รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี
ปี การศึกษา 2553

โรงเรี ยนบ้านไร่ พทิ ยาคม
หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านไร่
อาเภอ ศรี สาโรง จังหวัด สุ โขทัย
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ เป็ นรายงานที่แสดงภารกิจการดาเนินงานและผล
การดาเนินงานประจาปี การศึกษา 2553 ของโรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม ซึ่งสะท้อนผลการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระสาคัญของรายงานประกอบด้วย สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา สภาพการดาเนินงานของ
สถานศึกษา ผลการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 การวิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน
โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรี ยน และ
ผูป้ กครองที่ให้ขอ้ มูลและอานวยความสะดวกในการจัดทารายงาน และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อไป

(นายนริ นทร์ คงคาสวรรค์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม
30 เมษายน 2554
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ภาคผนวก

บทที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้ านไร่ พทิ ยาคม ตั้งอยูเ่ ลขที่ 102
ถนน ศรีสาโรง – บ้ านไร่ ตาบล บ้ านไร่ อาเภอ ศรี สาโรง
จังหวัด สุ โขทัย รหัสไปรษณี ย ์ 64120 โทรศัพท์ 055-685010
โทรสาร 055-685011 e-mail : brpssr@gmail.com
website www. banraipit.net
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1.2 เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
1.3 เขตพื้นที่บริ การการศึกษา จานวน 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลบ้านไร่ ตาบลบ้านซ่าน
และตาบลราวต้นจันทร์
2. ข้ อมูลด้ านการบริ หาร
2.1 ชื่อ-สกุลผูบ้ ริ หาร นายนรินทร์ คงคาสวรรค์
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรี ยนนี้ต้ งั แต่ 1 พฤศจิกายน 2550 จนถึง ปัจจุบนั
รวมเป็ นเวลา 3 ปี 7 เดือน
2.2 ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร จานวน 1 คน
ชื่อ-สกุลผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร นางสาวมาริ นทร์ กลิน่ เชตุ
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
2.3 ประวัติโดยย่อ คาขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาตาบล ตาม
ประกาศ การจัดตั้ง โรงเรี ย นของกรมสามัญศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงวันที่ 4
มิถุนายน พ.ศ. 2519 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2519 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้มาตรวจดู สภาพ
ภูมิประเทศสถานที่ ที่จะจัดตั้งโรงเรี ยน พบว่าพื้นที่เป็ นบริ เวณทุ่งนา ผูบ้ ริ หารและ
คณะกรรมการโรงเรี ย น โดยมี ก านันทอง อ่ อ นบุ ญ ประธานกรรมการได้ป ระชุ ม
ปรึ กษาหารื อเพื่อดาเนิ นการก่อสร้ างโรงเรี ยน ณ วัดบ้านไร่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2519 ต่อมาโรงเรี ยนได้รับความช่วยเหลือและร่ วมมืออย่างดียงิ่ จากประชาชนชาวบ้าน
ไร่ ได้เสี ยสละเวลา แรงงาน ไม้ หญ้าคา และวัสดุ ก่อสร้ างต่าง ๆในการสร้ างอาคาร
เรี ยนชัว่ คราว ซึ่ งแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2519 และในวันที่ 30 พฤษภาคม
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2519 ประชาชนได้ร่วมกันทาบุญเลี้ยงพระจัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระ เพื่อฉลองอาคารเรี ยน
หลังใหม่ นับเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งแรกของตาบลบ้านไร่
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 โรงเรี ยนได้เปิ ดทาการเรี ยนการสอนเป็ นวันแรก
และตั้งชื่อว่า “โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม” โดยมีนายเสริ ม มีกล่า เป็ นผูบ้ ริ หารคนแรก มี
นักเรี ยนจานวน 39 คน ครู ฝ่ายปฏิบตั ิการ 2 คน คือ นางสาวปราณี กล่อมฤทธิ์ และนาย
เลิศ ทองเหลือง
วันที่ 12 เมษายน 2520 นายสิ น บุญเกตุ กลับบ้านไร่ เพื่อเยีย่ มญาติและได้
ทราบเรื่ องการสร้ า งโรงเรี ย นมัธ ยมประจ าต าบล ท่ า นจึ ง ให้ก ารสนับสนุ นโดยจัด
ทอดผ้าป่ าสามัคคีจากกรุ งเทพ โดยมอบปั จจัยให้ วดั บ้านไร่ 20 % ที่เหลือมอบให้
โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคมเป็ นเงินจานวน 21,035 บาท จาก การทอดผ้าป่ าเมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2520 ได้นาเงินมาสร้างอาคารเรี ยนหลังใหม่โดยความร่ วมมือ
ของชาวบ้านห้วยทรายที่ได้มอบไม้ให้จานวนหนึ่ง ทางโรงเรี ยนจึงตั้งชื่ออาคารนี้
ว่า “หอประชุมห้วยทราย” (โรงอาหารปัจจุบนั )
ระหว่างปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อนปลายปี การศึกษา 2520 กลุ่มอาสาพัฒนาของ
โรงเรี ยน นาโดยครู เสริ ม มีกล่าและคณะครู ทุกท่านช่วยกันทาการตัดถนนภายใน
ทุกสายได้ครบตามแผนที่วางเอาไว้ และได้ร่วมกับ นายสวน เต่าเล็ก และประชาชนทา
การซ่อมแซมสะพานข้ามคูเข้าโรงเรี ยนให้ใช้การได้
ปั จจุบนั โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม เปิ ดทาการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีนกั เรี ยน จานวน 659 คน
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2.4 ระบบโครงสร้างการบริ หาร (อาจเสนอแผนภูมิก็ได้)
คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้ านไร่ พทิ ยาคม
ชมรมผู้ปกครอง/ชมรมศิษย์ เก่ า

ผู้อานวยการสถานศึกษา

มูลนิธิปาริชาติบ้านไร่

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
กลุ่มการบริหารงานบุคคล
1. การวางแผนอัตรากาลัง
2. การจัดสรรอัตรากาลัง
3. การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง
4. การย้ายและการเปลี่ยน
ตาแหน่งให้สูงขึ้น

กลุ่มการบริหารงบประมาณ
1. การจัดทาแผนงบประมาณ
2. การจัดทาแผนปฏิบตั ิการใช้
จ่ายเงิน
3. การอนุมตั ิการใช้จ่าย
งบประมาณ
4. การขอโอนและขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
5. การรายงานผลการเบิกจ่าย
6. การลา
งบประมาณ
7. การประเมินผลการ
6. การตรวจสอบติดตามและ
ปฏิบตั ิงาน
รายงานการใช้งบประมาณ
8. การดาเนินการทางวินยั และ
7. การตรวจสอบ ติดตามและ
การลงโทษ การอุทธรณ์
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
การร้องทุกข์
งบประมาณ
9. การสัง่ พักราชการและการ
8. งานระดมทรัพยากรและ
ออกจากราชการ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
10. งานทะเบียนประวัติ
9. กองทุนเพื่อการศึกษา
11. การเสนอขอ
10. การบริ หารจัดการ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
12. การส่งเสริ มการประเมิน
11. การวางแผนวัสดุ การจัดหา
วิทยฐานะ
วัสดุ
13. การส่งเสริ มยกย่องเชิดชู
12. การกาหนดรู ปแบบรายการ
14. การส่งเสริ มมาตรฐาน
และคุณลักษณะเฉพาะของ
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
ครุ ภณั ฑ์

กลุ่มบริหารงานทัว่ ไป
กลุ่มการบริหารงานวิชาการ
1. การพัฒนาระบบและ 1. การวางแผนงานด้านวิชาการ
เครื อข่ายข้อมูล
2. งานจัดการเรี ยนการสอน
สารสนเทศ
3. งานพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา
2. การประสานงานและ
4. การพัฒนากระบวนการ
พัฒนาเครื อข่าย
เรี ยนรู ้
การศึกษา
5. งานวัดผล ประเมินผลและ
3. การวางแผนการ
การเทียบโอนการเรี ยน
บริ หารการศึกษา
6. งานวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
4. งานวิจยั เพื่อพัฒนา
การศึกษา
นโยบายและแผน
5. การจัดระบบบริ หาร 7. การพัฒนาและส่งเสริ มให้มี
แหล่งเรี ยนรู ้
และพัฒนาองค์กร
6. การพัฒนามาตรฐาน 8. การนิเทศการศึกษา
9. การแนะแนว
การปฏิบตั ิงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อ 10. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา
การศึกษา
8. งานธุรการ
11. การส่งเสริ มชุมชนให้มีความ
9. งานดูแลอาคาร
เข้มแข็งทางวิชาการ
สถานที่และ
12. การส่งเสริ ม สนับสนุน
สภาพแวดล้อม
ประสานความร่ วมมือ และ
10. การจัดสามะโน
พัฒนางานวิชาการกับชุมชน
นักเรี ยน
องค์กร หน่วยงาน และ
11. การรับนักเรี ยน
สถาบันการศึกษาอื่น
12. การจัดตั้ง ยุบ เลิก
สถานศึกษา
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กลุ่มการบริหารงานบุคคล
15. การส่งเสริ มวินยั คุณธรรม
และจริ ยธรรม
16. การส่งเสริ มการขอ
ใบอนุญาต

กลุ่มการบริหารงบประมาณ
13. การควบคุม ดูแล และการ
จาหน่ายวัสดุ
14. การเบิกเงินจากคลัง
15. การจัดทาบัญชีการเงิน
16. การจัดทารายการทางการ
เงินและงบการเงิน
17. การจัดทา จัดหา แบบพิมพ์
บัญชี ทะเบียนและรายงาน

กลุ่มบริหารงานทัว่ ไป
13. การจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
14. การทัศนศึกษา
15. งานกิจการนักเรี ยน
16. การประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา
17. งานประสานงานกับ
ชุมชนและหน่วยงาน
ราชการ
18. การรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน
19. การจัดระบบควบคุม
ภายในหน่วยงาน
20. งานจัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การ
ลงโทษนักเรี ยน

กลุ่มการบริหารงานวิชาการ
13. งานจัดระเบียบและแนว
ปฏิบตั ิงานวิชาการ
14. การคัดเลือกหนังสื อ สื่ อ
แบบเรี ยนที่ใช้ในสถานศึกษา
15. การพัฒนาและสื่ อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
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3.ข้ อมูลนักเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนนักเรี ยน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 มีดงั นี้
3.1 จานวนนักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การทั้งหมด 659 คน
3.2 จานวนนักเรี ยนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิ ดสอน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
รวมระดับ ม.ต้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวมระดับ ม.ปลาย
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ห้องเรี ยน
4
4
4
12
4
4
4
12
24

ชาย
65
65
59
189
48
48
35
131
320

จานวนนักเรี ยน
หญิง
55
69
45
169
54
55
61
170
339

รวม
120
134
104
358
102
103
96
301
659

3.3 จานวนนักเรี ยนที่มีลกั ษณะพิเศษ
รายการ
1. นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนร่ วม
2. นักเรี ยนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
3. นักเรี ยนปั ญญาเลิศ
4. นักเรี ยนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ
(ยากจน ด้อยโอกาส ฯ)
รวม

18
-

คิดเป็ นร้อยละของจานวน
นักเรี ยนทั้งหมด
2.73
-

125

18.97

143

21.70

จานวน (คน)
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3.4 สถิติจานวนนักเรี ยนด้านอื่นๆ
รายการ

จานวน (คน)

1. นักเรี ยนตกซ้ าชั้น
2. นักเรี ยนที่ขาดเรี ยนมากกว่าร้อยละ 5 ของเวลาเรี ยน
(วัน) ตลอดปี การศึกษา
3. นักเรี ยนลาออกกลางคัน
4. นักเรี ยนที่ทาชื่อสี ยงให้โรงเรี ยน
ประเภท งานใบตอง
ประเภท กีฬา (หลายประเภทกีฬา)
ประเภท นาฏศิลป์
ประเภท ดนตรีไทย
ประเภท ดุริยางค์
ประเภท ครอสเวิร์ด
ประเภท คอมพิวเตอร์
ประเภท สอบแข่ งขันเพื่อเข้ าศึกษาต่ อ
ประเภท ภาษาไทย
5. นักเรี ยนที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยง (เอดส์ ยาเสพติด ความ
รุ นแรง พฤติกรรมก้าวร้าวตามคาตัดสิ นของแพทย์)
6. อื่นๆ
รวม

