.04
วิทยำศำสตร์
25.89
30.75
ภำษำอังกฤษ
22.13
31.15
สังคมศึกษำ
32.18
35.48

ระดับประเทศ
47.31
30.72
30.51
31.41
35.16

2) กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ2560 – 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ย
รำยวิชำ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

45.05
21.72
30.48
26.34

47.21
24.42
31.94
26.92

ผลต่ำง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ
2.16
2.70
1.46
0.58

6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ย
รำยวิชำ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
สังคมศึกษำฯ

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

42.67
16.59
25.43
20.57
31.53

38.55
22.06
25.89
22.13
32.18

ผลต่ำง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ
-4.12
5.47
0.46
1.56
0.65
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา : ดี
มาตรฐานการศึกษา
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 กระบวนการพัฒนา ดังต่อไปนี้
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ได้อย่ำงมีสติสมเหตุสมผล โดยจัดท้ำโครงกำร โครงกำรรักกำรอ่ำน สถิติผลกำรผ่ำนเกณฑ์กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์
สังเครำะห์ ชิ้นงำนหรือผลงำนนักเรียน ในกลุ่มสำระต่ำงๆ โครงงำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ แบบสรุป
รำยงำนร้อยละผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน โครงกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ โครงกำรควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร จัดกำรเรียนกำรสอนส่งเสริม
ให้นักเรียนพัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ ฝึกกำรคิดแก้ปัญหำ กำรคิดพร้อมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ส่งเสริมให้นักเรียนท้ำโครงงำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ำร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ
กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันแก้ปัญหำ กำรจัดท้ำโครงงำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้
และทักษะที่จ้ำเป็นตำมหลักสูตร โดยกำรจัดโครงกำร กำรประเมินสมรรถนะนักเรียนทั้ง 5 สมรรถนะโดยครูที่
ปรึกษำ กำรประเมินกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ และเขียน โดยครูที่ปรึกษำกำรประเมินระดับชำติ(O-NET)โครงกำรติว
O-NET โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โครงกำรนิเทศภำยใน จัดกำรเรียน
กำรสอนพัฒนำทักษะกำรคิดฝึกนักเรียนมีทักษะในกำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำร
สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนและสอนเสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง สอน
ซ่อมเสริมทบทวนควำมรู้เพื่อกำรทดสอบ O – NET ส่งเสริมเห็นผลกำรทดสอบสูงขึ้น สนับสนุนให้นักเรียนเข้ำ
ร่วมประกวดแข่งขันภำยในและนอกสถำนศึกษำและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงำนของตนเอง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะในกำรท้ำงำน รักกำรท้ำงำน สำมำรถท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต โดย
กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนโครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร กำรสอนโดยใช้
กระบวนกำรกลุ่มกำรสอนแบบโครงงำนกิจกรรมกำรแสดงของนักเรียนกิจกรรมนิทรรศกำรทำงวิชำกำรกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบกระบวนกำรแก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอนโดยกำรลงมือปฏิบัติจริง โครงกำรกิจกรรมเสริมสร้ำง
วิถีประชำธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมสภำนักเรียน เพื่อกำรท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ โครงกำรควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร เป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกำรวำงแผนในกำรท้ำงำน ท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้พร้อมทั้งกำรท้ำงำน
อย่ำงมีควำมสุข มุ่งพัฒนำงำนและภูมิใจในผลงำนของตนเอง
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1.1.2 ผลการพัฒนา
จำกกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็น
ระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงสมเหตุสมผล ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย
แต่ละกลุ่มสำระสูง ผลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์ และมีผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรท้ำงำน รักกำรท้ำงำน สำมำรถท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต สำมำรถวำง
แผนกำรท้ำงำนและด้ำเนินกำรจนส้ำเร็จ ท้ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของ
ตนเอง ท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต รวมทั้งหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ
ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีนิสัยรักกำร
อ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ รอบตัว มีกำรอ่ำน ฟัง พูด เขียน
และตั้งค้ำถำมเพื่อศึกษำค้นคว้ำและหำควำมรู้เพิ่มเติม สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
เพื่อเรียนรู้ระหว่ำงกัน และสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน้ำเสนอผลงำน
1.1.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน
กำรประเมินสมรรถนะนักเรียนทั้ง 5สมรรถนะโดยครูที่ปรึกษำ กำรประเมินกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ และ
เขียน โดยครูที่ปรึกษำ กำรประเมินระดับชำติ (O-NET) โครงกำรติวO-NET นักเรียนทุกคนตลอดปี กำรศึกษำ
กิจกรรม English in Daily Life โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โครงกำร
นิเทศภำยใน จัดกำรเรียนกำรอนพัฒนำทักษะกำรคิดฝึกนักเรียนมีทักษะในกำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด จัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน กิจกรรมตอบ
ค้ำถำมจำกสำรำนุกรมไทยฯ กำรแข่งขันห้องเรียนแห่งกำรเรียนรู้ แข่งขันกำรจัดนิทรรศกำรวันส้ำคัญ สัปดำห์
ห้องสมุด โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน กำรสอนโดยกระบวนกำรกลุ่ม กำรสอนโดยกระบวนกำรคิด กำรสอนกำร
เขียนเชิงสร้ำงสรรค์ กำรเรียนโดยใช้โปรแกรมส้ำเร็จรูป กำรเรียนโดยใช้กระบวนกำรทดลอง กิจกรรมทัศนศึกษำ
นอกสถำนที่ สถิติผลกำรผ่ำนเกณฑ์กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ โครงงำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
ชิ้นงำนหรือผลงำนนักเรียน ในกลุ่มสำระต่ำงๆ โครงงำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ แบบสรุปรำยงำนร้อยละ
ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน โครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ โครงกำรควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร จัดกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน โครงกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร กำรสอนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม กำรสอนแบบโครงงำน กิจกรรมบ้ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
กำรแสดงของนักเรียนกิจกรรมนิทรรศกำรทำงวิชำกำร กำรจัดกำรเรียนรู้แบบกระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรเรียน
กำรสอนโดยกำรลงมือปฏิบัติจริง
1.1.4 จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนควรได้รับกำรพัฒนำ อบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม
นอกเหนือจำกที่ครูสอน เห็นควำมส้ำคัญและคุณค่ำของกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม มีควำมเพียร
พยำยำม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ ได้รับกำรฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรฝึกทักษะกำร ฟัง พูด อ่ำน และเขียน ทั้งภำษำไทย และ
ภำษำต่ำงประเทศ พัฒนำลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ ตำมควำมถนัด ควำมสนใจของตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง ลักษณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนยังไม่เป็นไปตำมกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ กำรใช้เทคนิคกำรสอนของครูและเทคนิคกำรประเมินตำมสภำพจริง ยังไม่หลำกหลำย
เท่ำที่ควร
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1.2 ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ โดยกำรจัดโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ ได้แก่
โครงกำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน กีฬำมัธยมศึกษำ จังหวัดหนองคำย กีฬำ สพม 21 งำนส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัยโรงเรียน จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภำพทำงกำย โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน
จัดกิจกรรมป้องกันและอบรมอุบัติเหตุในกำรขับขี่จักรยำนยนต์ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพศศึกษำรอบด้ำน
ในโรงเรียน โครงกำรเข้ำค่ำยดุริยำงค์ จัดกิจกรรมกำรแสดงดนตรี นำฏศิลป์ เนื่องในวันส้ำคัญต่ำงๆ จัดกิจกรรม
มัคคุเทศก์น้อยของโรงเรียน จัดกิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมของลูกเสือ ยุวกำชำด และผู้บ้ำเพ็ญประโยชน์ จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเองและรู้จักป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำก
สภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ โดยกำรจัดโครงกำร โครงกำรค่ำยคุณธรรม กิจกรรมพิธีไหว้ครู,ปฐมนิเทศ,ปัจฉิมนิเทศ
จัดกิจกรรมวันวิสำขบูชำ กิจกรรมวันมำฆบูชำ กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำและผ้ำอำบน้้ำฝน, พิธีท้ำบุญตักบำตร
ต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรมวันคริสต์มำส โครงกำรผู้ว่ำฯ พบนักเรียน จัดกิจกรรมเพศศึกษำรอบด้ำน โครงกำรบิ๊ก
คลีนนิ่งเดย์ จัดกิจกรรมธนำคำรขยะ จัดกิจกรรมจิตอำสำให้นักเรียนรู้จักรักโรงเรียนและดุแลสถำนศึกษำของตนเอง
1.2.2 ผลการพัฒนา
จำกกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ มีสุข
นิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกก้ำลังกำยสม่้ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์
มำตรฐำน รู้จักกำรป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค
อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีและให้เกียรติผู้อื่นและสร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/นันทนำกำร
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร มีควำมเอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีผู้มีพระคุณ ยอมรับ
ควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง และตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม
1.2.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน
พิธีไหว้ครู,ปฐมนิเทศ,ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมวันวิสำขบูชำ,กิจกรรมวันมำฆบูชำ,กิจกรรมถวำยเทียน
พรรษำและผ้ำอำบน้้ำฝน, พิธีท้ำบุญตักบำตรต้อนรับปีใหม่ โครงกำรค่ำยคุณธรรม กิจกรรมวันคริสต์มำสกิจกรรม
เพศศึกษำรอบด้ำน โครงกำรบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ กิจกรรมธนำคำรขยะ กิจกรรมจิตอำสำโครงกำรพัฒนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กำรเข้ำค่ำยคุณธรรม กำรสวดมนต์ไหว้พระประจ้ำสัปดำห์กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กำรโฮมรูมนักเรียน
1.2.4 จุดที่ควรพัฒนา
กำรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขำดกำรปฏิบัติที่ต่อเนื่องจริงจัง กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสำระประสบผลส้ำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับกำรพัฒนำต่อไป
1.2.5 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1) พัฒนำให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
2) พัฒนำให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมด้ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
3) พัฒนำให้นักเรียนจะต้องพูดและเขียนภำษำอังกฤษ พื้นฐำนในชีวิตประจ้ำวันได้
4) พัฒนำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและกำรท้ำงำนเป็นทีม
เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ
5) พัฒนำให้นักเรียน มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำตนเอง
และสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท้ำงำน อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม
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6) พัฒนำให้นักเรียน มีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำจำกพื้นฐำนเดิมในด้ำน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ กระบวนกำรต่ำงๆ และสำมำรถน้ำไปประกอบอำชีพได้
7) พัฒนำให้นักเรียนมีควำมก้ำวหน้ำในผลกำรทดสอบระดับชำติ มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนในกำร
จัดกำรเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพใน
กฎกติกำ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
2.1.1 กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล โดยกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำร โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระทั้ง 8 กลุ่มสำระ กำร
วิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล กำรพัฒนำงำนทะเบียนและวัดผล กำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จัดโครงกำรส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
โรงเรียน โครงกำรสร้ำงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดกิจกรรมนิเทศกำรสอนของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ เป็นกำร
ส่งเสริมให้ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลโดย
กำรจัดโครงกำร จัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำร กำรนิเทศภำยใน กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียน กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระ กำรพัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรประชุมประจ้ำเดือน กำรประชุมฝ่ำยบริหำร
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่สนองนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดและสพฐ. กำรน้ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้บริหำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำมสำยงำนและ
ควำมถนัด กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จัดผ้ำป่ำกำรศึกษำข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมผู้ปกครองกำรนิเทศกำรสอน กำร
นิเทศติดตำม อย่ำงสม่้ำเสมอ กำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อให้มีกำรกระจำยอ้ำนำจกำรตัดสินใจ
ในกำรบริหำรจัดกำรภำรกิจของโรงเรียนไปยังคณะครูที่รับผิดชอบฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ที่ตรงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมถนัด ส่งเสริมให้คณะครูและกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมคิดวำงแผนร่วมด้ำเนินงำน ร่วมรับผิดชอบ
ก้ำกับติดตำมให้กำรสนับสนุนส้ำหรับกิจกรรมของโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องอื่นพึงพอใจ สนับสนุนกำรจัดท้ำ
ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมจ้ำเป็นและครอบคลุมต่อกำรใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนและจัดสรรงบประมำณ
ทรัพยำกรที่พึงมี พัฒนำบุคลำกรและผู้เรียนให้สนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ โรงเรียนส่งเสริมให้
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล โดยกำรจัดโครงกำร โครงกำรผ้ำป่ำกำรศึกษำกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำกำรประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบในกำรตัดสินใจตำมระเบียบของทำงรำชกำร
กิจกรรมกีฬำสีภำยในประจ้ำปีกิจกรรมท้ำบุญขึ้นปีใหม่ระหว่ำงคณะกรรมกำรสถำนศึกษำกับสถำนศึกษำ กำร
จัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมท้ำบทบำท
หน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

11
2.1.2 ผลการพัฒนา
จำกกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ส่งผลให้ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล มีกำรก้ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ มี
ควำมรู้ในกำรวิจัยมีกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหำและหรือพัฒนำผู้เรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ อย่ำงน้อยปีละ 1เรื่องผลจำกกำรวิจัยในชั้นเรียนแสดงถึงกำรแก้ปัญหำและหรือพัฒนำผู้เรียนได้ และ
ได้รับกำรยอมรับ มีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยมีกำรน้ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูรวมทั้ง
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มี
ควำมรักสำมัคคีในหมู่คณะรวมทั้งร่วมปกป้องและรักษำชื่อเสียงของสถำนศึกษำ ครูอุทิศตน ทุ่มเทแรงกำยแรงใจ
ในกำรปฏิบัติงำนสอนตำมกลุ่มสำระที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงครบถ้วน และมุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ
ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น้ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน ใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรสำมำรถบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำยอ้ำนำจก้ำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติกำร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้ค้ำแนะน้ำค้ำปรึกษำ
ทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ
2.1.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำร โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระทั้ง 8 กลุ่มสำระ
วิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล พัฒนำงำนทะเบียนและวัดผล พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริม
ระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน สร้ำงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม แนะแนวกำรศึกษำ กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กิจกรรมนิเทศกำรสอน
ของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระ พัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประชุมประจ้ำเดือน ประชุมฝ่ำยบริหำร บริหำรจัด
กำรศึกษำตำมแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่สนองนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดและสพฐ. น้ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้บริหำรจัดกำรศึกษำ ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำมสำยงำนและควำมถนัด บริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระ
2.1.4 จุดที่ควรพัฒนา
กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำร
วัดและประเมินผลตำมสภำพจริง เพื่อให้ครูสำมำรถน้ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำกำรสอนของตน
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรท้ำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน จัดท้ำและพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น สอดแทรกทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยขอควำมร่วมมือจำก
วิทยำกรชุมชน และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
2.1.5 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1) ปรับปรุงและจัดท้ำโดยสร้ำงกำรบริหำรงำนให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
2) จัดหำบุคลำกรให้เพียงพอ สอนตรงตำมควำมถนัด และควำมสำมำรถ
3) จัดท้ำแผนปฏิบัติงำน ปรับปรุง และพัฒนำกำรบริหำรงำน ให้มีควำมชัดเจนและมีประสิทธิภำพ
4) ส่งครูเข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ ทั้งทำงด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและด้ำนต่ำง ๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
3.1.1 กระบวนการพัฒนา
สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน โดยกำรจัดโครงกำร
โครงกำรจัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดท้ำหลักสูตรท้องถิ่นกำรแนะแนว
กำรศึกษำกิจกรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มกิจกรรมชุมนุมตำมควำมสนใจกำรเข้ำค่ำยเครื่องบินบังคับ
วิทยุ เครื่องร่อนกิจกรรมเข้ำค่ำยวงดุริยำงค์ กำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนกิจกรรมบ้ำเพ็ญประโยชน์กิจกรรม จิต
อำสำกำรเรียนชุมนุมตำมควำมสนใจ กำรวัดผลประเมินผลก่อนเรียน ระหว่ำงเรียนหลังเรียนกำรตรวจสอบ
ติดตำมกำรท้ำ ปพ.5 กำรนิเทศภำยในโครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม กำร
ให้บริกำรอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียน กำรเข้ำใช้ห้องปฏิบัติกำรอย่ำงสม่้ำเสมอ ให้นักเรียนเข้ำใช้ห้องสมุดในเวลำ
ว่ำง กำรเข้ำค่ำยวิชำกำร กำรสวดมนต์ไหว้พระประจ้ำสัปดำห์ กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กำรโฮมรูมนักเรียน มี
กำรจัดโครงกำร โครงกำรร่วมท้ำบุญตักบำตรในวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกับชุมชนกิจกรรมวันส้ำคัญทำงศำสนำและร่วม
ประเพณีท้องถิ่นกำรท้ำบำยศรี ประดิษฐ์วัสดุจำกท้องถิ่น วงโปงลำง โครงกำรส้ำรวจแหล่งเรียนรู้ภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียนกำรพัฒนำสวนหย่อม ศูนย์ศิลปะ เรือนเพำะช้ำกล้ำไม้ของโรงเรียนกิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ วัน
แม่แห่งชำติ และวันไหว้ครูงำนปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่ส้ำเร็จกำรศึกษำ ระดับ ม. 3และ ม.6 โรงเรียนส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำโดยจัดบริกำรให้แก่ผู้เรียน โดยกำรจัดโครงกำร โครงกำรโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรโครงงำนโครงกำรส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ลงมือปฏิบัติจริง ชุมนุมตำมควำมสนใจของนักเรียนกิจกรรมติวโอ
เน็ต ม.3 ,ม.6 กำรนิเทศติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแผนกำรเรียนรู้กิจกรรมกีฬำภำยในกิจกรรมงำนมหกรรม
วิชำกำรโครงกำรที่สนองนโยบำยโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 ผลการพัฒนา
จำกกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ท้ำให้สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดรำยวิชำเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัดควำมสำมำรถและ
ควำมสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำรควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำม
สนใจของผู้เรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
มีกำร นิเทศภำยใน ก้ำกับ ติดตำมตรวจสอบและน้ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่้ำเสมอ จัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยใน
สถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่ำง
บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จำกกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบำย จุดเน้น ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ผลกำรด้ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำย และส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น
3.1.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน
จัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรท้องถิ่น กำรแนะแนวกำรศึกษำ กิจกรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ทุกกลุ่ม กิจกรรมชุมนุมตำมควำมสนใจ กำรเข้ำค่ำยเครื่องบินบังคับวิทยุ เครื่องร่อน กิจกรรมเข้ำค่ำยวงดุริยำงค์
พัฒนำศักยภำพครูผู้สอน กิจกรรมบ้ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอำสำ กำรเรียนชุมนุมตำมควำมสนใจ กำร
วัดผล-ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่ำงเรียนและหลังเรียน กำรตรวจสอบ ติดตำมกำรท้ำ ปพ.5 กำรนิเทศภำยใน
โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำรเข้ำค่ำยคุณธรรม กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียน กำร
เข้ำใช้ห้องปฏิบัติกำรอย่ำงสม่้ำเสมอ ให้นักเรียนเข้ำใช้ห้องสมุดในเวลำว่ำง
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กำรเข้ำค่ำยวิชำกำร กำรสวดมนต์ไหว้พระประจ้ำสัปดำห์ กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กำรโฮมรูมนักเรียนกิจกรรมวัน
ส้ำคัญทำงศำสนำและร่วมประเพณีท้องถิ่น กำรท้ำบำยศรี ประดิษฐ์วัสดุจำกท้องถิ่น วงโปงลำง
โครงกำรส้ำรวจแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน กำรพัฒนำสวนหย่อม ศูนย์ศิลปะ เรือนเพำะช้ำกล้ำไม้
ของโรงเรียน กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ วันแม่แห่งชำติ และวันไหว้ครู โครงกำรร่วมท้ำบุญตักบำตรในวันขึ้นปีใหม่
ร่วมกับชุมชน งำนปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่ส้ำเร็จกำรศึกษำ ระดับ ม. 3และ ม.6-โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำร กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรโครงงำน โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่ลงมือปฏิบัติจริง ชุมนุมตำมควำมสนใจของนักเรียน กิจกรรมติว โอเน็ต ม.3 ,ม.6 กำรนิเทศ
ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรเรียนรู้ กิจกรรมกีฬำภำยใน กิจกรรมงำนมหกรรมวิชำกำร โครงกำรที่
สนองนโยบำยโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.4 จุดที่ควรพัฒนา
ควรน้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และกำรให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน้ำไปใช้พัฒนำตนเอง
3.1.5 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1) สถำนศึกษำมีหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ
2) โครงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน IS
3) โครงกำรพัฒนำกำรใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน
4) โครงกำรส่งเสริมให้ครูจัดท้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และน้ำไปใช้จริง
5) กิจกรรมส้ำหรับนักเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี
ควำมรู้สูงขึ้นตำมระดับชั้น
6) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน้ำไปประกอบอำชีพได้
7) จัดท้ำและพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น สอดแทรกทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยขอควำมร่วมมือ
จำกวิทยำกรชุมชน และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเพื่อสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน
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ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำถือเป็นข้อมูลสำรสนเทศส้ำคัญที่สถำนศึกษำจะต้องน้ำไป
วิเครำะห์ สังเครำะห์ เพื่อสรุปน้ำไปสู่กำรเชื่อมโยงหรือสะท้อนภำพควำมส้ำเร็จกับแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ(3-5 ปี) และน้ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ดังนั้น จำกผลกำรด้ำเนินงำนของสถำนศึกษำ สำมำรถสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนำของแต่ละมำตรฐำน พร้อมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น ดังนี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผล
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