48

คิดเป็ นร้อยละของจานวน
นักเรี ยนทั้งหมด
7.26

-

-

10
80
60
30
32
10
10
50
3

1.52
12.14
9.10
4.55
4.86
1.52
1.52
7.59
0.46

-

-

333

50.52

3.5 จานวนนักเรี ยนต่อห้อง (เฉลี่ย)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.6 สัดส่ วนครู : นักเรี ยน = 1 : 20

30 คน : ห้อง
25 คน : ห้อง
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4. ข้ อมูลบุคลากร
เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

ประเภทบุคลากร

ชาย

หญิง

ต่ากว่า
ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า
ป.ตรี

อายุเฉลี่ย

ประสบการณ์
ในตาแหน่ง

ผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการ
ครู ประจาการ
พนักงานราชการ
ครู อตั ราจ้าง
นักการ/ภารโรง
อื่นๆ
รวม

1
14
1
2
2
3
23

1
16
3
4
1
25

2
4
6

17
4
6
27
48

1
1
13
15

55
36
44
27
28
45
38

10 ปี
4 ปี

48

2-34 ปี ขึ้นไป
1 – 3 ปี ขึ้นไป
1 – 3 ปี ขึ้นไป
1 – 32 ปี ขึ้นไป

-

● มีครู ที่สอนตรงตามวิชาเอก 37 คน (92.50 %)
● มีครู ที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้สอนตามความถนัด 3 คน (7.50 %)
5. สภาพชุ มชนโดยรวม
5.1 การศึกษาของผูป้ กครอง (คิดเป็ นร้อยละของจานวนผูป้ กครองนักเรี ยนทั้งหมด)
จานวนผูป้ กครอง
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
671
653
97.32
18
2.68
5.2 อาชีพหลักของผูป้ กครอง (ทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ ง)
อาชีพของผูป้ กครอง
อาชีพ
น้อยกว่า
ร้อยละ 20-40
ร้อยละ 41-60
ร้อยละ 61-80
ร้อยละ20

รับราชการ
ค้าขาย
เกษตรกร
รับจ้าง
อื่นๆ







มากกว่า
ร้อยละ 80
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5.3 ศาสนาที่ผปู ้ กครองนับถือ (จานวนนักเรี ยน)
ศาสนาที่ผปู ้ กครองนับถือ

ศาสนา

น้อยกว่า
ร้อยละ20

ร้อยละ 20-40

ร้อยละ 41-60

ร้อยละ 61-80

มากกว่า
ร้อยละ 80

พุทธ
คริ สต์
อิสลาม
ฮินดู
ซิกซ์
อื่นๆ

-

-

-

-


-

5.4 รายได้เฉลี่ยของผูป้ กครอง ต่อครอบครัว ต่อปี (จานวนครอบครัว)
น้อยกว่า 20,000 บาท 20,000-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท มากกว่า 40,000 บาท
38
243
235
155
5.5 โอกาสและข้อจากัดของสถานศึกษา
โอกาส
ข้อจากัด
1.อยูใ่ กล้ อบต.ได้รับความร่ วมมือ 1. ด้านอุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยน
ด้านงบประมาณสนับสนุนการ
การสอนบางประเภทมีจานวน
ดาเนินกิจกรรมพัฒนานักเรี ยน เช่น จากัด การจัดซื้ อเพิม่ ต้องจัดตาม
- โครงการอบรมคุณธรรม
งบประมาณที่ได้รับ คุณภาพอยูใ่ น
- โครงการจัดซื้ อเครื่ อง
ระดับพอใช้ได้ ซึ่ งมีผลต่อการ
ดนตรี สาหรับวงดุริยางค์
สร้างผลงานไม่ทนั สมัยเท่าที่ควร
2. อยูใ่ กล้วดั บ้านไร่ ได้รับการ
และส่ งผลให้การจัดเวลาเรี ยนไม่
สนับสนุนด้านการจัดหากองทุน
เพียงพอกับความต้องการของ
สนับสนุนกิจการของโรงเรี ยนโดย นักเรี ยน เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์
การทอดผ้าป่ าการศึกษา ซึ่ งริ เริ่ ม
2. ครู มีจานวนไม่เพียงพอ ทาให้
โดยคณะกรรมการมูลนิธิปาริ ชาติ โรงเรี ยนต้องใช้เงินส่ วนหนึ่งหมด
บ้านไร่
ไปกับการจ้าง ทาให้งบประมาณ
สาหรับการพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนลดลง

หมายเหตุ
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โอกาส
3. อยูใ่ กล้แหล่งเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นแหล่ง
รวมภูมิปัญญาของชาวบ้านไร่ ทาง
โรงเรี ยนจัดกลุ่มนักเรี ยนผูส้ นใจเข้า
ไปศึกษาวิธีการทอผ้าบ้านไร่ การทา
ลูกประคบสมุนไพร การทายาลม
สมุนไพรแผนโบราณ ซึ่งเป็ นการ
สื บทอดองค์ความรู ้พ้นื บ้านจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อจากัด
3. ครู บางกลุ่มสาระฯ เช่น ครู
อุตสาหกรรม โรงเรี ยนไม่มีครู
อุตสาหกรรม ทาให้นกั เรี ยนที่
ต้องการเรี ยนวิชาช่างต่างๆ เช่น
ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า หมดโอกาส
เลือกวิชาที่ตนสนใจ

หมายเหตุ

(สรุ ปโดยย่อ เช่น อยูใ่ กล้แหล่งเรี ยนรู ้ อยูใ่ นบริ เวณวัด ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสอย่างดียงิ่ หรื อ
อยูใ่ กล้แหล่งที่มีความเสี่ ยงต่อยาเสพติด ฯลฯ)
6. โครงสร้ างหลักสู ตร
โรงเรี ยน บ้านไร่ พิทยาคม จัดสอนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ
2551 สาหรับหลักสู ตรสถานศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โรงเรี ยนจัด
สัดส่ วนสาระการเรี ยนรู ้และเวลาเรี ยน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3
เวลาเรี ยน (คิดเป็ นร้อยละต่อปี )
ระดับชั้น

ภาษา
ไทย

คณิ ต
ศาสตร์

ม.1

120
120
120
10

200 200
200 200
200 200
16.67 16.67

ม.2
ม.3
รวมเฉลี่ย

วิทยา
ศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุ ขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
นักเรี ยน

รวม

160
160
160
13.33

80
80
80
6.67

80
80
80
6.67

80
80
80
6.67

160
160
160
13.33

120
120
120
10

1,200
1,200
1,200
100

● จานวนชัว่ โมงที่จดั ให้นกั เรี ยน เรี ยนทั้งปี เท่ากับ 1200 ชัว่ โมง
● แผนการเรี ยนรู ้/จุดเน้นการพัฒนานักเรี ยนที่ตอ้ งการเน้นเป็ นพิเศษ คือ คณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6 (คณิต – วิทย์)
เวลาเรี ยน (คิดเป็ นร้อยละต่อปี )
ระดับชั้น

ภาษา
ไทย

คณิ ต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุ ขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
นักเรี ยน

ม.4
ม.6

80
80
80

200
200
200

480
480
480

120
120
120

40
40
40

40
40
40

80
40
-

160
160
160

120
120
120

1320
1280
1280

รวมเฉลี่ย

6.06

15.15

36.36

9.09

6.06

3.03

3.03

12.13

9.09

100

ม.5

รวม

● จานวนชัว่ โมงที่จดั ให้นกั เรี ยน เรี ยนทั้งปี เฉลี่ยเท่ากับ 1,280 ชัว่ โมง
● แผนการเรี ยนรู ้/จุดเน้นการพัฒนานักเรี ยนที่ตอ้ งการเน้นเป็ นพิเศษ คือ คณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6 (ศิลป์ คานวณ)
เวลาเรี ยน (คิดเป็ นร้อยละต่อปี )
ระดับชั้น

ภาษา
ไทย

คณิ ต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุ ขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
นักเรี ยน

ม.4
ม.6

160
160
160

200
200
200

80
80
80

200
200
200

40
40
40

40
40
40

200
200
200

160
160
160

120
120
120

1200
1200
1200

รวมเฉลี่ย

13.33

16.67

6.67

16.67

3.33

3.33

16.67

13.33
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100

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
นักเรี ยน

ม.5

รวม

● จานวนชัว่ โมงที่จดั ให้นกั เรี ยน เรี ยนทั้งปี เฉลี่ยเท่ากับ 1,200 ชัว่ โมง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6 (ศิลป์ ทัว่ ไป)
เวลาเรี ยน (คิดเป็ นร้อยละต่อปี )
ระดับชั้น

ภาษา
ไทย

คณิ ต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ม.4
ม.6

160
160
160

80
80
80

80
80
80

240
240
200

40
40
40

120
120
120

200
200
200

160
160
160

120
120
120

1200
1200
1160

รวมเฉลี่ย

13.48

6.75

6.75

19.10

3.37

10.11

16.85

13.48

10.11

100

ม.5

สุ ขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

● จานวนชัว่ โมงที่จดั ให้นกั เรี ยน เรี ยนทั้งปี เฉลี่ยเท่ากับ 1,200 ชัว่ โมง

รวม
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7. ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที่
7.1 มีอาคารเรี ยนและอาคารประกอบ 3 หลัง ได้แก่ อาคารเรี ยนแบบ 108 ล จานวน
2 หลัง อาคาร 216 ล จานวน 1 หลัง โรงฝึ กงาน (อุตสาหกรรมและคหกรรม) 1
หลัง หอประชุมอเนกประสงค์ (ใช้เล่นกีฬาได้) 1 หลัง สนามกีฬาและกรี ฑา
จานวน 1 สนาม สนามบาสเกตบอลจานวน 1 สนาม สนามเปตอง จานวน 1
สนาม ห้องสมุดขนาด 5 ห้องเรี ยน จานวน 1 ห้อง ห้องพยาบาล จานวน 1 ห้อง
โรงอาหาร จานวน 1 หลัง หอพักนักเรี ยนขนาด 40 เตียง จานวน 1 หลัง
บ้านพักครู จานวน 5 หลัง บ้านพักภารโรง จานวน 2 หลัง บ้านพักนักเรี ยน
จานวน 1 หลัง
7.2 จานวนห้องเรี ยนทั้งหมด 24 ห้องเรี ยน แบ่งเป็ น
ชั้น ม.1 – ม.3
= 4:4:4
ชั้น ม.4 – ม.6 = 4 : 4 : 4
7.3 ห้องที่จดั ไว้ใช้ปฏิบตั ิกิจกรรมเฉพาะมีท้ งั หมด 15 ห้อง ได้แก่ ห้องวิทยาศาสตร์
5 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการภาษา 1 ห้อง ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้องสมุด
ขนาด 4 ห้องเรี ยน 1 ห้อง ห้องเรี ยนดนตรี 1 ห้อง ห้องเรี ยนนาฏศิลป์ 1 ห้อง
ห้องเรี ยนศิลปะ 1 ห้อง ห้องเรี ยนอุตสาหกรรม 1 ห้อง ห้องคหกรรม 1 ห้อง
ห้องเรี ยนงานประดิษฐ์ 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1

ห้อง โรงเพาะชา 1 โรง

ห้องเรี ยนเกษตร 1 ห้อง ห้องอุตสาหกรรมและเขียนแบบ 1 ห้อง
7.4 พื้นที่ปฏิบตั ิกิจกรรม /นันทนาการ ได้แก่ สนามฟุตบอล 1 สนาม
สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามเปตอง 6 สนาม หอประชุมอเนกประสงค์
1 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการเทเบิลเทนนิสและ ห้อง Fitness 1 ห้อง สนามแบตมินตัน
สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล
8. ข้ อมูลด้ านงบประมาณและทรัพยากร
8.1 งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายได้
บาท
เงินงบประมาณ(รายหัว)
2,473,600.00
เงินนอกงบประมาณ (รายได้โรงเรี ยน)
เงินบริ จาค
557,150.00
รวม

รายจ่าย
งบดาเนินการ
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 70%
รวม

บาท
1,731,520
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8.2 ทรัพยากรที่จาเป็ น
● คอมพิวเตอร์ (ทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับจานวนที่โรงเรี ยนมี)
............... มีนอ้ ยกว่า 10 เครื่ อง
............... มี 10-30 เครื่ อง
.......... มีมากกว่า 30 เครื่ อง
● ปริ มาณสื่ อ 8 เครื่ อง
9. แหล่ งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและการใช้
9.1 ห้องสมุด (ทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับความเป็ นจริ งของโรงเรี ยน)
............... สถานศึกษามีพ้นื ที่หอ้ งสมุดน้อยกว่า 3 ห้องเรี ยน
...... ... สถานศึกษามีพ้นื ที่หอ้ งสมุด 3 – 5 ห้องเรี ยน
............... สถานศึกษามีหอ้ งสมุดแยกเป็ นอาคารต่างหาก
● จานวนหนังสื อในห้องสมุดทั้งหมด 6,025 เล่ม
● การสื บค้นหนังสื อและการยืม-คืนใช้ระบบ Library 2000
● จานวนนักเรี ยนที่ใช้ห้องสมุดในปี การศึกษานี้ คิดเป็ น 350 คน / วัน
9.2 แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้
ห้องสมุดโรงเรี ยน
ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องศูนย์ปฏิบตั ิการของ
แต่ละกลุ่มสาระฯ
สวนสมุนไพรไทย
ฯลฯ

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี )
350 คน / วัน
20 / ปี
40 / ปี
40 / ปี
30 / ปี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก
โรงเรี ยน
ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้
ศูนย์ผา้ ทอและภูมิปัญญา
บ้านไร่
อุทยานประวัติศาสตร์
จ.สุ โขทัย
เขตห้ามล่า ถ้ าเจ้าราม
โรงพยาบาลศรี สังวร
อ.ศรี สาโรง จ.สุ โขทัย
สถานีตารวจ ต. บ้านไร่
สถานีอนามัย ต. บ้านไร่
โรงแรมไพลิน อ.เมือง
จ.สุ โขทัย

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี )
10 / ปี
2 / ปี
1 / ปี
1 / ปี
2 – 3 / ปี
2 – 3 / ปี
2 / ปี
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แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน
ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี )

แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก
สถิติการใช้
โรงเรี ยน
(จานวนครั้ง/ปี )
ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้
8. สนามบินสุ โขทัย
1 / ปี
9. พิพิธภัณฑ์ผา้ สาธร
1 / ปี
อ.ศรี สัชชนาลัย จ.สุ โขทัย
10. อุทยานประวัติศาสตร์
1 / ปี
ศรี สัชชนาลัย
11. ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
1 / ปี
พอเพียง (ฟาร์มเทิดไท)
12. อุทยานประวัติศาสตร์
1 / ปี
กาแพงเพชร
13. บ่อน้ าพุร้อนพระร่ วง
1 / ปี
14. อุทยานแห่งชาติภูหิน
1 / ปี
ร่ องกล้า
15. อ่างเก็บน้ าแม่มอก
1 / ปี
16. ร้านรับซื้ อของเก่า
1 / ปี
วงศ์พานิชย์
17. ธารธารารี สอร์ท
1 / ปี
18. ไบเทค บางนา
1 / ปี
19.อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
1 / ปี
20.ท้องฟ้าจาลองกรุ งเทพฯ
1 / ปี
21.อุทยานวิทยาศาสตร์
1 / ปี
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
21. ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
1 / ปี
เคลื่อนที่ ณ โรงเรี ยน
สุ โขทัยวิทยาคม
22. โครงการชลประทาน
1 / ปี
ประตุระบายน้ าแม่น้ ายม
(หาดสะพานจันทร์)
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แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน
ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี )

แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก
สถิติการใช้
โรงเรี ยน
(จานวนครั้ง/ปี )
ชื่อแหล่งเรี ยนรู ้
23. เขื่อนแควน้ อยบำรุงแดน
1 / ปี
1 / ปี
24. อ่าวคุง้ กระเบน
1 / ปี
25. ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ทาง
ทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา
1 / ปี
26. วัดพนัญเชิง วัดใหญ่
ชัยมงคล
1 / ปี
27. วัดมหาธาตุ พิษณุโลก
1 / ปี
28. วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่
1 / ปี
29. กว้านพะเยา พะเยา
1 / ปี
30. บึงฉวาก สุ พรรณบุรี
1 / ปี
31. วัดสังฆาทาน นนทบุรี
1 / ปี
32. วัดเกตุไชโย อ่างทอง
1 / ปี
33. บึงบอระเพ็ด
นครสวรรค์
1 / ปี
34. พืชสวนโลก เชียงใหม่
1 / ปี
36. วัดพระธาตุลาปางหลวง
ลาปาง
1 / ปี
37. อุทยานประวัติศาสตร์
18.
อยุธยา
1 / ปี
19. 38. อุทยานสวรรค์
นครสวรรค์
1 / ปี
39. วัดอัมพวัน สิ งห์บุรี
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● ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผูท้ รงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู ้แก่
ครู /นักเรี ยน ในปี การศึกษานี้
1. ชื่อ นายเดชา ชีวรัตน์
ให้ความรู ้เรื่ อง การปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี สากล
ประเภทเครื่ องเป่ า
2. ชื่อ นายวีระ ยิม้ รอด
ให้ความรู ้เรื่ อง การแสดงพื้นบ้านมังคละ
3. ชื่อ นายอิสระพงศ์ คงเมือง ให้ความรู ้เรื่ อง การแสดงพื้นบ้านกลองยาว
4. ชื่อ นางราตรี แจ่มศรี
ให้ความรู ้เรื่ อง อาหารท้องถิ่นบ้านไร่
10. ผลการดาเนินงานในรอบปี ทีผ่ ่านมา
10.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสาเร็ จ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
หลักฐานยืนยันความสาเร็ จ
โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ มให้ ค รู - 1.สรุ ปโครงการ
อาจารย์เข้ารับการอบรมและศึกษาต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาตนเอง 2.วุฒิบตั ร
อย่างต่ อเนื่ องทุ ก ปี การศึ กษา (2550 – 2553) มีแผนงาน 3.ภาพถ่าย
โครงการอย่างต่อเนื่องโดยจัดสรรงบประมาณดาเนิ นงานปี ละ 4.เกียรติบตั ร
200,000-300,000 บาท มีการติดตามประเมินผลการนาความรู ้
ที่ได้รับมาพัฒนางานของบุคลากรและมีการจัดอบรมครู โดย
ใช้ค รู เป็ นฐาน กล่ าวคื อ ครู ผูท้ ี่ เข้า รับ การอบรมนาความรู ้ ที่
ได้มาขยายผลแก่เพื่อนร่ วมงาน เช่น จัดประชุ มอบรม เผยแพร่
เอกสารที่ได้รับแก่เพื่อน ๆ ผลการดาเนิ นโครงการดังกล่าวทา
ให้ครู มีความรู ้ ความเข้าใจ และ สามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้ตาม
เป้าหมายของหลักสู ตร
โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอน 8 กลุ่มสาระ โดยส่ งเสริ ม 1.สรุ ปโครงการ
การจัดกิ จกรรมอย่างหลากหลาย เช่ น กิ จกรรมส่ งเสริ มการ 2.วุฒิบตั ร
ผลิ ตสื่ อ การจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรของกลุ่มสาระต่าง ๆ 3.ภาพถ่าย
การใช้ ห้ อ งเรี ย น เป็ นศู น ย์ก ารเรี ยน ส่ ง เสริ มการแข่ ง ขัน 4.เกียรติบตั ร
ความสามารถทางวิชาการระดับโรงเรี ยนและระดับเขตพื้นที่
การส่ งเสริ มความสามารถพิเศษด้านศิ ลปะ ดนตรี และกี ฬา
จัดกิ จกรรมแสดงผลงานครู และนักเรี ยนทุ กสิ้ นปี การศึ กษา
เพื่อรายงานผลการจัดการศึ กษาแก่ ผูเ้ กี่ ยวข้อง ยกย่องเชิ ดชู
เกียรติครู และนักเรี ยนที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพแต่ ละบุคคล อาทิ
กิจกรรมสอนเสริ มนักเรี ยน ม.6 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
กิจกรรมพัฒนาอัจฉริ ยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการ งานฝี มือและสิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆ กิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานที่ กิ จกรรมบู รณาการ กิ จกรรมพัฒนา
ชุมชน กิจกรรมสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุ น
ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผ ลิ ต และใช้สื่ อ โดยจัด อบรมครู ใ ห้ผ ลิ ต สื่ อ
เทคโนโลยี โ ปรแกรม ต่ า ง ๆ เช่ น E-Book การผลิ ต สื่ อ
ออนไลน์ ผลิ ต สื่ อ CAI หนัง สื่ อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม เอกสาร
ประกอบการสอน ส่ งเสริ มการประกวดสื่ อในระดับเขตและ
ระดับประเทศ

หลักฐานยืนยันความสาเร็ จ
1.สรุ ปโครงการ
2.วุฒิบตั ร
3.ภาพถ่าย
4.เกียรติบตั ร

1.สรุ ปโครงการ
2.วุฒิบตั ร
3.ภาพถ่าย
4.เกียรติบตั ร

10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ควรปรับปรุ ง
งาน/โครงการ/กิจกรรม
สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้ าหมาย
โครงการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและอาคารสถานที่ -งบประมาณไม่เพียงพอ
-การปฏิบตั ิกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
-ข้อจากัดด้านสถานที่
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงานในทุ ก กลุ่ ม -การปฏิบตั ิกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
สาระการเรี ย นรู ้ การจัดการประกวดโครงงาน -มีขอ้ จากัดด้านเวลาและด้านงบประมาณ
ของนักเรี ยน
โครงการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
-มีขอ้ จากัดด้านเวลาที่ไม่ตรงกันระหว่าง
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและนักเรี ยน
11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
11.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก
โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่
12 ถึง14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านผูบ้ ริ หาร
ด้านครู และด้านนักเรี ยน ซึ่ งสรุ ปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานดังแสดงในตารางต่อไปนี้
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง พอใช้ ดี
ด้ านนักเรียน




มาตรฐานที่ 1 นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 4 นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ ตรอง และมีวสิ ัยทัศน์
มาตรฐานที่ 5 นักเรี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
มาตรฐานที่ 6 นักเรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 9 นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
มาตรฐานที่ 10 นักเรี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 12 นักเรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี และกีฬา








ด้ านผู้บริหาร

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการ
บริ หารงานอย่างเป็ นระบบครบวงจรให้บรรลุ
เป้ าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรี ยนการสอน
โดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 20 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถใน
การบริ หารจัดการ
มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสู ตรเหมาะสมกับนักเรี ยนและ
ท้องถิ่น มีสื่อการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ด้ านครู
มาตรฐานที่ 22 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
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มาตรฐานที่ 24 ครู มีคุณวุฒิ/ความรู ้ ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครู เพียงพอ



11.1.1 ข้ อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก
1.

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

4.

ด้ านนักเรียน
โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบโครงงานและใช้โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนาความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ ตรองและมีวสิ ัยทัศน์
โรงเรี ยนควรใช้ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนอื่นๆ หรื อในการเรี ยนวิชา
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรี ยนควรฝึ กทักษะการใช้หอ้ งสมุดด้วยการสื บค้นหนังสื อบัตรรายการ บัตรชื่อเรื่ องและ
จัดหาหนังสื อให้เหมาะสมกับจานวนนักเรี ยนและเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้มากขึ้น
โรงเรี ยนควรนาผลการประเมินนักเรี ยนที่มีน้ าหนักต่ากว่าหรื อมีภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานมาพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบและตรวจสอบได้
โรงเรี ยนจัดห้องพยาบาลเพื่อให้เอื้อต่อการใช้บริ การ เนื่องจากอยูใ่ นชั้นที่ 2 จึงไม่สะดวก
สาหรับผูป้ ่ วยที่ใช้บริ การ
โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ครู นาวิจยั ในชั้นเรี ยนมาแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน
ด้ านครู ผ้ สู อน
ควรจัดระบบการนิเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาครู และ/หรื อนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
ควรพัฒนาวัฒนธรรมการทางาน ในลักษณะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทั้งในด้านข้อมูลเนื้ อหา และ
บทบาทหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ
ควรจัดระบบข้อมูลที่เป็ นสารสนเทศ โดยรวบรวมจากการปฏิบตั ิตามแผนที่เป็ นระบบ เพื่อ
นามาวิเคราะห์ผลในรู ปของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เพื่อนาไปสู่ การกาหนดแผนแก้ไขปั ญหา
หรื อแผนพัฒนาในระยะต่อๆไป
ควรมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน ในลักษณะของการสร้างชุมชนเพื่อการเรี ยนรู ้
และเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรบนฐานของการมีส่วนร่ วมแบบหุ น้ ส่ วน
(Partnership) มากกว่าการสัมพันธ์แบบชนชั้นเชิงอานาจ หรื อโครงสร้างองค์กรแบบแนวดิ่ง