คุณภาพของเด็ก
1. นักเรียนร้อยละ 89.99 เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย
มีความรับผิดชอบ มีเมตตากรุณา ปฏิบัติตามธรรม
เนียมประเพณีไทย
2. โรงเรียนปลอดจากสารเสพติดให้โทษ มีสุขภาพ
กายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความร่าเริงแจ่มใส
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
3. นักเรียนมีทักษะในการจัดการและการทางาน
รักการทางาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณภาพของเด็ก
กำรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขำด
กำรปฏิบัติที่ต่อเนื่องจริงจัง กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
แต่ละกลุ่มสำระประสบผลส้ำเร็จในระดับหนึ่ง
นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับกำรพัฒนำต่อไป

กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้นา มี
วิสัยทัศน์ สามารถบริหารจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี
2. มีการจัดองค์กรที่ชัดเจน มอบหมายงาน
ตามลาดับ ทาให้การบริหารงานคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
3. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
4. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจาปี โดยให้ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน
และดาเนินงาน

กระบวนการบริหารและการจัดการ
กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อ
ประกอบกำรเรียนกำรสอน จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง เพื่อให้ครู
สำมำรถน้ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำกำร
สอนของตนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น มีกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรท้ำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน จัดท้ำและพัฒนำ
หลักสูตรท้องถิ่น สอดแทรกทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
โดยขอควำมร่วมมือจำกวิทยำกรชุมชน และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
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5. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้ครู อาจารย์ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และครูทุกคนเป็นครูที่ปรึกษา ทาหน้าที่ตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน
สะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย ปลอดภัย และเพียงพอต่อ
การใช้งาน
7. มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน
วัด องค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและ
สนับสนุน ในการจัดทาหลักสูตร การพัฒนาโรงเรียน
และการจัดการศึกษา มีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมี
การเชื่อมโยงความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิถี
เรียนรู้ในชุมชน
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ควรน้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
1. สถำนศึกษำมีหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และกำรให้ข้อมูล
เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน้ำไปใช้พัฒนำ
2. ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
ตนเอง
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะดนตรี กีฬา
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. แผนพัฒนาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมที่รณรงค์และต่อต้านสารเสพติด
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
1.4 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อให้ครูสามารถนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการ
สอน
1.6 จัดทาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยขอความร่วมมือ
จากวิทยากรชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถ
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2. แผนพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
2.1 ปรับปรุงและจัดทาโดยสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
2.2 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ สอนตรงตามความถนัด และความสามารถ
2.3 จัดทาแผนปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงาน ให้มีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ
2.4 ส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ทั้งทางด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนและด้านต่าง
ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.5 จัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น ศึกษาดูงาน อวยพรวันเกิด
มอบของที่ระลึกในการประชุมประจาเดือน เป็นต้น
3. แผนพัฒนาด้านทรัพยากร
3.1 สารวจจัดทาแผนการใช้งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
จัดทารายงานการเงิน งบดุลประจาปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ติดตาม ดูแล กากับ ตรวจสอบใช้
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
3.2 ติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บประวัตินักเรียน การประมวลผลการ
เรียน
3.3 จัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นแหล่ง
วิชาการ และให้บริการแก่ชุมชนได้
3.4 จัดสร้าง จัดหา บารุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ และสื่ออุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ และจานวนนักเรียน
4. แผนพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม
4.1 จัดให้มีนักเรียน/ครู /ช่างครุภัณฑ์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลบารุงรักษา ตรวจสภาพของอาคาร
สถานที่ สวนหย่อม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้มีความแข็งแรง สวยงาม ร่มรื่น และ
เอื้อต่อการเรียนรู้
4.2 จัดทาแนวปฏิบัติ กฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาที่ชัดเจน และปฏิบัติได้
4.3 ทาความสะอาดท่อระบายน้า โรงอาหารเป็นประจา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4.4 รณรงค์และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปลอดภัย
และห่างไกลจากสารเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทดี มีความรักภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มีความ
ประพฤติดี และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. แผนพัฒนาด้านการกากับ ตรวจสอบ และรายงาน
5.1 จัดตั้งคณะกรรมการด้านการกากับ ตรวจสอบ และรายงานที่เหมาะสม และชัดเจน
5.2 จัดทา จัดสร้างเครื่องมือและแนวปฏิบัติที่ใช้ในการประเมิน กากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม/โครงการ ที่ชัดเจน และเป็นระบบ
5.3 จัดทาสรุปผลการประเมินทุกกิจกรรม/โครงการเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
6. ด้านการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรียนรู้
6.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง คือ ห้อง คอมฯ 1,2 นักเรียน
บุคลากร และบุคคลภายนอกสามารถใช้สืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้
6.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ จานวน 1 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน
29 เครื่อง และมีโปรแกรมที่นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
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6.3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 3
ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการ เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์กายภาพ แต่ละห้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน
2 เครื่องและมีกระดานอัจฉริยะครูและนักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
6.4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่องและมีกระดาน
อัจฉริยะครูและนักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
6.5 ปรับปรุงห้องสังคมศึกษา 1 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่องและมีกระดาน
อัจฉริยะครูและนักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
7. ความต้องการการสนับสนุนและช่วยเหลือ
7.1 ความต้องการอาคารเรียน เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ
7.2 การสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
7.3 การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จากภาครัฐและเอกชน
7.4 อาคารเอนกประสงค์(โรงยิม)เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆในรอบปี
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
 ประกำศโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
 ประกำศโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ เรื่อง กำรก้ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
 ค้ำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท้ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561
 ค้ำสั่งแต่งตั้งคณะท้ำงำนจัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีของสถำนศึกษำ (SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561
 ค้ำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ติดตำม ตรวจสอบ กำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561
 ประกำศโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ระบบกำรประกัน
คุณภำพและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
 เอกสำรหลักฐำนข้อมูลส้ำคัญ หรือเอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ แบบย่อๆ
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ประกาศโรงเรียนน้าสวยวิทยา
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยให้ปฏิรูประบบกำรประเมินและประกันคุณภำพ
กำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกของทุกระดับก่อนจะมีกำรประเมินคุณภำพในรอบต่อไป และสภำขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ชะลอกำรประเมินทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจ
และทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ด้ำเนินกำรปรับและพัฒนำมำตรฐำนดังกล่ำว
โดยสอดคล้องตำมนโยบำยของรัฐ จุดเน้นของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
แนวคิดว่ำมำตรฐำนที่ก้ำหนดต้องสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่ำงเป็นรูปธรรม กระชับ
สำมำรถสะท้อนคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงแท้จริง เน้นกำรประเมินสภำพจริง ไม่ยุ่งยำก สร้ำงมำตรฐำนระบบ
กำรประเมินเพื่อลดภำระกำรจัดเก็บข้อมูล และลดกำรจัดท้ำเอกสำรที่ใช้ในกำรประเมิน
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพ ภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลง
วันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีกำรลงนำมในประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำรไปแล้วนั้นเพื่อเป็นหลักในกำรเทียบเคียงส้ำหรับสถำนศึกษำ ในกำรพัฒนำ ส่งเสริม
สนับสนุน ก้ำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถำนศึกษำที่เปิดสอนระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกสังกัดเป็นกรอบในกำรวำงแผนและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ตั้งแต่กำรก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรจัดท้ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปีที่มุ่งสู่มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รวมถึงกำร
จัดท้ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
โรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ จึงปรับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและ
ประชำชนในชุมชนให้เหมำะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน้ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นำยบุญมี พำพิมพ์)
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนน้าสวยวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
มีจ้านวน ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑. คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับ๓ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก้าหนด
๒) นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ/จีน ในการเป็นมัคคุเทศก์น้าชมแหล่งเรียนรู้ วัดมฤคทายวัน
(ดงแขม)
๓) นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน้าตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่าง
ง่ายๆ
๔) นักเรียนมีผลงานโครงงานที่น้าไปสู่การประกอบอาชีพได้
๕) นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นของมูลจากอินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้ด้วยตนเองได้
๖) นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา มากกว่า ระดับ
๒ ขึนไป
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๗) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น้า และมีจิตอาสา
๘) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและแสดงความคิดเห็น ที่เหมาะสม
๙) นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความคิดเห็นที่
แตกต่าง
๑๐) นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง ไม่ข้องเกี่ยวสิ่งเสพติด
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ เป้าหมายของโรงเรียน คือ ๑ นักเรียน ๑ อาชีพ
๒.๒ โรงเรียนใช้การบริหารจัดการโรงเรียนทังระบบด้วยกระบวนการ PDCA โดยยึดหลัก 4A
ใน การบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก ๒ ปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
๒.๔ โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการที่ค้านึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๕ โรงเรียนจัดกิจกรรม “Morning Talk” เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่อง
๒.๖ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอส้าหรับนักเรียน
และ มีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย
๒.๗ โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดมหกรรมทางวิชาการให้นักเรียนทุก
คนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย ๒ ครังต่อ ๑ ปีการศึกษา
๒.๘ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการท้าโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ จริง และนักเรียน
ขยายความคิดน้าไปปรับใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน
ที่สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้
๓.๓ ครูทุกคนมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และน้าสรุปผลการสังเคราะห์ไปวางแผน
พัฒนาการเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพของนักเรียนชัดเจน
๓.๔ ครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา (มีการก้าหนด
สัดส่วนคะแนน
จ้านวนชินงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการ เรียนรู้ของนักเรียน และน้าผลมาพัฒนา
ให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชีวัดของหลักสูตร
๓.๕ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูทุกคนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการ
แก้ปัญหานักเรียนเป็น
ประจ้าทุกสัปดาห์
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ประกาศโรงเรียนน้าสวยวิทยา
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยที่มีกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ลงวันที่ ๒๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ จึงปรับมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนและกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนในชุมชน
ให้เหมำะสมและสอดคล้องกันเพื่อน้ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
เพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน โรงเรีย น จึ งได้ก้ำหนดค่ำเป้ ำหมำยกำรพัฒ นำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดั บ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ เพื่อเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ประกำศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
(นำยบุญมี พำพิมพ์)
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ
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การกาหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนน้าสวยวิทยา
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับ๓ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก้าหนด
๒) นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ/จีน ในการเป็นมัคคุเทศก์น้าชมแหล่งเรียนรู้ วัด
มฤคทายวัน (ดงแขม)
๓) นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน้าตนเอง สถานศึกษา และสนทนา
อย่าง ง่ายๆ
๔) นักเรียนมีผลงานโครงงานที่น้าไปสู่การประกอบอาชีพได้
๕) นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นของมูลจากอินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้ด้วยตนเองได้
๖) นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา มากกว่า
ระดับ ๒ ขึนไป
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น้า และมีจิตอาสา
๘) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและแสดงความคิดเห็น ที่
เหมาะสม
๙) นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความ
คิดเห็นที่ แตกต่าง
๑๐) นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง ไม่ข้องเกี่ยวสิ่งเสพติด

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป้าหมายของโรงเรียน คือ ๑ นักเรียน ๑ อาชีพ

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

โรงเรียนใช้การบริหารจัดการโรงเรียนทังระบบด้วยกระบวนการ PDCA โดยยึดหลัก
4Aใน การบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก ๒ ปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า

ระดับดีเลิศ

โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการที่ค้านึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย

ระดับดีเลิศ

โรงเรียนจัดกิจกรรม “Morning Talk” เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสใช้
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
๒.๖ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอส้าหรับ
นักเรียน และ มีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย
๒.๗ โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดมหกรรมทางวิชาการให้นักเรียน
ทุกคนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย ๒ ครังต่อ ๑ ปีการศึกษา
๒.๘ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
อย่าง เพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับดีเลิศ

ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการท้าโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ จริง และนักเรียนขยายความคิดน้าไปปรับใช้ในชีวิตได้
ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้
ครูทุกคนมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และน้าสรุปผลการสังเคราะห์ไป
วางแผน พัฒนาการเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพของนักเรียนชัดเจน
ครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา (มีการก้าหนด
สัดส่วนคะแนน จ้านวนชินงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผล
การ เรียนรู้ของนักเรียน และน้าผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชีวัดของ
หลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูทุกคนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการ
แก้ปัญหานักเรียนเป็นประจ้าทุกสัปดาห์