ด้ านผู้บริหาร
1. ผูบ้ ริ หารควรนิเทศการปฏิบตั ิงานตามแผนงานโครงการ โดยมีการบันทึกการนิเทศไว้ที่ผรู ้ ับ
การนิเทศ สาหรับการจัดระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ ควรเพิ่มโปรแกรมที่สามารถ
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ประมวลผลข้อมูลสาหรับประกอบการตัดสิ นใจบริ หารได้ทนั เวลา การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนงานโครงการ ควรมีการประชุมคณะทางานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุ ปความเห็น
ในการทาโครงการต่อเนื่องในปี ถัดไปและนาผลสรุ ปความคิดเห็น ปั ญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะไปไว้ในหลักการและเหตุผลของโครงการปี ต่อไป ด้านการสร้างความสัมพันธ์
และความร่ วมมือกับชุมชนในการแก้ปัญหาโรงเรี ยน อาจใช้กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี
ท้องถิ่นและกิจกรรมกีฬาเป็ นสื่ อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษา อาจจัดกิจกรรม
วันวิชาการหรื อวันเปิ ดบ้าน (Open House) ให้ผปู ้ กครองและบุคคลอื่นๆเข้าเยีย่ มชม หรื อทา
ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรี ยน การเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาการศึกษา ในรู ปแบบที่หลากหลาย เช่น ร่ วมกันค้นหาสาเหตุของปั ญหา ร่ วมสร้าง
รู ปแบบแก้ไขปั ญหา ร่ วมกาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหา ร่ วม
ควบคุมติดตามประเมินผล ผูบ้ ริ หารควรสร้างผูน้ าคนอื่นๆขึ้นในองค์กร และพัฒนาผูน้ าให้
สามารถช่วยเหลือการบริ หาร การนิเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานได้ ด้านการจัดทาหลักสู ตร
การเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา ไม่ควรใช้วธิ ี เก็บข้อมูลด้วยการ
สอบถามเพียงอย่างเดียว ซึ่ งอาจไม่เหมาะสมกับคนบางกลุ่ม ควรใช้วธิ ี การอื่น เช่น การ
สัมภาษณ์ประกอบด้วย
11.1.2 การนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งที่ 1 ไปใช้ ในการพัฒนา
จากผลการประเมินมาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม และกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้น
นักเรี ยนเป็ นสาคัญ มีระดับคุณภาพระดับปรับปรุ งนั้น โรงเรี ยนได้ประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษา
ร่ วมกับครู โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม วิเคราะห์สาเหตุ ทาให้ทราบว่า สื่ อ นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้และ
สื่ ออุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้มีไม่เพียงพอ ด้วยเหตุน้ ี โรงเรี ยนจึงวางแผนจัดทาโครงการ “พัฒนาสื่ อ
และเทคโนโลยี” ควบคู่กบั ”โครงการพัฒนาบุคลากร” ส่ งเสริ มการจัดทาสื่ อและเทคโนโลยี ส่ งเสริ ม
ให้ครู ใช้และผลิตสื่ อเทคโนโลยีที่หลากหลาย ขยายห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม ได้นาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินรอบ
แรก (วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2546) มาพิจารณา โดยนาข้อเสนอแนะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี งบประมาณ 2549 เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ ายในโรงเรี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสถานศึกษาตามรู ปแบบการให้บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
(SBM) และมีการประเมินผลการดาเนิ นงานและนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาในปี งบประมาณต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบและตรวจสอบได้ หลังจากโรงเรี ยนได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการ “ระบบดี โรงเรี ยนมีคุณภาพ” ทาให้การดาเนิ นงานเกิ ดผลตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาด้านครู และนักเรี ยนอย่างชัดเจน นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม ได้รับ

19

รางวัล ต่ า งๆมากมาย และปี การศึ ก ษา 2547 ครู ทุ ก คนได้ รั บ ยกย่ อ งเชิ ชู เ กี ย รติ จ ากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็ นครู ตน้ แบบปฎิรูปการเรี ยนรู ้ และจากการขยายเครื อข่าย
การจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา ทาให้โรงเรี ยนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ คณะครู ได้รับเชิ ญ
เป็ นวิทยากรให้ความรู ้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในเขตพื้นที่เดียวกัน
การดาเนินโครงการตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของสมศ.พอสรุ ปได้ดงั นี้
ด้ านนักเรียน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบโครงงานและใช้โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง
และมีวสิ ัยทัศน์
โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการดังนี้
1.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ
1.2 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. โรงเรี ยนควรใช้ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนอื่นๆ หรื อในการเรี ยน
วิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.1 โรงเรี ยนได้พฒั นาการจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
3. โรงเรี ยนควรฝึ กทักษะการใช้หอ้ งสมุดด้วยการสื บค้นหนังสื อบัตรรายการ บัตรชื่อเรื่ องและ
จัดหาหนังสื อให้เหมาะสมกับจานวนนักเรี ยนและเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้มากขึ้น
3.1 โรงเรี ยนได้ดาเนินโครงการรักการอ่านและส่ งเสรมการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ.
2546 จนถึงปัจจุบนั
4. โรงเรี ยนควรนาผลการประเมินนักเรี ยนที่มีน้ าหนักต่ากว่าหรื อมีภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานมาพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบและตรวจสอบได้
4.1 โรงเรี ยนได้ดาเนินการโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
5. โรงเรี ยนจัดห้องพยาบาลเพื่อให้เอื้อต่อการใช้บริ การ เนื่องจากอยูใ่ นชั้นที่ 2 จึงไม่สะดวก
สาหรับผูป้ ่ วยที่ใช้บริ การ
5.1 โรงเรี ยนได้ยา้ ยห้องพยาบาลจากชั้น2 มาอยูห่ อ้ งด้านล่างอาคารหนึ่งเพื่อความสะดวกของ
นักเรี ยนยามเจ็บป่ วย
6. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ครู นาวิจยั ในชั้นเรี ยนมาแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน
6.1 โรงเรี ยนได้จดั โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้และงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
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ด้ านผู้สอน
จุดเด่ น
1. ครู มีความตั้งใจและความพยายามที่จะพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทาผลงานเป็ น
ครู แกนนา ครู ตน้ แบบ และอาจารย์ 3 ตลอดจนการอบรมและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. ครู ส่วนใหญ่มีวฒ
ุ ิ/ความรู ้ตรงกับงานสอนที่รับผิดชอบ
3. มีครู เป็ นคนพื้นที่ต้ งั แต่กาเนิด
4. ครู มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ข้ อเสนอแนะทีค่ วรพัฒนา
1. ควรจัดระบบการนิเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาครู และ นักเรี ยนเป็ นสาคัญ
โรงเรี ยนได้ดาเนินโครงการต่อไปนี้
1.1
โครงการกากับติดตาม ตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิรูปการศึกษา
1.2
โครงการเสริ มสร้างความเข็มแข็งทางการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
1.3
โครงการปรับปรุ งพัฒนาและประเมินทบทวนระบบ
2. ควรพัฒนาวัฒนธรรมการทางานในลักษณะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทั้งในด้านข้อมูล เนื้ อหา
และบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ
โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการต่ อไปนี้
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมครู โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
2.2 โครงการส่ งเสริ มความเข้มแข็งทางการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
2.3 โครงการกากับติดตาม ตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิรูปการศึกษา
3. ควรจัดระบบข้อมูลที่เป็ นสารสนเทศ โดยรวบรวมปฏิบตั ิตามแผนที่เป็ นระบบ และมีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อนามาวิเคราะห์ผลในรู ปการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เพื่อนาไปสู่ การกาหนดแผนแก้ไข
ปัญหาหรื อแผนพัฒนาในระยะต่อๆไป
โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการต่ อไปนี้
3.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้และงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
3.2 โครงการส่ งเสริ มความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
3.3 โครงการกากับติดตาม ตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิรูปการศึกษา
3.4 โครงการส่ งเสริ มการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งผลงาน
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4. ควรมีการสร้างสัมพันธ์กบั ชุมชนในลักษณะของการสร้างชุมชนเพื่อการเรี ยนรู ้และเพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรบนฐานของการมีส่วนร่ วมแบบหุ น้ ส่ วน (Partnership) มากกว่า
ความสัมพันธ์แบบชนชั้นเชิงอานาจ หรื อโครงสร้างทางองค์กรแบบแนวดิ่ง
โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการต่ อไปนี้
4.1 โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
4.2 โครงการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน ชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่น
ในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป
4.3 โครงการส่ งเสริ มความเข้มแข็งระบบประกันคุณภายภายในสถานศึกษา
4.4 โครงการกากับติดตาม ตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิรูปการศึกษา
4.5 โครงการส่ งเสริ มการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ด้ านผู้บริหาร
1. การส่ งเสริ มความสัมพันธ์และร่ วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาจะประสบ
ความสาเร็ จถ้ามีการสื่ อสาร 2 ทาง ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน มีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อนั
ดีต่อกันอย่างต่อเนื่ อง การสร้างเจตคติที่ดีต่อโรงเรี ยนและการมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั สมาชิกกลุ่ม
องค์กรต่างๆในชุมชน
โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการต่ อไปนี้
1.1 โครงการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน เช่น กิจกรรมสาร
ประชาสัมพันธ์, ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรี ยน, เอกสารรายงานผลการจัด
การศึกษาแก่ผปู ้ กครอง, การประชุมผูป้ กครอง 2 ครั้ง/ปี การศึกษา,
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ครั้ง/ปี
1.2 โครงการส่ งเสริ มความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3 โครงการกากับติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา
1.4 โครงการส่ งเสริ มการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
2. การจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารด้วยคอมพิวเตอร์ ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง
โรงเรี ยนต้องมีการบันทึกปรับปรุ งข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการต่ อไปนี้
2.1 โครงการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมครู โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
2.3 โครงการพัฒนาระบบสื่ อสารทางอินเตอร์เน็ต
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3. โรงเรี ยนต้องจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานเรื่ องต่างๆที่มีความยุง่ ยากซับซ้อนให้บุคลากรได้
ศึกษาและยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิ เพื่อลดการนิเทศ แนะนา ช่วยเหลือจากผูบ้ ริ หาร
โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการต่ อไปนี้
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมครู โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
3.2 โครงการพัฒนาระบบดูแลคุณธรรมจริ ยธรรมวิชาชีพครู
3.3 โครงการปรับปรุ งพัฒนาและประเมินทบทวนระบบ
3.4 โครงการส่ งเสริ มความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.5 โครงการส่ งเสริ มการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
3.6 โครงการระบบดี โรงเรี ยนมีคุณภาพ
จุดอ่ อนของโรงเรียน
1. แม้ครู จะได้รับการพัฒนาโดยการฝึ กอบรม แต่ในทางปฏิบตั ิจริ ง ลักษณะการจัดการเรี ยน
การสอนของครู ประมาณร้อยละ 25 ยังไม่เป็ นไปตามแนวปฏิรูปการเรี ยนรู ้ คือ เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
อย่างแท้จริ ง
โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการต่ อไปนี้
 โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมครู โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
 โครงการพัฒนาระบบดูแลคุณธรรมจริ ยธรรมวิชาชีพครู
 โครงการปรับปรุ งพัฒนาและประเมินทบทวนระบบ
 โครงการพัฒนานักเรี ยนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
 โครงการส่ งเสริ มความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 โครงการโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม
 โครงการส่ งเสริ มความสามารถทางวิชาการ
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนยังต้องพัฒนาโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ พัฒนาการของนักเรี ยนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2545 ยังเห็นไม่ชดั เจนยังมี
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆ
โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการต่ อไปนี้
 โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมครู โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
 โครงการพัฒนาระบบดูแลคุณธรรมจริ ยธรรมวิชาชีพครู
 โครงการโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วม
 โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนานักเรี ยน
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 โครงการรักการอ่านและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
 โครงการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 โครงการส่ งเสริ มการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
3. นักเรี ยนยังจาเป็ นต้องได้รับการฝึ กฝนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง โดยเฉพาะการค้นคว้าความรู ้ผา่ นอินเตอร์ เน็ต
โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการต่ อไปนี้
 โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนานักเรี ยน
 โครงการรักการอ่านและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
 โครงการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 โครงการส่ งเสริ มการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
4. ผูบ้ ริ หารและครู กระตือรื อร้นที่ดาเนินการจัดการศึกษาที่สนองนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาอย่างจริ งจังและเข้มแข็ง แต่ภาระงานที่รับผิดชอบแต่ละงานมีมาก เนื่องจากนโยบายการลด
อัตรากาลังและหน่วยงานต่างก็มุ่งใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในการปฏิบตั ิงาน
โรงเรี ยนได้ดาเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน โดยเก็บ
เงินบารุ งการศึกษาภาคเรี ยนละ 300.00 บาท/คน นาไปจัดจ้างครู สอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน จ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงินและนักการภารโรง
11.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ อง
โรงเรี ยน บ้านไร่ พิทยาคมได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่สอง เมื่อ
วันที่ 30-31 มกราคม 2549 ถึง 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบที่สอง มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านนักเรี ยน
ด้านครู และด้านผูบ้ ริ หาร ซึ่ งสรุ ปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
มาตรฐาน
ด้ านนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์
มาตรฐานที่ 2 นักเรี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่
ดี
มาตรฐานที่ 3 นักเรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้าน