ระดับดีเลิศ

๒.๑
๒.๒
๒.๓

๒.๔
๒.๕

๓.๑

๓.๒
๓.๓
๓.๔

๓.๕

ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ
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คาสั่งโรงเรียนน้าสวยวิทยา
ที่ 237 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้วยส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ก้ำหนดให้สถำนศึกษำจัดท้ำสรุปผลกำร
จัดกำรศึกษำของ สถำนศึกษำที่สะท้อนผลกำรพัฒนำคุณภำพทั้งในด้ำนคุณภำพผู้เรียน และผลส้ำเร็จจำกกำร
บริหำรจัด กำรศึกษำที่สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสอด
คลอง กับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน รวมถึงวิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนำ และระบุแนวทำงกำรพัฒนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ ให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ทรำบ
อำศัยอ้ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 ว่ำด้วยกำรบังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2547 เพื่อให้กำรด้ำเนินงำนเป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร และเกิด
ประโยชน์กับทำงรำชกำรจึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีรำยชื่อ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำมีหน้ำที่ให้ค้ำปรึกษำอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรท้ำงำนของคณะกรรมกำร
ประกอบด้วย
1. นำยบุญมี พำพิมพ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสรำวุฒิ พิมโยธำ
กรรมกำร
3. นำยปรีชำ ศรีทำ
กรรมกำร
4. นำงสำวธัญญำรักษ์ ศรีไสย์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. นำงสำวสุกิตรำ บุภู่
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
6. นำงสำวกำญจนำ กำลบุตร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2. คณะกรรมกำรด้ำเนินงำนจ้ำแนกตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
3 มำตรฐำนดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1. นำยธวัชชัย ก้องหล้ำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงนวลปรำง มะโยธี
กรรมกำร
3. นำงฐิชำรัศม์ อินทร์ชั้นศรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.1.1 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค้ำนวณ
1. นำงเกษม พิลำดิษฐ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงวิจิตรำ ขำนชำ
กรรมกำร
3. นำงเกศินี ค้ำพูล
กรรมกำร
4. นำงสำวอำภรณ์ รักไทย
กรรมกำร
5. นำงสำวกุลจิลำ โพธิพรหม
กรรมกำร
6. นำงสำวณัฐชำ อ่อนนอ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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1.1.2 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นและแก้ปัญหำ
1. นำยวิเชียร เวียงบำล
ประธำนกรรมกำร
2. นำง อรุณณี พรหมโคตร
กรรมกำร
3. นำยวิจิตร โพธิดอกไม้
กรรมกำร
4. นำงสำวภำวิณี วิเศษ
กรรมกำร
5. นำยเอนก ไชยค้ำหำญ
กรรมกำร
6. นำงฐิชำรัศม์ อินทร์ชั้นศรี
กรรมกำร
7. นำยนัทพงษ์ โคตะมะ
กรรมกำร
8. นำงสำวสุกิตรำ บุภู่
กรรมกำร
9. นำงสำวจิรำภำ ธิโสภำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.1.3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
1. นำยสรำวุฒิ พิมโยธำ
ประธำนกรรมกำร
2. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม กรรมกำร
3. นำยปริยะ ศรีทำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.1.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
1. นำยเอกภักดิ์ ฉ่้ำมณี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงฤทัย ศรีภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
1. นำยธวัชชัย ก้องหล้ำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงนวลปรำง มะโยธี
กรรมกำร
3. นำงฐิชำรัศม์ อินทร์ชั้นศรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.16 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจคติที่ดีต่องำนอำชีพ
1. นำงนวลปรำง มะโยธี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยปริยะ ศรีทำ
กรรมกำร
3. นำงศิรินำรถ ทิพรักษ์
กรรมกำร
4. นำยสมควร เกสร
กรรมกำร
5. นำยเอกภักดิ์ ฉ่้ำมณี
กรรมกำร
6. นำงฤทัย ศรีภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด
1. นำง เกศินี ค้ำพูล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงพัชรินทร์ พิทักษ์กุล
กรรมกำร
3. นำง ภัสรำ กั้งโสม
กรรมกำร
4. นำง สำวสุวรรณี ค้ำเมืองคุณ
กรรมกำร
5. นำง สำวนิลเนตร นำสมโภชน์
กรรมกำร
6. นำยปัญญำกร ครโสภำ
กรรมกำร
7. นำยสมพล อำษำพล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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1.2.2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
1. นำงภัสรำ กั้งโสม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยธวัชชัย ก้องหล้ำ
กรรมกำร
3. นำยสมพล อำษำพล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย
1. นำงสำวสุวรรณี ค้ำเมืองคุณ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงศริญญำ ทหำรนะ
กรรมกำร
3. นำงพัชรินทร์ พิทักษ์กุล
กรรมกำร
4. นำงวรำภรณ์ ค้ำแพงศรี
กรรมกำร
5. นำงสำวธัญญลักษณ์ ศรีไสย์
กรรมกำร
6. นำงสำวกำญจนำ กำลบุตร
กรรมกำร
7. นำงสำวรัตน์ติยำกรณ์ สิงค์นำค
กรรมกำรและเลขำนุกร
1.2.4 สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม
1. นำยสุพรรณ พิลำดิษฐ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำยไพรินทร์ โฉมพูดดี
กรรมกำร
3. นำยสมเกียรติ ศรีทอง
กรรมกำร
3. นำยปัญญำกร ครโสภำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก้ำหนดชัดเจน
1. นำงเกษม พิลำดิษฐ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวธันยกำนต์ กิจขยัน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
1. นำยปรีชำ ศรีทำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงร้ำไพ ศรีทำ
กรรมกำร
3. นำยธวัชชัย ก้องหล้ำ
กรรมกำร
4. นำงฐิชำรัศม์ อินทร์ชั้นศรี
กรรมกำร
5. นำงฤทัย ศรีภูมิ
กรรมกำร
6. นำงสำวธัญญำรักษ์ ศรีไสย์
กรรมกำร
7. นำงสำวสุกิตรำ บุภู่
กรรมกำร
8. นำงสำวกำญจนำ กำลบุตร
กรรมกำร
9. นำงนวลปรำง มะโยธี
กรรมกำร
10. นำยเอกภักดิ์ ฉ่้ำมณี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.3 ด้ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย
1. นำยปรีชำ ศรีทำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงร้ำไพ ศรีทำ
กรรมกำร
3. นำยธวัชชัย ก้องหล้ำ
กรรมกำร
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4. นำงฐิชำรัศม์ อินทร์ชั้นศรี
กรรมกำร
5. นำงฤทัย ศรีภูมิ
กรรมกำร
6. นำงสำวธัญญำรักษ์ ศรีไสย์
กรรมกำร
7. นำงสำวสุกิตรำ บุภู่
กรรมกำร
8. นำงสำวกำญจนำ กำลบุตร
กรรมกำร
9. นำงนวลปรำง มะโยธี
กรรมกำร
10. นำยเอกภักดิ์ ฉ่้ำมณี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
1. นำยไพรินทร์ โฉมพูดดี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมเกียรติ ศรีทอง
กรรมกำร
3. นำยนัทพงษ์ โคตะมำ
กรรมกำร
4. นำงวรำภรณ์ ค้ำแพงศรี
กรรมกำร
5. นำงศริญญำ ทหำรนะ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
1. นำยวิเชียร เวียงบำล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงศิรินำรถ ทิพรักษ์
กรรมกำร
3. นำยสมควร เกสร
กรรมกำร
4. นำงสำวกุลจิรำ โพธิพรหม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริกำรจัดกำรและกระบวนกำรเรียนรุ้
1. นำยเอกภักดิ์ ฉ่้ำมณี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงฤทัย ศรีภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้ำวัน
1. นำงร้ำไพ ศรีทำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำยสมร ดลจิรพิสิฐ
กรรมกำร
3. นำยเจริญ หลวงเทพ
กรรมกำร
4. นำงสำวนิลเนตร นำสมโภชน์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
1. นำยสรำวุฒิ พิมโยธำ
ประธำนกรรมกำร
2. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม กรรมกำร
3. นำยปรีชำ ศรีทำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
1. นำยสรำวุฒิ พิมโยธำ
ประธำนกรรมกำร
2. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม กรรมกำร
3. นำยปรีชำ ศรีทำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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3.4 กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน้ำผลมำพัฒนำผู้เรียน
1. นำยธวัชชัย ก้องหล้ำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงนวลปรำง มะโยธี
กรรมกำร
3. นำงฐิชำรัศม์ อินทร์ชั้นศรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
1. นำยสรำวุฒิ พิมโยธำ
ประธำนกรรมกำร
2. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม กรรมกำร
3. นำยปรีชำ ศรีทำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ด้ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรโดย
เคร่งครัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำรต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหำคม 2561
ลงชื่อ
(นำยบุญมี พำพิมพ์)
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ
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คาสั่งโรงเรียนน้าสวยวิทยา
ที่ 238 /2561
แต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR)
……………………………………………………………………………………………………………….
ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ส่วนที่ 1 ได้ก้ำหนดให้โรงเรียนจัดท้ำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ให้เป็น
หลักประกันกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมภำรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และพร้อมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยนอก จำกส้ำนักรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก้ำหนดใน
หมวด 3
เพื่อให้เกิดควำมพร้อมในกำรปฎิบัติงำน บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบังเกิดประสิทธิผลตำม
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ จึงอำศัยอ้ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รับผิดชอบกำรด้ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน และรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี (SAR)
ดังนี้
1. นำยบุญมี
พำพิมพ์
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสรำวุฒิ
พิมโยธำ
รองผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยปรีชำ
ศรีทำ
หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร
กรรมกำร
4. นำงอรุณณี
พรหมโคตร
หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรเงิน
กรรมกำร
5. นำยสมเกียรติ
ศรีทอง
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรบุคคล
กรรมกำร
6. นำยวิเชียร
เวียงบำล
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
กรรมกำร
7. นำงเกศินี
ค้ำพูล
หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน กรรมกำร
8. นำงร้ำไพ
ศรีทำ
กรรมกำร
9. นำยเอกภักดิ์
ฉ่้ำมณี
กรรมกำร
10. นำงฤทัย
ศรีภูมิ
กรรมกำร
11. นำงสำวธัญญำรักษ์ ศรีไสย์
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่ตำมค้ำสั่งนี้อย่ำงเต็มก้ำลังควำมสำมำรถ ให้แล้วเสร็จตำมก้ำหนด
ด้วยควำมรับผิดชอบก่อให้เกิดประโยชน์แก่รำชกำรสืบไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหำคม 2561

(นำยบุญมี พำพิมพ์)
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ
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ประกาศโรงเรียนน้าสวยวิทยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ระบบการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ตำมที่มีประกำศกำรใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. 2561 และประกำศคณะกรรมกำรรับประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง ก้ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2561 ที่
ก้ำหนดให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดท้ำรำยงำนและน้ำผลกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำนั้น
เพื่อให้กำรด้ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ จึงประกำศแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำดังนี้
1. นำยบุญมี พำพิมพ์
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ ประธำนกรรมกำร
2. นำยศุภชัย จันทระ
ศึกษำนิเทศก์ ช้ำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3. นำงสำวธัญญำรักษ์ ศรีไสย์
ครูโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฎิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
ประสิทธิภำพ โดยค้ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส้ำคัญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561

(นำยบุญมี พำพิมพ์)
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ
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สรุปผลการดาเนินงานมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1) นักเรียนทุกคนมีควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำนเขียนภำษำไทยอยู่ใน
ระดับ3 ตำมเกณฑ์ที่ สถำนศึกษำ
ก้ำหนด

โครงการ/กิจกรรม
- กำรประเมินสมรรถนะนักเรียน
ทั้ง 5สมรรถนะโดยครูที่ปรึกษำ
กำรประเมินกำรอ่ำนคิด
วิเครำะห์ และเขียน
- -กำรสอนกำรเขียนเชิง
สร้ำงสรรค์

2) นักเรียนสำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษ/จีน ในกำรเป็น
มัคคุเทศก์น้ำชมแหล่งเรียนรู้ วัด
มฤคทำยวัน (ดงแขม)
3) นักเรียนทุกคนสำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษในกำรแนะน้ำตนเอง
สถำนศึกษำ และสนทนำอย่ำง
ง่ำยๆ
4) นักเรียนมีผลงำนโครงงำนที่
น้ำไปสู่กำรประกอบอำชีพได้

-กิจกรรม English in Daily
Life
-จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยของ
โรงเรียน
-กิจกรรม English in Daily
Life

5) นักเรียนทุกคนสำมำรถสืบค้น
ของมูลจำกอินเทอร์เน็ตและสรุป
ควำมรู้ด้วยตนเองได้

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
ผลกำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน
- แบบบันทึกกำรอ่ำน
- ปพ 5
- สถิติผลกำรผ่ำนเกณฑ์กำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ สังเครำะห์
- แบบสรุปรำยงำนร้อยละผู้เรียนที่
ผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์และเขียน
-โครงงำน ชิ้นงำนหรือผลงำน
นักเรียน ในกลุ่มสำระต่ำงๆ
-โครงงำน ชิ้นงำนหรือผลงำน
นักเรียน ในกลุ่มสำระต่ำงๆ
-กำรลงมือปฏิบัติจริงในกำรเป็น
มัคคุเทศก์
-โครงงำน ชิ้นงำนหรือผลงำน
นักเรียน ในกลุ่มสำระต่ำงๆ

-โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน -โครงงำน ชิ้นงำนหรือผลงำน
-โครงกำรโรงเรียนเขตเศรษฐกิจ นักเรียน ในกลุ่มสำระต่ำงๆ
พิเศษ
-เกียรติบัตรโครงงำน
-เกียรติบัตรนักเรียนจำกกำรอบรม
โครงกำรโรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
-ใบประกำศ
-เล่มสรุปโครงกำร
-กิจกรรม ICT
-โครงงำน ชิ้นงำนหรือผลงำน
-กำรเรียนกำรสอนโดยกำรลงมือ นักเรียน ในกลุ่มสำระต่ำงๆ
ปฏิบัติจริง
-เกียรติบัตรโครงงำน
-กำรสอนโดยกระบวนกำรคิด

33
6) นักเรียนร้อยละ 95 มีระดับผล
กำรเรียนเฉลี่ยรวมตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ มำกกว่ำ ระดับ 2 ขึ้น
ไป

-โครงกำรส่งเสริมศักยภำพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
-โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
-โครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ
-โครงกำรควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร
-โครงกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร
-จัดกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมให้
นักเรียนพัฒนำทักษะกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ ฝึกกำรคิด
แก้ปัญหำ
-กำรสอนโดยใช้กระบวนกำร
กลุ่ม
-กำรสอนแบบโครงงำน
-กิจกรรมกำรแสดงของนักเรียน
-กิจกรรมนิทรรศกำรทำง
วิชำกำร
-กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
กระบวนกำรแก้ปัญหำกำรเรียน
กำรสอนโดยกำรลงมือปฏิบัติ
จริง

-ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน
-ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ผลกำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน
- แบบบันทึกกำรอ่ำน
- ปพ 5
- สถิติผลกำรผ่ำนเกณฑ์กำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ สังเครำะห์
- แบบสรุปรำยงำนร้อยละผู้เรียนที่
ผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์และเขียน
-โครงงำน ชิ้นงำนหรือผลงำน
นักเรียน ในกลุ่มสำระต่ำงๆ
-เกียรติบัตรโครงงำน/ผลงำน

34
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
7) นักเรียนทุกคนมีควำมรับผิดชอบ -จัดกิจกรรมจิตอำสำให้นักเรียน
มีวินัย มีภำวะผู้น้ำ และมีจิตอำสำ
รู้จักรักโรงเรียนและดูแล
สถำนศึกษำของตนเอง
-โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์
-โครงกำรค่ำยคุณธรรม
-โครงกำรบิ๊กคลีนนิ่งเดย์
-จัดกิจกรรมธนำคำรขยะ
-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี
วินัยในตนเองและรู้จักป้องกัน
ตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่
เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค
อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ
8) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรม
กิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและ
ประเพณีท้องถิ่นและวันส้ำคัญ
แสดงควำมคิดเห็น ที่เหมำะสม
-กิจกรรมพิธีไหว้ครู
-จัดกิจกรรมวันวิสำขบูชำ
-กิจกรรมวันมำฆบูชำ
-กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำและ
ผ้ำอำบน้้ำฝน
-พิธีท้ำบุญตักบำตรต้อนรับปีใหม่

9) นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่ำงมี -จัดกิจกรรมวันคริสต์มำส
ควำมสุขบนควำมแตกต่ำงทำง
-จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
วัฒนธรรม และควำมคิดเห็นที่
-กิจกรรมวันอำเซียน
แตกต่ำง
10) นักเรียนทุกคนมีร่ำงกำย
แข็งแรง ไม่ข้องเกี่ยวสิ่งเสพติด

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและ
สุนทรียภำพผู้เรียน ได้แก่
-โครงกำรแข่งขันกีฬำภำยใน
โรงเรียน
-กีฬำมัธยมศึกษำ จังหวัด

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
- บันทึกกำรท้ำควำมดีของนักเรียน
- ภำพกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม
- แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
- ภำพกำรท้ำควำมสะอำดบริเวณ
โรงเรียนตำมเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ
-ภำพกำรคัดแยกขยะให้ถูกประเภท
-เกียรติบัตรนักเรียนที่ประพฤติดี
-กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
-ปฐมนิเทศ
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตร

- ภำพกิจกรรมกำรร่วมในวันส้ำคัญ
ต่ำงๆ
-พิธีไหว้ครู
-ปฐมนิเทศ,ปัจฉิม
-แบบบันทึกกำรร่วมกิจกรรมวันส้ำคัญ
ทำงพระพุทธศำสนำของนักเรียนในแต่
ละหมู่บ้ำน
-กำรสวดมนต์ไหว้พระประจ้ำสัปดำห์
-นักเรียนไปวัด ท้ำบุญตักบำตร
ท้ำกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตร
- ภำพกิจกรรมกำรร่วมในวันส้ำคัญ
ต่ำงๆ
-ชิ้นงำนและผลงำนนักเรียนในกำร
กิจกรรมในวันส้ำคัญต่ำงๆ
- แบบบันทึกน้้ำหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน
- แบบบันทึกนักเรียนรำยบุคคล
- ภำพถ่ำยกิจกรรมต่ำงๆ
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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หนองคำย กีฬำ สพม 21
-งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
โรงเรียน
-จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำย
-โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในโรงเรียน
จัดกิจกรรมป้องกันและอบรม
อุบัติเหตุในกำรขับขี่จักรยำนยนต์
-จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
เพศศึกษำรอบด้ำนในโรงเรียน
-โครงกำรเข้ำค่ำยดุริยำงค์
-จัดกิจกรรมกำรแสดงดนตรี
นำฏศิลป์ เนื่องในวันส้ำคัญต่ำงๆ
-จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยของ
โรงเรียน
-จัดกิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรม
ของลูกเสือ ยุวกำชำด
และผู้บ้ำเพ็ญประโยชน์
-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี
วินัยในตนเองและรู้จักป้องกัน
ตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่
เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค
อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ

ตำมหลักสูตร
-นักเรียนเดินรณรงค์กำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดและเดินรณรงค์
กำรป้องกันอุบัติเหตุในกำรขับขี่
จักรยำนยนต์ในโรงเรียนและชุมชน
-นักเรียนรับกำรอบรม
เรื่องเพศศึกษำจำกโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพ
-นักเรียนเดินทำงไกล
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
1) เป้ำหมำยของโรงเรียน
คือ 1 นักเรียน 1 อำชีพ

โครงการ/กิจกรรม
-โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน
-โครงกำรโรงเรียนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

2) โรงเรียนใช้กำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนทั้งระบบด้วยกระบวนกำร
PDCA โดยยึดหลัก 4Aใน กำร
บริหำรและจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ

-โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ
-จัดกิจกรรมนิเทศกำรสอนของ
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
-กำรประชุมฝ่ำยบริหำรกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำตำมแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนที่สนองนโยบำยของ
หน่วยงำนต้นสังกัดและสพฐ.
-กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
-กำรน้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้บริหำรจัดกำรศึกษำ
-กำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำม
สำยงำนและควำมถนัด
-กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนทุก
กลุ่มสำระ
-กำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
-จัดกิจกรรมนิเทศกำรสอนของ
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
-กำรส่งเสริมให้ผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลโดยกำรจัดโครงกำร
-กำรศึกษำข้อเสนอแนะจำกกำร
ประชุมผู้ปกครองกำรนิเทศกำรสอน
กำรนิเทศติดตำม
-ส่งเสริมให้คณะครูและกรรมกำร
สถำนศึกษำมีส่วนร่วมคิดวำงแผน

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
-โครงงำน ชิ้นงำนหรือผลงำน
นักเรียน ในกลุ่มสำระต่ำงๆ
-โครงงำนอำชีพ
-เกียรติบัตรโครงงำน
-ภำพนักเรียนอบรมโครงงำนอำชีพ
- แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่สนอง
นโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด
และสพฐ.
- แผนพัฒนำบุคลำกร
- ค้ำสั่งตำมสำยงำน
-รำยงำนกำรประชุมประจ้ำเดือน
-รำยงำนกำรประชุมฝ่ำยบริหำร
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3) โรงเรียนมีกำรประเมินหลักสูตร
สถำนศึกษำทุก 2 ปี โดยควำม
ร่วมมือของโรงเรียน คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และศิษย์
เก่ำ

4) โรงเรียนมีแผนพัฒนำวิชำกำรที่
ค้ำนึงถึงคุณภำพผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้ำหมำย