ปรับปรุ ง

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี

ดีมาก
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ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ 4 นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวสิ ัยทัศน์
มาตรฐานที่ 5 นักเรี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตาม
หลักสู ตร
มาตรฐานที่ 6 นักเรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
ด้ านครู
มาตรฐานที่ 8 ครู มีคุณวุฒิ/ความรู ้ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบและมีครู เพียงพอ
มาตรฐานที่ 9 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเน้นนักเรี ยน
เป็ นสาคัญ
ด้ านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ 10 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถใน
การบริ หารจัดการ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและ
การบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ ครบวงจร
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรี ยน
การสอนโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสู ตรที่เหมาะสมกับ
นักเรี ยนและท้องถิ่น มีสื่อการเรี ยนการสอน
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่ งเสริ มความสัมพันธ์ และ
ความร่ วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา
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11.2.1 ข้ อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบทีส่ อง
1) นัก เรี ย นควรได้รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ ท าโครงงาน การท าผัง ความคิ ด การท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มและการแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
ด้วยตนเองและเป็ นระบบ โดยมีการสรุ ปความรู ้และจดบันทึกอย่างต่อเนื่ อง โดยครู มีการวัดผลประเมิน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุ ง
2) สถานศึกษาและครู ควรปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาโดย
การน าผลการประเมิ น หลัง การสอนของครู รวมทั้ง ปั ญ หา อุ ป สรรคมาใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ ย นแปลงให้เหมาะสมกับบริ บ ทและทองถิ่ นของสถานศึ กษาอย่า งเป็ นระบบ โดยมี การก าหนด
วางแผนปฏิบตั ิการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3) ผู ้บ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและทุ น จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ
นอกเหนื อจากงบประมาณของรัฐ และประสานงานกับสโมสรโรตารี่ สวรรคโลก แหล่งเรี ยนรู ้ ภายใน
เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิ บตั ิการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เป็ นสื่ อ
และแหล่งเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบโดยมีการประเมินผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งนามาพัฒนาและปรับปรุ ง
11.2.2 การนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 นัก เรี ยนมีความรู ้ และทักษะที่ จาเป็ นตามหลัก สู ตร
มาตรฐานที่ 4 นัก เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ คิ ด สัง เคราะห์ มี วิจารณญาณ ความคิ ด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวิสัยทัศน์ และมาตรฐานที่ 9 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ทั้ง 3 มาตรฐาน มีระดับคุณภาพระดับ พอใช้ นั้น
โรงเรี ยนได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมกับครู โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม วิเคราะห์หาสาเหตุทา
ให้ทราบว่าการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีระบบและการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมีปัญหา ด้วยเหตุน้ ี โรงเรี ยนจึง
วางแผนจัดทาโครงการ “พัฒนาระบบเรี ยนรู ้ และระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน” ควบคู่กบั “โครงการ
พัฒนาบุค ลากร” ส่ ง เสริ ม การจัดท าสื่ อและเทคโนโลยี ส่ งเสริ มให้ค รู ผลิ ตและใช้สื่ อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย พัฒนาห้องสมุดและขยายห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม ได้นาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินรอบ
สอง วันที่ 30-31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2549 มาพิจารณา โดยนาข้อเสนอแนะบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบตั ิงานประจาปี งบประมาณ 2551-2554 เพื่อสร้างความตระหนักให้
บุคลากรทุ กฝ่ าย ในโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการคิ ดสร้ างสรรค์และพัฒนาสถานศึ กษาตามรู ปแบบการ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (SBM) และมีการประเมินผลการดาเนินงาน นาผลการประเมินไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึ กษาในปี งบประมาณต่อไปอย่า งต่อเนื่ อง เป็ นระบบและตรวจสอบได้
หลังจากโรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการ “ระบบดีโรงเรี ยนมีคุณภาพ” ทาให้การดาเนินงาน
เกิ ดผลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านครู และนักเรี ยนอย่างชัดเจน นักเรี ยนโรงเรี ยน
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บ้านไร่ พิทยาคม ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย การดาเนิ นงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของ สมศ.
พอสรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ข้อ เสนอแนะเพื่ อ การพัฒ นาจากการประเมิ น รอบสอง (วัน ที่ 30-31 มกราคม และ
กุมภาพันธ์ 2549) มีดงั นี้
1) นัก เรี ย นควรได้รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ ท าโครงงาน การท าผัง ความคิ ด การท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มและการแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
ด้วยตนเองและเป็ นระบบ โดยมีการสรุ ปความรู ้และจดบันทึกอย่างต่อเนื่ อง โดยครู มีการวัดผลประเมิน
โครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุ ง
โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการต่ อไปนี้
1.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ
1.2 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2) สถานศึกษาและครู ควรปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
โดยการนาผลการประเมิ นหลัง การสอนของครู รวมทั้ง ปั ญหา อุ ปสรรคมาใช้ใ นการปรั บปรุ งและ
เปลี่ ยนแปลงให้เหมาะสมกับบริ บทและท้องถิ่ นของสถานศึกษาโดยมีการกาหนดวางแผนปฏิ บตั ิการ
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการต่ อไปนี้
2.1 โครงการกากับติดตาม ตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิรูปการศึกษา
2.2 โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
2.3 โครงการ ปรับปรุ งพัฒนาและประเมินทบทวนระบบ
2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมอบรมครู โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน และ
ส่ งเสริ มให้ครู เข้าร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอก
2.5 โครงการกากับติดตาม ตรวจสอบประเมินรายงานผลการจัดการเรี ยนการสอน
2.6 โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้และงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
2.7 โครงการส่ งเสริ มความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3) ผู ้บ ริ หาร ครู และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานจัด หาทุ น จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ
นอกเหนื อ จากงบประมาณของรั ฐ เพื่ อ พัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ภ ายใน เช่ น ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ ง
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วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ห้องสมุด เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้เป็ นสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้อย่างเป็ น
ระบบโดยมีการประเมินผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ รวมทั้งนามาพัฒนาและปรับปรุ ง
โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการต่ อไปนี้
3.1 โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
3.2 โครงการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน ชุมชนและหน่วยงานภายนอก
3.3 โครงการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน เช่น กิจกรรม
สารประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรี ยน เอกสารรายงานผลการ
จัดการศึกษาแก่ผปู ้ กครอง การประชุมผูป้ กครอง 2 ครั้ง/ปี การศึกษา
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ครั้ง/ปี
3.4 โครงการพัฒนาระบบดูแลคุณธรรมจริ ยธรรมวิชาชีพครู
3.5 โครงการระบบดีโรงเรี ยนมีคุณภาพ
3.6 โครงการส่ งเสริ มการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน
เป็ นสาคัญ
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บทที่ 2
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้ าหมายการพัฒนา/มาตรฐานระดับการศึกษาโรงเรี ยนได้กาหนดยุทธศาสตร์ และจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจาปี การศึกษา 2552 ดังนี้
1.ปรัชญา “บัณฑิตย่อมฝึ กตน”
คติพจน์ หรื อคาขวัญ “สะอาดกาย สะอาดใจ มีวนิ ยั รับใช้สังคม”
2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2.1. วิสัยทัศน์
ระดมสรรพกาลังทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นร่ วมกันจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์แลเทคโนโลยี พัฒนาให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสามารถในการประกอบอาชี พ ศึกษาต่อและดารงชี วิตอย่างมีความสุ ขบนพื้นฐานความเป็ นไทย
และสากล
2.2. พันธกิจ
2.1 ประสานงานกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อร่ วมมือกันพัฒนาการศึกษา
2.2 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความสามารถ คุณลักษณะ
ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ ครบตามมาตรฐานหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ส่ งเสริ มการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้มุ่งเน้นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และนา
เทคโนโลยี มาจัดการศึกษา
2.4 ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนานักเรี ยน
ให้เป็ นคนดี มีปัญญา เป็ นที่ยอมรับของสังคม
2.5 ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทั้งด้านสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต
2.6 จัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ ความถนัดของนักเรี ยน และเพื่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการดารงชีวติ อย่างมีคุณภาพ
3. เป้ าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 โรงเรี ยนได้รับการร่ วมมือในการระดมสรรพกาลังจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น
ให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
3.2 นักเรี ยนได้รับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ สมรรถนะ
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติ เต็มตามศักยภาพของนักเรี ยน
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3.3 นักเรี ยนได้รับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดา้ นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และทุก
กลุ่มสาระโดยการนาเทคโนโลยี มาพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
3.4 นักเรี ยนทุกคน เป็ นคนดี มีปัญญา เป็ นที่ยอมรับของท้องถิ่น ชุมชน สังคม
3.5 นักเรี ยนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีท้ งั ด้านสุ ขภาพกาย เช่นการกีฬา และสุ ขภาพจิตที่ดีมีความสุ ข
3.6 นักเรี ยนสามารถเลือกเรี ยนรู ้สาระวิชาตามที่ตนสนใจ ตามความถนัด เพื่อการประกอบ
อาชีพ เพื่อการศึกษาต่อและ/หรื อเพื่อการดารงชีวติ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
1.1 มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามข้อตกลงร่ วมกัน
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
1.3 มีความกตัญญูกตเวที
1.4 มีความเมตตากรุ ณา มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ้ ื่น
1.5 ประหยัด รู ้จกั ใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
1.6 ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดารง
ไว้ซ่ ึงความเป็ นไทย
มาตรฐานที่ 2 นักเรี ยนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
2.1 รู ้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อมและความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม
2.2 เข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน ทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต
3.1 มีทกั ษะในการจัดการและทางานให้สาเร็จ
3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางาน
3.3 ทางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในงานของตนเอง
3.4 ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
3.5 มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 4 นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์
4.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็ น
ระบบและมีการคิดแบบองค์รวม
4.2 สามารถคาดการณ์ กาหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสิ นใจได้
4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาอย่างมีสติ
4.4 มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกใน แง่ดีและมีจิตนาการ
มาตรฐานที่ 5 นักเรี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร
5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยตามเกณฑ์
5.2 มีผลการทดสอบรวบยอด ระดับชาติ เฉลี่ยตามเกณฑ์
5.3 สามารถสื่ อความคิดผ่านการพูด เขียน หรื อนาเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ
5.4 สามารถใช้ภาษา เพื่อการสื่ อสารได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 6 นักเรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6.1 มีนิสยั รักการอ่าน การเขียน และการฟังรู ้จกั ตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล
6.2 สนใจแสวงหาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆรอบตัว ใช้หอ้ งสมุด แหล่ง
ความรู ้และ สื่ อต่าง ๆ ได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
6.3 มีวธิ ีการเรี ยนรู ้ของตนเองเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นได้ สนุกกับการเรี ยนรู ้
และชอบมาโรงเรี ยน
มาตรฐานที่ 7 นักเรี ยนมีสุขนิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
7.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
7.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
7.3 ป้ องกันตนเอง จากสิ่ งเสพติดโทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ ยงต่อ
ความรุ นแรงโรคภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ
7.4 มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผอู ้ ื่น
7.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผูอ้ ื่น
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 8 นักเรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา
8.1 ชื่นชมร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ
8.2 ชื่นชมร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี /นาฏศิลป์
8.3 ชื่นชมร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ
มาตรฐานที่ 9 ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวฒ
ุ ิ/ความรู ้ ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบหมัน่ พัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครู พอเพียง
9.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
9.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชน
9.3 มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก
9.4 มีการแสวงหาความรู ้ และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจ
กว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
9.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
9.6 สอนตรงตามวิชาเอก – โท หรื อ ตรงตามความถนัด
9.7 มีจานวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครู และบุคลากรสนับสนุน)
มาตรฐานที่ 10 ครู มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเน้นเด็กเป็ นสาคัญ
10.1 มีความรู ้ ความเข้าใจเป้ าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
10.2 มีการวิเคราะห์เด็กเป็ นรายบุคคล
10.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
10.4 มีความสามารถในการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก
10.5 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริ ง โดยคานึงถึงพัฒนาการตามวัย
10.6 มีการนาผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ
10.7 มีการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและนาผลไปใช้พฒั นาเด็ก
มาตรฐานที่ 11 ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีภาวะผูน้ าและมี
ความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา
11.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรมและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
11.2 มีความคิดริ เริ่ ม มีวสิ ยั ทัศน์ และเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.3 มีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการและการจัดการ
11.4 มีการบริ หารที่มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล ผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริ หารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็ นระบบครบวงจร
12.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริ หารงานที่มีความ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ ครอบคลุม และทันต่อ
การใช้งาน
12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
12.5 ผูร้ ับบริ การและผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจ ผลการบริ หารงานและการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริ หารและจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
13.1 มีการกระจายอานาจการบริ หารและ การจัดการศึกษา
13.2 การบริ หารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่ วม
13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนาสถานศึกษา
13.4 มีการบริ หารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์เรี ยนรู ้ที่
เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น
14.2 มีการส่งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
14.3 มีการส่งเสริ มและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
และสื่ ออุปกรณ์การเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
14.4 มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยบูรณาการผ่านการเล่นและเด็กได้
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง
14.5 มีการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของเด็กอย่างเป็ นระบบ
14.6 มีการนิเทศและนาผลไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์อย่างสม่าเสมอ
14.7 มีการนาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์