ร่วมด้ำเนินงำน ร่วมรับผิดชอบ
ก้ำกับติดตำมให้กำรสนับสนุนส้ำหรับ
กิจกรรมของโรงเรียน
-โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ
-กำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำกำรประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ให้ควำมเห็นชอบในกำรตัดสินใจตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร
-กำรจัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ส่งเสริมให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมท้ำ
บทบำทหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
-จัดกิจกรรมนิเทศกำรสอนของ
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
-กำรจัดโครงกำรจัดท้ำหลักสูตร
สถำนศึกษำ
-กำรนิเทศภำยใน
-กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนทุก
กลุ่มสำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
-กำรศึกษำข้อเสนอแนะจำกกำร
ประชุมผู้ปกครองกำรนิเทศกำรสอน
กำรนิเทศติดตำม
-โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
-จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำร
-กำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
-โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำ
-กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
-กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
-กำรน้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้บริหำรจัดกำรศึกษำ

- หลักสูตรสถำนศึกษำ
- หลักสูตรท้องถิ่น
- หลักสูตรรำยวิชำเพิ่มเติม

- แผนพัฒนำวิชำกำร
-แผนปฏิบัติกำร
- โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ทั้ง 8 กลุ่มสำระ
-วิจัยชั้นเรียน
-แนะแนวกำรศึกษำ
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5) โรงเรียนจัดกิจกรรม “Morning -กิจกรรม English in Daily Life
Talk” เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกำส -ค่ำยภำษำอังกฤษ
ใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่อง

-โครงงำน ชิ้นงำนหรือผลงำน
นักเรียน ในกลุ่มสำระต่ำงๆ
-เล่มรำยงำนสรุปโครงกำร

6) โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่ร่มรื่น
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอ
ส้ำหรับนักเรียน และ มีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตที่เข้ำถึงได้ง่ำย

-ภำพถ่ำยนักเรียนคัดแยกขยะ
-ชิ้นงำนกำรประดิษฐ์สิ่งของจำก
ขยะ
-สถิติกำรเข้ำใช้สืบค้นข้อมูลใน
ห้องสมุด

-โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ
-กิจกรรมสำธำรณะประโยชน์
-กิจกรรม ICT
-กำรพัฒนำและส่งเสริมห้องสมุด
โรงเรียน
-กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ
7) โรงเรียนมีห้องสมุด
-กำรพัฒนำและส่งเสริมห้องสมุด
ห้องปฏิบัติกำรเพียงพอ และจัด
โรงเรียน
มหกรรมทำงวิชำกำรให้นักเรียนทุก -กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
คนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
-กิจกรรม Open House
อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อ 1 ปีกำรศึกษำ -กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทำง
วิชำกำร
8) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
-กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ
สำรสนเทศที่สนับสนุนกำรบริหำร
-กำรพัฒนำและส่งเสริมห้องสมุด
จัดกำรและกำรเรียนรู้อย่ำง เพียงพอ โรงเรียน
และใช้ประโยชน์เต็มศักยภำพ
-กิจกรรม ICT

-สถิติกำรเข้ำใช้สืบค้นข้อมูลใน
ห้องสมุด
-สมุดบันทึกรักกำรอ่ำน
-ภำพถ่ำยกำรจัดกิจกรรม Open
House
-เล่มสรุปรำยงำน
-สถิติกำรเข้ำใช้สืบค้นข้อมูลใน
ห้องสมุด
-ภำพถ่ำย
-แผนปฏิบัติกำร
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ
ประเด็นพิจำรณำ
โครงกำร/กิจกรรม
1) ครูทุกคนจัดกำรเรียนรู้ให้
-โครงกำรจัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำ
นักเรียนเกิดกระบวนกำรคิด
กำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ
วิเครำะห์ สังเครำะห์ และคิด
-กำรจักกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
สร้ำงสรรค์โดยกำรปฏิบัติจริงผ่ำน ผู้เรียนเป็นส้ำคัญ
กำรท้ำโครงงำน/กิจกรรม/กำรฝึก -กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติในสถำนกำรณ์ จริง และ
บูรณำกำร โครงงำน
นักเรียนขยำยควำมคิดน้ำไปปรับใช้ -โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ในชีวิตได้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ลงมือ
ปฏิบัติจริง
-กำรเข้ำค่ำยเครื่องบินบังคับวิทยุ
เครื่องร่อน
-กิจกรรมเข้ำค่ำยวงดุริยำงค์
-กิจกรรมบ้ำเพ็ญประโยชน์
-กิจกรรมจิตอำสำ
-กิจกรรมประดิษฐ์วัสดุจำกท้องถิ่น
-กิจกรรมวงโปงลำง
-กิจกรรมติวโอเน็ต ม.3 ,ม.6
2) ครูทุกคนพัฒนำและใช้สื่อกำร
-โครงกำรส้ำรวจแหล่งเรียนรู้ภำยใน
สอน สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ และภำยนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้อง -กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตแก่
กับสำระที่สอน สร้ำงแรงจูงใจให้
นักเรียน
นักเรียนสนุกในกำรเรียนรู้
-กำรเข้ำใช้ห้องปฏิบัติกำรในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
- โครงกำรร่วมกับชุมชนกิจกรรมวัน
ส้ำคัญทำงศำสนำและร่วมประเพณี
ท้องถิ่นกำรท้ำบำยศรี ประดิษฐ์วัสดุ
จำกท้องถิ่น
3) ครูทุกคนมีกำรวิเครำะห์นักเรียน -กำรวิเครำะห์นักเรียนเป็น
เป็นรำยบุคคล และน้ำสรุปผลกำร รำยบุคคล
สังเครำะห์ไปวำงแผน พัฒนำกำร -กิจกรรมชุมนุมตำมควำมสนใจของ
เรียนและแนวทำงกำรประกอบ
นักเรียน
อำชีพของนักเรียนชัดเจน
-กำรวัดผลประเมินผลก่อนเรียน
ระหว่ำงเรียน หลังเรียน
-กำรตรวจสอบติดตำมกำรท้ำ ปพ.5
4) ครูทุกคนมีแผนกำรวัดและ

-กำรวัดผลประเมินผลก่อนเรียน

หลักฐำนเชิงประจักษ์/ผลงำนโดดเด่น
-โครงงำน
-หน่วยกำรเรียนรู้
-แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
-ผลงำนนักเรียน
-ภำพถ่ำย
-กำรวัดผล-ประเมินผลก่อน
เรียน ระหว่ำงเรียนและหลัง
เรียน

- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
- แบบบันทึกกำรใช้ห้องปฏิบัติ/
สื่อ
-ผลงำนนักเรียน
-ภำพถ่ำย

- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
- วิจัยในชั้นเรียน
- ผลสรุปกำรวิเครำะห์นักเรียน
เป็นรำยบุคคล
- ปพ.5
- แบบวัดและประเมินผล
- แบบกำรวัดแลประเมินผลด้ำน
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ประเมินนักเรียนชัดเจนตลอดปี
กำรศึกษำ (มีกำรก้ำหนด สัดส่วน
คะแนน จ้ำนวนชิ้นงำน และ
พฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีกำร
วิเครำะห์ผลกำร เรียนรู้ของนักเรียน
และน้ำผลมำพัฒนำให้นักเรียน
บรรลุผลตำมตัวชี้วัดของหลักสูตร
5) ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ครูทุก
คนมีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนวิธีกำร
สอนและกำร แก้ปัญหำนักเรียนเป็น
ประจ้ำทุกสัปดำห์

ระหว่ำงเรียน หลังเรียน
-กำรตรวจสอบติดตำมกำรท้ำ ปพ.5
-ออกแบบหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้
- กำรนิเทศติดตำม
- กำรจัดกำรเรียนรู้

กำรเรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- แบบ ป.พ.ต่ำงๆ
- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
- บันทึกหลังแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้

-โครงกำรขับเคลื่อน PLC ชุมชน
-รำยงำนกำรประชุมอบรม
แห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพสู่สถำนศึกษำ -ภำพถ่ำย
-โครงกำรอบรมทำงออนไลน์
-โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบ
วงจร
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนนาสวยวิทยา
สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
อาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต21
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2561โรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ ฉบับนี้ จัดท้ำขึ้น
ตำมกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถำนศึกษำจัดส่งรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก้ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ้ำทุกปี เพื่อรำยงำนผล
กำรด้ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่สะท้อนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งเป็นผลส้ำเร็จจำกกำร
บริห ำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้ องกับ มำตรฐำนกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน 3 มำตรฐำนได้แก่
คุณภำพของผู้เรียนกระบวนกำรบริห ำรและกำรจัดกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้ำคัญเพื่อน้ำเสนรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนเผยแพร่ต่อ สำธำรณชนได้รับ ทรำบ และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินภำยนอก โดย
ส้ำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และผู้ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2561
ฉบับนี้ คณะผู้จัดท้ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรรำยงำนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรน้ำไปใช้ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ ในปีกำรศึกษำ 2562 ต่อไป