เกณฑ์ที่คาดหวัง
1
2
ปรับปรุ ง พอใช้

3
4
ดี ดีมาก























33

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ส่งเสริ มคุณภาพเด็กอย่าง
หลากหลาย
15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทัว่ ถึง
15.2 มีการจัดกิจกรรม กระตุน้ พัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ
และส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
15.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมที่ดีงาม
15.4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มด้านศิลปะ ดนตรี และ การเคลื่อนไหว
15.5 มีการจัดกิจกรรม สื บสาน และสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย
15.6 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ หารที่
ส่งเสริ มให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
16.1 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีอาคาร สถานที่เหมาะสม
16.2 มีการส่งเสริ มสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของเด็ก
16.3 มีการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
16.4 มีหอ้ งเรี ยน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น พื้นที่สีเขียว และสิ่ งอานวย
ความสะดวกพอเพียงและอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี
16.5 มีการจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ
ปั ญญา
17.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
17.2 สนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการจัดทาหลักสูตรระดับสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษาร่ วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา
สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรี ยนรู ้
ในชุมชน
18.1 เป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู ้และบริ การชุมชน
18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน

เกณฑ์ที่คาดหวัง
1
2
ปรับปรุ ง พอใช้

3
4
ดี ดีมาก
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บทที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ด้ านคุณภาพนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่ งชี้
ที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามข้อตกลงร่ วมกัน
มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
มีความกตัญญูกตเวที
มีความเมตตากรุ ณา มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ประหยัด รู ้จกั ใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และ
ดารงไว้ซ่ ึงความเป็ นไทย
รวม

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
(จานวนนักเรี ยน)
(1)
(2)
(3)
(4)
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก








มาตรฐานที่ 2 นักเรี ยนมีจิตสานึกในการอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ตัวบ่ งชี้
ที่
2.1
2.2

รู ้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อมและความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม
เข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม
รวม

ดี

ผลการประเมิน

ดี

ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
(จานวนนักเรี ยน)
(1)
(2)
(3)
(4)
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
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มาตรฐานที่ 3 นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุ จริ ต
ผลการประเมิน
ดี

ตัวบ่ งชี้
ที่
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

มีทกั ษะในการจัดการและทางานให้สาเร็ จ
เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางาน
ทางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในงานของตนเอง
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
รวม

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
(จานวนสถานศึกษา)
(1)
(2)
(3)
(4)
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก







มาตรฐานที่ 4 นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์
คิดไตร่ ตรองและมีวสิ ัยทัศน์
ผลการประเมิน

ตัวบ่ งชี้
ที่
4.1
4.2
4.3
4.4

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็ น
ระบบและมีการคิดแบบองค์รวม
สามารถคาดการณ์ กาหนดเป้ าหมายและแนวทางการตัดสิ นใจได้
ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาอย่างมีสติ
มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกใน แง่ดีและมีจิตนาการ
รวม

พอใช้

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
(จานวนสถานศึกษา)
(1)
(2)
(3)
(4)
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
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มาตรฐานที่ 5 นักเรี ยนมีความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
พอใช้

ผลการประเมิน
ตัวบ่ งชี้
ที่
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

มีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยตามเกณฑ์
มีผลการทดสอบรวบยอด ระดับชาติ เฉลี่ยตามเกณฑ์
สามารถสื่ อความคิดผ่านการพูด เขียน หรื อนาเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ
สามารถใช้ภาษา เพื่อการสื่ อสารได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
รวม

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
(จานวนนักเรี ยน)
(1)
(2)
(3)
(4)
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก







มาตรฐานที่ 6 นักเรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
พอใช้

ผลการประเมิน
ตัวบ่ งชี้
ที่
6.1
6.2
6.3

มีนิสยั รักการอ่าน การเขียน และการฟังรู ้จกั ตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล
สนใจแสวงหาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆรอบตัว ใช้หอ้ งสมุด แหล่ง
ความรู ้และ สื่ อต่าง ๆ ได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
มีวธิ ีการเรี ยนรู ้ของตนเองเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นได้ สนุกกับการเรี ยนรู ้
และชอบมาโรงเรี ยน
รวม

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
(จานวนสถานศึกษา)
(1)
(2)
(3)
(4)
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
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มาตรฐานที่ 7 นักเรี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
ดี

ผลการประเมิน
ตัวบ่ งชี้
ที่
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ป้ องกันตนเอง จากสิ่ งเสพติดโทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ ยงต่อ
ความรุ นแรงโรคภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ
มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผอู ้ ื่น
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอ่ เพื่อน ครู และผูอ้ ื่น
รวม

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
(จานวนนักเรี ยน)
(1)
(2)
(3)
(4)
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก







มาตรฐานที่ 8 นักเรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ผลการประเมิน
ตัวบ่ งชี้
ที่
8.1
8.2
8.3

ชื่นชมร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ
ชื่นชมร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี /นาฏศิลป์
ชื่นชมร่ วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ
รวม

พอใช้

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
(จานวนนักเรี ยน)
(1)
(2)
(3)
(4)
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
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ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
มาตรฐานที่ 9 ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวฒ
ุ ิ / ความรู ้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
หมัน่ พัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครู พอเพียง
ผลการประเมิน

ดี

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
ตัวบ่ งชี้
ที่
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

(1)
ปรับปรุง
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน
มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรี ยน
มีการแสวงหาความรู ้ และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น
ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
สอนตรงตามวิชาเอก – โท หรื อ ตรงตามความถนัด
มีจานวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครู และบุคลากรสนับสนุน)
รวม

(2)
พอใช้

(3)
ดี










มาตรฐานที่ 10 ครู มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้อย่างประสิ ทธิ ภาพและเน้นเด็กเป็ น
สาคัญ
ผลการประเมิน
ตัวบ่ งชี้
ที่
10.1
10.2
10.3
10.4

มีความรู ้ ความเข้าใจเป้ าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการวิเคราะห์นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล
มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองและนักเรี ยน
10.5 มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้
ที่จดั ให้นกั เรี ยน และอิงพัฒนาการของนักเรี ยน

(4)
ดีมาก

ดี

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
(จานวนสถานศึกษา)
(1)
(2)
(3)
(4)
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
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ตัวบ่ งชี้
ที่
10.6 มีการนาผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
10.7 มีการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนและนาผลไปใช้พฒั นา
นักเรี ยน
รวม

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
(จานวนสถานศึกษา)
(1)
(2)
(3)
(4)
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก




ด้ านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 11 ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา
ดี

ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
ตัวบ่ งชี้
ที่
11.1
11.2
11.3
11.4

(1)
ปรับปรุง
มีคุณธรรม จริ ยธรรมและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีความคิดริ เริ่ ม มีวสิ ยั ทัศน์ และเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
มีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการและการจัดการ
มีการบริ หารที่มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล ผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจ
รวม

(2)
พอใช้

(3)
ดี






(4)
ดีมาก
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริ หารงานและพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็ นระบบครบวงจร
พอใช้
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
ตัวบ่ งชี้
ที่

(1)
ปรับปรุง

12.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริ หารงานที่มีความ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ ครอบคลุม และทันต่อ
การใช้งาน
12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
12.5 ผูร้ ับบริ การและผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจ ผลการบริ หารงานและ
การพัฒนานักเรี ยน
รวม

(2)
พอใช้


(3)
ดี

(4)
ดีมาก







มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริ หารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
ผลการประเมิน

พอใช้

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
ตัวบ่ งชี้
ที่
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

(1)
ปรับปรุง
มีการกระจายอานาจการบริ หารและ การจัดการศึกษา
การบริ หารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่ วม
มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนาสถานศึกษา
มีการบริ หารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
รวม

(2)
พอใช้



(3)
ดี






(4)
ดีมาก
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มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร และกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
ดี

ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
ตัวบ่ งชี้
ที่

(1)
ปรับปรุง

14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรี ยนและท้องถิน่
14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยนตามความ
สนใจ
14.3 มีการส่งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของนักเรี ยน
14.4 มีการส่งเสริ มให้พฒั นานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ และสื่ ออุปกรณ์
การเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
14.5 มีการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของนักเรี ยน
14.6 มีระบบการนิเทศการสอนและนาผลไปปรับปรุ งการสอนอย่างสม่าเสมอ
14.7 มีการนาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรี ยนการสอน
รวม

(2)
พอใช้

(3)
ดี



(4)
ดีมาก








มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณภาพนักเรี ยนอย่างหลากหลาย
ดี

ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
ตัวบ่ งชี้
ที่
15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเข้มแข็งและ
ทัว่ ถึง
15.2 มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริ มและ ตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
15.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มและตอบสนองความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของนักเรี ยนให้เต็มตามศักยภาพ
15.4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมที่ดีงาม
15.5 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ และกีฬา/
นันทนาการ

(1)
ปรับปรุง

(2)
พอใช้

(3)
ดี






(4)
ดีมาก
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ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
ตัวบ่ งชี้
ที่

(1)
ปรับปรุง

(2)
พอใช้

15.6 มีการจัดกิจกรรมสื บสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทย
15.7 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย
รวม

(3)
ดี


(4)
ดีมาก




มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนพัฒนา
ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
ผลการประเมิน

ดี

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
ตัวบ่ งชี้
ที่
16.1 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม
16.2 มีการส่งเสริ มสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของนักเรี ยน
16.3 มีการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง และการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
16.4 มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่ งอานวย
ความสะดวกพอเพียงและอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี
16.5 มีการจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา
รวม

(1)
ปรับปรุง

(2)
พอใช้


(3)
ดี







(4)
ดีมาก
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ด้ านการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษา มีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ผลการประเมิน

พอใช้

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
ตัวบ่ งชี้
ที่

(1)
ปรับปรุง

17.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
17.2 สนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการจัดทาหลักสูตรระดับสถานศึกษา
รวม

(2)
พอใช้


(3)
ดี

(4)
ดีมาก




มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษาร่ วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ
และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรี ยนรู ้ในชุมชน
ผลการประเมิน

พอใช้

ระดับคุณภาพของตัวบ่ งชี้ในแต่ ละมาตรฐาน
ตัวบ่ งชี้
ที่
18.1 เป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู ้และบริ การชุมชน
18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
รวม