(นำยบุญมี พำพิมพ์)
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ
1 พฤษภำคม 2562
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลครูและบุคลำกร
 ข้อมูลนักเรียน
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ
 ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน
ส่วนที2่ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ
ส่วนที3่ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส่วนที4่ ภาคผนวก
• ประกำศโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
• ประกำศโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ เรื่อง กำรก้ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
• ค้ำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท้ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561
• ค้ำสั่งแต่งตั้งคณะท้ำงำนจัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีของสถำนศึกษำ (SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ
2561
• ค้ำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ติดตำม ตรวจสอบ กำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561
• ประกำศโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ระบบกำร
ประกันคุณภำพและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
• เอกสำรหลักฐำนข้อมูลส้ำคัญ หรือเอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ แบบย่อๆ
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บทสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2661
โดยผู้บริหารโรงเรียน
ตำมกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 ได้ก้ำหนดให้สถำนศึกษำ จัดให้มีระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ จัดท้ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำด้ำเนินกำรตำม
แผนที่ก้ำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้น
สังกัดหรือหน่วยงำนที่ก้ำกับดูแลสถำนศึกษำ เป็นประจ้ำทุกปี โรงเรียนน้้ำสวยวิยำ ได้ด้ำเนินกำรจัดท้ำ
รำยงำนตำมนโยบำย ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
ชื่อสถำนศึกษำ
สหวิทยำเขต
อ้ำเภอ
จังหวัด
ชื่อ สกุล ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
เบอร์โทรศัพท์
ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน และจ้ำนวน
นักเรียน
จ้ำนวนบุคลำกร

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ
ปทุมเทวำภิบำล
สระใคร
หนองคำย
นำยบุญมี พำพิมพ์
(042) 419880
มัธยมศึกษำตอนต้น 477 คน
มัธยมศึกษำตอนปลำย 221 คน
ผู้บริหำร
2 คน
จ้ำนวนครูประจ้ำกำร 36 คน
พนักงำนรำชกำร
1 คน
ลูกจ้ำงประจ้ำ (นักกำร) 4 คน
ลูกจ้ำงชั่วครำว
1 คน

2. ประเด็นการพิจารณาประเมินตนเอง
2.1 มาตรฐานการศึกษาโดยรวมของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
2.2 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
2.2.1.1 กระบวนการพัฒนา ดังต่อไปนี้
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ได้อย่ำงมีสติสมเหตุสมผล โดยจัดท้ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โครงกำร
รักกำรอ่ำน โครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ โครงกำรควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ำร่วมประกวด
แข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันแก้ปัญหำ โดยกำรจัดโครงกำร กำรประเมินสมรรถนะนักเรียนทั้ง 5
สมรรถนะ กำรประเมินกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ และเขียน โดยครูที่ปรึกษำกำรประเมินระดับชำติ(O-NET)โครงกำร
ติวO-NET จัดกิจกรรมป้องกันและอบรมอุบัติเหตุในกำรขับขี่จักรยำนยนต์ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
เพศศึกษำรอบด้ำนในโรงเรียน จัดกิจกรรมกำรแสดงดนตรี นำฏศิลป์ เนื่องในวันส้ำคัญต่ำงๆ จัดกิจกรรม
มัคคุเทศก์น้อยของโรงเรียน จัดกิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมของลูกเสือ ยุวกำชำด และผู้บ้ำเพ็ญประโยชน์ จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเองและรู้จักป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำก
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สภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
2.2.1.2 ผลการพัฒนา
จำกกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำยส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็น
ระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงสมเหตุสมผล ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สำระสูง ผลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์
และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์ และมีผลกำรทดสอบระดับชำติสูงขึ้น ผู้เรียนมีทักษะในกำรท้ำงำน รักกำรท้ำงำน
สำมำรถท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต สำมำรถวำงแผนกำรท้ำงำนและด้ำเนินกำรจน
ส้ำเร็จ ท้ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของตนเอง มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ รอบตัว มีกำรอ่ำน ฟัง พูด เขียน และตั้งค้ำถำม
เพื่อศึกษำค้นคว้ำและหำควำมรู้เพิ่มเติม ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ
และออกก้ำลังกำยสม่้ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน รู้จักกำรป้องกัน
ตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค อุบัติเหตุ และปัญหำ
ทำงเพศ เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตร มีควำมเอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีผู้
2.2.1.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กำรประเมินสมรรถนะนักเรียนทั้ง 5สมรรถนะโดยครูที่ปรึกษำ กำรประเมิน
กำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ และเขียน โดยครูที่ปรึกษำ กำรประเมินระดับชำติ (O-NET) โครงกำรติว O-NET
นักเรียนทุกคนตลอดปีกำรศึกษำ กิจกรรม English in Daily Life โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โครงกำรนิเทศภำยใน จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน สัปดำห์ห้องสมุด โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน กำรสอนโดยกระบวนกำรกลุ่ม กำร
สอนโดยกระบวนกำรคิด กำรสอนกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ กำรเรียนโดยใช้โปรแกรมส้ำเร็จรูป กำรเรียนโดยใช้
กระบวนกำรทดลอง กิจกรรมทัศนศึกษำนอกสถำนที่ สถิติผลกำรผ่ำนเกณฑ์กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ สังเครำะห์
โครงงำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ชิ้นงำนหรือผลงำนนักเรียน ในกลุ่มสำระต่ำงๆ โครงงำนในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ แบบสรุปรำยงำนร้อยละผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ พิธีไหว้ครู,ปฐมนิเทศ,ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมวันวิสำขบูชำ
,กิจกรรมวันมำฆบูชำ,กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำและผ้ำอำบน้้ำฝน, พิธีท้ำบุญตักบำตรต้อนรับปีใหม่ โครงกำร
ค่ำยคุณธรรม
2.2.2.4 จุดที่ควรพัฒนา
กำรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขำดกำรปฏิบัติที่ต่อเนื่องจริงจัง กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสำระประสบผลส้ำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับกำรพัฒนำต่อไป
2.3 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.3.1 กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จัดกิจกรรม
นิเทศกำรสอนของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้บริหำรปฏิบัติงำน
ตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลโดยกำรจัดโครงกำร กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วน
ร่วม กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อให้มีกำรกระจำย
อ้ำนำจกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรภำรกิจของโรงเรียนไปยังคณะครูที่รับผิดชอบฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ที่ตรงตำม
ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมถนัด ส่งเสริมให้คณะครูและกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมคิดวำงแผนร่วม
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ด้ำเนินงำน ร่วมรับผิดชอบ ก้ำกับติดตำมให้กำรสนับสนุนส้ำหรับกิจกรรมของโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องอื่นพึง
พอใจ สนับสนุนกำรจัดท้ำข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมจ้ำเป็นและครอบคลุมต่อกำรใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน
และจัดสรรงบประมำณ ทรัพยำกรที่พึงมี พัฒนำบุคลำกรและผู้เรียนให้สนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
โรงเรียนส่งเสริมให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
2.3.2 ผลการพัฒนา
ส่งผลให้ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล มีกำรก้ำหนด
เป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
กำรศึกษำ ค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ ให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ มีควำมรักสำมัคคีในหมู่คณะรวมทั้งร่วมปกป้องและรักษำชื่อเสียงของสถำนศึกษำ ครูอุทิศตน
ทุ่มเทแรงกำยแรงใจในกำรปฏิบัติงำนสอนตำมกลุ่มสำระที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงครบถ้วน และมุ่งมั่นพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณภำพ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น้ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน ใช้หลักกำรบริหำร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรสำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย
2.3.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน
ส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระ พัฒนำห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ พัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำประชุมประจ้ำเดือน ประชุมฝ่ำยบริหำร บริหำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนที่สนองนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดและสพฐ. น้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้บริหำรจัด
กำรศึกษำ ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำมสำยงำนและควำมถนัด บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมกำร
เรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระ
2.3.4 จุดที่ควรพัฒนา
กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำร
วัดและประเมินผลตำมสภำพจริง เพื่อให้ครูสำมำรถน้ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำกำรสอนของตน
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรท้ำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน จัดท้ำและพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น สอดแทรกทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยขอควำมร่วมมือจำก
วิทยำกรชุมชน และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
2.4 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
2.4.1 กระบวนการพัฒนา
สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน โดยกำรจัดโครงกำร
โครงกำรจัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดท้ำหลักสูตรท้องถิ่นกำรแนะแนว
กำรศึกษำกิจกรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มกิจกรรมชุมนุมตำมควำมสนใจกำรเข้ำค่ำยเครื่ องบินบังคับ
วิทยุ เครื่องร่อนกิจกรรมเข้ำค่ำยวงดุริยำงค์ กำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนกิจกรรมบ้ำเพ็ญประโยชน์กิจกรรม จิต
อำสำกำรเรียนชุมนุมตำมควำมสนใจ
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2.4.2 ผลการพัฒนา
จำกกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ท้ำให้สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดรำยวิชำเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัดควำมสำมำรถและ
ควำมสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำรควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำม
สนใจของผู้เรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
มีกำร นิเทศภำยใน ก้ำกับ ติดตำมตรวจสอบและน้ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่้ำเสมอ ส่งเสริม
สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น
2.4.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน
จัดกิจกรรมชุมนุมตำมควำมสนใจ กำรเข้ำค่ำยเครื่องบินบังคับวิทยุ เครื่องร่อน กิจกรรมเข้ำค่ำยวง
ดุริยำงค์ พัฒนำศักยภำพครูผู้สอน กิจกรรมบ้ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอำสำ กำรเรียนชุมนุมตำมควำมสนใจ
กำรวัดผล-ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่ำงเรียนและหลังเรียน กำรตรวจสอบ
2.4.4 จุดที่ควรพัฒนา
ควรน้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และกำรให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน้ำไปใช้พัฒนำตนเอง

ลงชื่อ
(นำยบุญมี พำพิมพ์)
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำสวยวิทยำ
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