(1)
ปรับปรุง

(2)
พอใช้




(3)
ดี

(4)
ดีมาก
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บทที่ 4
การดาเนินงานทีส่ ่ งผลสนับสนุนตามมาตรฐานการศึกษา
 งาน /โครงการ / กิจกรรมที่ส่งผลสนับสนุนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ล่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุตามตัว
บ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 โดยดาเนินกิจกรรมต่อไปนี้
1.โครงการ “เสริมบุญหนุนนาคุณธรรมประจาสั ปดาห์ ” โดยในปี การศึกษา 2551 – 2553ได้นา
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 ฝึ กปฏิบตั ิธรรม เตรี ยมความพร้อมก่อนการเรี ยนปรับพฤติกรรม
กลุ่ม เป็ นเวลา 3 วัน
นอกจากนี้นกั เรี ยนทุกระดับได้รับการส่ งเสริ มให้มีส่วนร่ วมกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม
สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่นเป็ นประจาทุกปี ดังนี้
 กิจกรรมเสริ มบุญหนุนนาคุณธรรมประจาสัปดาห์ โดยจัดชัว่ โมงสวดมนต์ทุกสัปดาห์ๆละ 1
ชัว่ โมง
 กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมเทศกาลเข้าพรรษา โดยนานักเรี ยนตั้งแต่ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 เข้า
ร่ วมกิจกรรมทาบุญ และถวายเทียนจานาพรรษา
 การเข้าร่ วมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ลอยกระทง ประเพณี สงกรานต์
การบวชนาคสามัคคี และประเพณี สาคัญประจาปี ของชุมชนบ้านไร่
2. โครงการ “ดนตรีเพื่อชุ มชน” โดยในปี การศึกษา 2550 - 2553 นานักเรี ยนชุมนุมดนตรี
จานวน 35 คนไปร่ วมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้นกั เรี ยนได้รับการฝึ กทักษะด้าน
ดนตรี และนาฏศิลป์ อย่างสม่าเสมอ เพื่อทากิจกรรมในโรงเรี ยนและช่วยเหลือชุมชนในโอกาสต่าง ๆ
ดังนี้
 กิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าวันจันทร์ – ศุกร์บรรเลงเพลงชาติและเพลงมาร์ชโรงเรี ยน
 กิจกรรมการแข่งขันเชียร์ ลีดเดอร์ การแข่งขันกีฬานักเรี ยนอาเภอศรี สาโรง ปี 2550-2552
 กิจกรรม วงโยธวาทิต ขบวนพาเหรดนักกีฬา ในโอกาสการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬานักเรี ยน
กลุ่มก้าวหน้า และกีฬานักเรี ยนอาเภอศรี สาโรง ปี 2550-2552
(ปั จจุบนั ไม่ได้เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาอาเภอศรี สาโรง เนื่องจากการแยกระดับมัธยมฯ)
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ผลการดาเนินงาน
นักเรี ยนมีวินยั มีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และเสี ยสละเพื่อ
ส่ วนรวม มีความประหยัด และรู ้จกั ใชัทรัพย์สิ่งของส่ วนตนและส่ วนรวมอย่างคุม้ ค่า และนักเรี ยน
สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับคุณค่าในภูมิปัญญาไทยและดารงไว้ซ่ ึงความเป็ นไทยเพิ่มมากขึ้น
มาตรฐานที่ 2 นักเรียนมีจิตสานึกในหารอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่ งแวดล้ อม
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุตามตัว
บ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2 โดยดาเนินกิจกรรมต่อไปนี้
1.โครงการ “พัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสิ่ งแวดล้อม” เป็ นโครงการต่อเนื่องที่นกั เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ร่ วมกันทากิจกรรม “พัฒนาสิ่ งแวดล้อม” ภายในโรงเรี ยนโดยการช่วยกันดูแลเขต
พื้นที่รับผิดชอบ รณรงค์การรักษาและพัฒนาสิ่ งแวดล้อม นักเรี ยนได้ฝึกความรับผิดชอบและการทางาน
ร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
ผลการดาเนินงาน
นักเรี ยนที่มีความตระหนักและรู ้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมและมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม/ โครงการอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
และเข้าร่ วมกิจกรรม Thailand Go Green ของบริ ษทั บางจาก แห่งประเทศไทย
มาตรฐานที่ 3 นักเรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ และ
มีเจตคติทดี่ ีต่ออาชี พทีส่ ุ จริต
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุตามตัว
บ่งชี้ของมาตรฐานที่ 3 โดยดาเนินกิจกรรมต่อไปนี้
1.โครงการ “พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี”
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 เรี ยนวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการงานฯ ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจริ งทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม มีการวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ
มีการประเมิน ปรับปรุ ง และพัฒนางานของตนเอง นอกจากนั้น ยังร่ วมมือกับงานกิจกรรมพัฒนา
นักเรี ยน โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะการทางาน มีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
มีการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการทางานและประกอบอาชีพที่สุจริ ต เช่น จัดกิจกรรมโครงการหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หนึ่งโรงเรี ยน การประกวดโครงงานอาชีพ การประกวดงานประดิษฐ์ท้ งั ในและนอก
สถานศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
นักเรี ยนที่มีทกั ษะในการจัดการทางานให้สาเร็ จได้เป็ นอย่างดี มีความเพียรพยายาม ขยัน
อดทนและละเอียดรอบคอบในการทางานเพิ่มมากขึ้น นักเรี ยนทางานอย่างมีความสุ ข พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเองและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้
เกี่ยวกับอาชีพทีตนสนใจ
มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์
คิดไตร่ ตรอง และมีวสิ ั ยทัศน์
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุตามตัว
บ่งชี้ของมาตรฐานที่ 4 โดยดาเนินกิจกรรมต่อไปนี้
1.โครงการ “พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ” ซึ่งเป็ นโครงการที่
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกปี คือ การนานักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 กลุ่มสนใจ
ไปทัศนศึกษางานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นเวลา 1 วัน นักเรี ยนได้รับการฝึ ก
ประสบการณ์ และได้ทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เบื้องต้น ซึ่ งประสบการณ์ลกั ษณะนี้จะ
ช่วยให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ตนเอง ความสนใจ และช่วยให้ตดั สิ นใจที่จะศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นในสาขาที่
ชอบ และโครงการ “นานักเรี ยนสู่ โลกวิทยาศาสตร์ ไบเทค กรุ งเทพฯ” ซึ่ งกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้นา
นักเรี ยนระดับชั้นม. 3 ม. 5 และ ม. 6 เข้าชมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ความสนใจ
ของนักเรี ยนได้ดี
2.โครงการ “พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ” โดยในปี การศึกษา
2552 – 2553 กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ได้เริ่ มจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิ ตศาสตร์ “AMAT” โดย
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการฝึ กทักษะกระบวนการคิด และได้ดาเนิ นกิจกรรมนี้มาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก
3.โครงการ “พั ฒ นาการเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ กลุ่ ม สาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้นานักเรี ยนผูส้ นใจการเล่นคอร์ สเวิร์ด เข้าร่ วมกิจกรรมการแข่งขัน
คอร์ ส เวิร์ ดเกม ของหน่ วยงานภายนอกเป็ นประจาทุ ก ปี อาทิ การแข่ ง ขันที่ จงั หวัด เชี ย งใหม่ และ
กรุ งเทพมหานคร นักเรี ยนได้รับการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์และใบ้คาศัพท์ นอกจากนี้ ยงั จัดให้มีการ
แข่งขันคอร์ สเวิร์ดเกมในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยนด้วย เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน
ตามมาตรฐานของระบบการเรี ยนรู ้ ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้น นักเรี ยนเป็ นสาคัญ
นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมเชิ งวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากสภาพปั ญหาในท้องถิ่นและภูมิประเทศ เหตุการณ์
การเปลี่ ยนแปลงที่ มีอิทธิ พลต่อการดารงชี วิต บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มี การจัดเวทีสาหรับ
นักเรี ยนเพื่อเสนอกิ จกรรม นักเรี ยนมี พ้ืนที่ แสดงความคิ ดสร้ างสรรค์และจิ นตนาการในทุ กช่ วงชั้น
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ส าหรั บ วิธี ก ารมาตรฐานของระบบกิ จกรรมนัก เรี ย น มี ข้ นั ตอนการด าเนิ นงานกิ จกรรมรายบุ ค คล
กิจกรรมกลุ่มสนใจ ให้นกั เรี ยนได้รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด ความสามารถ
ที่หลากหลายโดยมีครู และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นที่ปรึ กษาและสนับสนุนงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
นักเรี ยนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุ ปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็ นระบบดีข้ ึน
มีพฒั นาการด้านความคิดแบบองค์รวม สามารถคาดการณ์ กาหนดเป้ าหมายและแนวทางการตัดสิ นใจ
ได้ สามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาอย่างมีสติ และมีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการที่พฒั นาขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เช่น การทากิจกรรมละคร
ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
มาตรฐานที่ 5 นักเรียนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุตามตัว
บ่งชี้ของมาตรฐานที่ 5 โดยดาเนินกิจกรรมต่อไปนี้
1. โครงการ “พัฒนาการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ท้ ัง 8 กลุ่ม” ปี การศึกษา 2553
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 จานวน 659 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตาม
หลักสู ตรตามวิธีการมาตรฐานของระบบการเรี ยนรู ้ ครู จดั ทาแผนการการจัดการเรี ย นรู ้ที่เน้นนักเรี ยน
เป็ นสาคัญ จัดกิจกรรมการเรี ยนตามความสนใจของนักเรี ยน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนานักเรี ยนตาม
ความสนใจ เช่น ค่ายวิชาการ ค่ายละครภาษาอังกฤษ ค่ายดนตรี ค่ายกีฬา ค่ายจริ ยธรรม กิจกรรมส่ งเสริ ม
ออกกาลังกาย กิจกรรมการสังเกตและสารวจแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน เช่น การเรี ยนนอกห้องเรี ยน ห้อง
ศูนย์อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด เป็ นต้น
2. โครงการ “พัฒนาการวัดและประเมินผล” ปี การศึกษา 2552-2553 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 ได้รับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งอิงพัฒนาการของนักเรี ยน
3. โครงการ “ส่ งเสริมความสามารถทางวิชาการ” ปี การศึกษา 2552 - 2553 นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 89 และ 96 คน ได้รับบริ การสอนเสริ มเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
4. โครงการ “เรียนภาษาอังกฤษจากละคร” ปี การศึกษา 2552 – 2553 ซึ่ งเป็ นการเข้าค่ายเพื่อ
ฝึ กซ้อมการออกเสี ยงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามสาเนียงของเจ้าของภาษา รวมถึงความเข้าใจเนื้ อเรื่ อง
ทักษะการทาละคร เป็ นการรวมความคิดแบบรวบยอด การแก้ปัญหา การวางแผนการทางาน ซึ่ งส่ งผล
ต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในห้องเรี ยนด้วย
5. โครงการ “ฝึ กทักษะการประดิษฐ์ ดอกไม้ ใบตอง” และ “โครงการแข่ งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน” ปี การศึกษา 2552 – 2553 ซึ่ งโครงการนี้ทาเป็ นประจาทุกปี ทั้งเพื่อการฝึ กทักษะของนักเรี ยน
และเพื่อการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยนในวาระต่างๆ เช่น ในโรงเรี ยน เช่น การจัดพานใน
วันไหว้ครู การจัดพานพุม่ ในรัฐพิธีสาคัญประจาปี นอกโรงเรี ยน เช่น การแข่งขันในงานมหกรรม
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ประจาปี ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่ งโครงการนี้ได้รับผลสาเร็ จสู งต่อเนื่ องกัน
เป็ นประจาทุกปี และส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถนาทักษะนี้ไปหารายได้ระหว่างเรี ยนได้อีกด้วย
ผลการดาเนินงานในรอบ 3 ปี
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระ/ปี การศึกษา

2551

2552

2553

เกรดเฉลีย่ เฉลีย่ ร้ อยละ เกรดเฉลีย่ เฉลีย่ ร้ อยละ เกรดเฉลีย่ เฉลีย่ ร้ อยละ

ภาษาไทย

2.85

71.37

2.64

66.11

2.58

64.45

คณิ ตศาสตร์

2.53

63.35

2.46

61.54

2.05

51.32

วิทยาศาสตร์

2.46

61.52

2.17

55.25

2.28

56.96

สังคมศึกษา

3.21

80.15

3.15

78.81

2.74

68.46

สุขศึกษาและพลศึกษา

3.30

82.41

3.49

84.74

3.12

77.95

ศิลปะ

3.27

81.73

3.00

75.15

3.29

82.22

การงานอาชีพ

3.25

81.26

3.22

80.59

3.12

77.91

ภาษาอังกฤษ

2.43

60.73

2.45

62.73

2.64

65.99

รวมทุกกลุ่มสาระฯ

2.91

72.81

2.82

70.62

2.69

67.36

มาตรฐานที่ 6 นักเรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ าง
ต่ อเนื่อง
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุตามตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานที่ 6 โดยดาเนินกิจกรรมต่อไปนี้
1.โครงการ “พัฒนางานห้ องสมุด” โดยในปี การศึกษา 2553 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
จานวน 659 คน ได้รับการฝึ กให้มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อเทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.โครงการ “พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสื อ” โดยกิจกรรมพัฒนานักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 โดยจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสื อ เนตรนารี ตามแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ เช่น ลูกเสื อ เนตร
นารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เข้าค่ายทากิจกรรมที่โรงเรี ยน ลูกเสื อ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 เข้าค่าย ณ อ่างเก็บน้ าแม่มอก จังหวัดลาปาง และลูกเสื อ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เข้าค่ายพัก
แรม ณ อุทยานภูหินร่ องกล้า อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุ โลก นักเรี ยนลูกเสื อ เนตรนารี ทุกระดับชั้นได้
ทากิจกรรมตามเกณฑ์ของลูกเสื อ เนตรนารี ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรสถานศึกษา นอกจากนั้นนักเรี ยนยัง
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ได้ศึกษาพืชพันธุ์ไม้นานาพันธุ์และเรี ยนรู ้การใช้ชีวิตร่ วมกัน และใช้กิจกรรมลูกเสื อเพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่ อง
สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ทากิจกรรมการเข้าค่ายในช่วงเวลาเดียวกัน
กับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะเน้นการทา
กิจกรรมด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษาประวัติศาสตร์ จากอุทยานประวัติศาสตร์ กาแพงเพชร
และการศึกษาเรื่ องเกษตรอินทรี ย ์ จากแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น เช่น สนามบินสุ โขทัย และฟาร์มเทิดไท
3.จัดกิจกรรม “รักการอ่ านและส่ งเสริมการเรียนรู้ ” โดยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ปี
การศึกษา 2553 ได้จดั ให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 จานวน 659 คน ได้ทากิจกรรม “รักการอ่าน”
โดยจัดให้มีกิจกรรมในช่วงเช้า วันละ 30 นาที ให้นกั เรี ยนอ่านและบันทึกสารการอ่านในสมุดบันทึก
“รักการอ่าน” เพื่อส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านให้กบั นักเรี ยน
ผลการดาเนินงาน
นักเรี ยนมี นิสัย รั กการอ่านเพิ่มขึ้ น รวมถึ งการเขี ยนและการฟั ง รู ้ จกั ตั้งคาถามเพื่อหาเหตุ ผ ล
สนใจแสวงหาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้แหล่งเรี ยนรู ้จากห้องสมุด และรู ้จกั ค้นคว้าจากสื่ อต่าง
ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา นักเรี ยนพัฒนาวิธีการเรี ยนรู ้ของตนเอง และสามารถเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่น
สนุ ก กับการเรี ย นรู ้ และชอบการมาโรงเรี ยน นักเรี ยนร้ อยละ 98 ชอบการเข้าค่ ายทากิ จกรรมนอก
ห้องเรี ยน สนใจที่จะศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ และการได้ดูและสัมผัสจากสื่ อจริ งๆ ซึ่ งทางโรงเรี ยน
ได้จดั ทาโครงการศึกษานอกสถานที่สาหรับนักเรี ยนในวาระต่างๆเป็ นประจาทุกปี
มาตรฐานที่ 7 นักเรียนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตทีด่ ี
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุตามตัว
บ่งชี้ของมาตรฐานที่ 7 โดยดาเนินกิจกรรมต่อไปนี้
โครงการ “โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ” โดยในปี การศึกษา 2552 ได้จดั กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
รู ปแบบต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาภายในนักเรี ยน การแข่งขันกีฬาภายนอก กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก ส่ งเสริ มการออกกาลังกาย โดยจัดวันออกกาลังกายร่ วมกันทั้งครู และนักเรี ยนเป็ นประจาทุกปี
เป็ นต้น
ผลการดาเนินงาน
นักเรี ยนที่มีนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ นักเรี ยนมีน้ าหนักส่ วนสู งและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ สามารถป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ ยง
ต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุและปั ญหาทางเพศ นอกจากนี้ นกั เรี ยนมีพฒั นาการด้านความมัน่ ใจ
และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผอู ้ ื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผูอ้ ื่นด้วย
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มาตรฐานที่ 8 นักเรียนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสันด้ านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุตามตัว
บ่งชี้ของมาตรฐานที่ 8 โดยดาเนินกิจกรรมต่อไปนี้
1.โครงการ “ส่ งเสริมความเป็ นเลิศทางด้ านกีฬา” โดยในปี การศึกษา 2553 ได้นานักเรี ยนเข้า
ร่ วมการแข่งขันกีฬาระดับภาค และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ นักเรี ยนได้รับการฝึ กทักษะด้าน
การเล่นกีฬาแฮนด์บอล เปตอง ฟุตซอล์และเทเบิลเทนนิส
2. โครงการ “ส่ งเสริ มความสามารถพิเศษด้ านดนตรี และนาฏศิลป์ ” โดยในปี การศึกษา 2553
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 จานวน 45 คน ได้รับการฝึ กและพัฒนาทักษะการเล่นดนตรี การขับ
ร้องและการแสดงดนตรี -นาฏศิลป์ ทั้งไทย สากลและพื้นเมือง มีกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะการเล่นดนตรี
และแสดงนาฏศิลป์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาช่ วยสอนดนตรี สากลและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม “ค่าย
ดนตรี ” เพื่อส่ งเสริ มอัจฉริ ยภาพด้านดนตรี ของนักเรี ยน ส่ งเสริ มการประกวดและแข่งขันทั้งในและนอก
สถานศึกษา จัดให้มีการเผยแพร่ ผลงานด้านดนตรี -นาฏศิลป์ แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่ อง
ครู จดั ท าแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ที่เน้น นักเรี ย นเป็ นส าคัญ โดยเน้น นัก เรี ย นได้ฝึกปฏิ บตั ิ ด้าน
ศิลปะดนตรี /นาฏศิลป์ /กีฬา/นันทนาการ โดยเฉพาะวิชาศิลปะครู ได้สอดแทรกกิจกรรมในกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ ยงั ได้นานักเรี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอ
ผลการดาเนินงาน
นักเรี ยนร้อยละ 98 .70 เข้าร่ วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ ผลงานด้านดนตรี -นาฏศิลป์
ด้านกีฬาและนันทนาการ นักเรี ยนชุมนุมดนตรี -นาฏศิลป์ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมของชุ มชนบ้านไร่ และงาน
ประจาปี จังหวัดสุ โขทัยเป็ นประจาทุกปี อีกทั้งยังเป็ นการสร้ างรายได้ระหว่างเรี ยนให้นกั เรี ยนในบาง
กิจกรรมอีกด้วย
มาตรฐานด้ านการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 9 ครู มีวุฒิ/ความสามารถตรงกับงานทีร่ ับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองเข้ ากับ ชุ มชนได้ ดี และ
มีครู พอเพียง
โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่9 โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดวางโครงการสร้างการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เน้นการมีส่วนร่ วม มีกลุ่มงาน
บริ หารงาน4 กลุ่ม เป็ นหลักในการดาเนินงาน
2. สนับสนุนส่ งเสริ มครู ที่มีความรู ้ ความสามารถ ให้เป็ นผูน้ าทางวิชาการ เป็ นวิทยากรให้
ความรู ้แก่เพื่อนครู ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรติ จนเกิดการยอมรับ เป็ นการเสริ มแรง
ทางบวก ทาให้ครู ทุกคน มีความกระตือรื อร้นในการพัฒนาตนเองเพื่องานในหน้าที่มากขึ้น
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3. จัดให้มีการอบรมครู โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เช่น การอบรมครู ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง อบรมครู ดา้ นการดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้สาหรับครู ผสู ้ อน การผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน เช่น สื่ อ E-Book สื่ อ
CAI สื่ อออนไลน์ การให้ความรู ้ ดา้ นการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนา ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรี ยน การส่ งเสริ มให้ครู มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการภายในโรงเรี ยนด้านต่างๆ เป็ นต้น
4. สนับสนุนส่ งเสริ มให้ครู เข้ารับการอบรมทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่จดั
ขึ้นตามวาระเร่ งด่วนต่าง ๆ เช่น การพัฒนาครู ท้ งั ระบบ การอบรมครู Master Teacher’s ของแต่ละกลุ่ม
สาระ การอบรมครู ของศูนย์รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระในเขต สพม. 38 เป็ นต้น
5. จัดซื้ อ/จัดหาหนังสื อ เอกสาร ตาราทางวิชาการ โดยจัดทาเป็ นมุมหนังสื อค้นคว้าสาหรับครู
เพื่อให้ครู ได้ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ
6. จัดทาห้องพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อส่ งเสริ มการผลิตและใช้สื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
7. สนับสนุนส่ งเสริ มให้บุคลากรครู เข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกเพื่อพัฒนา
งานในหน้าที่ สาขาวิชาต่า งๆ เช่ น เทคโนโลยีทางการศึ กษา หลักสู ตรและการสอน การศึ กษาพิเศษ
จิตวิทยาแนะแนว การสอนภาษาอังกฤษ และการบริ หารการศึกษา
8. สนับสนุนการพัฒนาครู ตามกระบวนการพัฒนาครู แกนนา ครู Master Teacher
9. สนับสนุนส่ งเสริ มให้มีวทิ ยากรท้องถิ่นช่วยสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เช่น งานประดิษฐ์
งานช่างปูน ช่างอลูมิเนียม และการแสดงพื้นเมืองประจาจังหวัดสุ โขทัย
10. จัดให้มีการนิเทศให้ขอ้ เสนอแนะ ตรวจแผนการจัดการเรี ยนการสอนบรรลุเป้ าหมายของ
การจัดการศึกษาโรงเรี ยน
ผลการดาเนินงาน
ครู นาความรู ้ที่ได้รับไปออกแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้เวลาระหว่างปิ ดภาคเรี ยนเดือนเมษายนของ
ทุกปี นาผลจากการวิเคราะห์ นกั เรี ยน มากาหนดแนวทางการออกแบบวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ศึกษา
เนื้ อหาสาระ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลลัพธ์ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้น
นักเรี ยนเป็ นสาคัญ เตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่ งเรี ย นรู ้ กาหนดวิธีวดั และประเมิ นผลตาม
สภาพจริ ง ด้วยวิธี ที่ หลากหลาย จัดท าแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ตามสภาพปั ญหาและสนองตามความ
ต้องการของนักเรี ยนโดยเลื อกใช้วิธีการสอนของแต่ละกลุ่มสาระอย่างหลากหลาย เช่ น การสอนแบบ
บูรณาการ การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบร่ วมมือ การสอนเชิ งวิเคราะห์ การสอนแบบทดลอง
การสอนด้วยวิธีสัญญาการเรี ยนสาธิต การสอนแบบบทบาทสมมติ เป็ นต้น นอกจากนี้ ครู ร้อยละ 100 มี
คุณธรรมจริ ยธรรมและปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเรี ยน ผูป้ กครอง
และชุ มชนมีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรี ยน มีการแสวงหาความรู ้และเทคนิ ค
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วิธีการใหม่ ๆ เป็ นประจา รับฟั งความคิดเห็ น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ใจกว้าง ครู ร้อยละ 100 จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่าขึ้นไป ครู ร้อยละ 97 สอนตรงตามวิชาเอก/วิชา
โท หรื อตรงตามความถนัด แต่ครู มีจานวนไม่เพียงพอในบางรายวิชาและกับจานวนนักเรี ยน (หมาย
รวมทั้ง ครู พนักงานราชการ ครู อตั ราจ้างด้วยงบประมาณของรั ฐ ครู อตั ราจ้างด้วยงบประมาณของ
โรงเรี ยนและบุคลากรสนับสนุ น) ซึ่ งส่ งผลให้ครู บางกลุ่มสาระมีภาระงานมาก ทั้งภาระงานการเรี ยน
การสอนที่รับผิดชอบและภาระงานสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
มาตรฐานที่ 10 ครู มีความสารถในการจัดการเรียนการสอนอย่ างมีประสิ ทธิภาพ และเน้ นนักเรียนเป็ น
สาคัญ
โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 10 โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
ตามวิธีก ารมาตรฐานของระบบการเรี ยนรู ้ ครู มีความรู ้ ความเข้ใจในหลักสู ตรการศึ กษาขั้น
พื้ น ฐาน มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการจัด การเรี ย นการสอนที่ เน้น นัก เรี ย นเป็ นส าคัญ สามารถใช้
เทคโนโลยีมาพัฒนานักเรี ยน วิเคราะห์ศกั ยภาพนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล มีการประเมินผลการเรี ยนการ
สอนและการวิจ ัย เพื่ อ น าผลไปพัฒ นานัก เรี ย น เพื่ อ ให้ก ารจัด การเรี ย นรู ้ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์
โรงเรี ยนได้ดาเนินการดังนี้
1) ใช้ กระบวนการนิเทศ ทั้งแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการเพื่อนิ เทศติดตามการจัดการ
เรี ยนรู ้ ดังนี้
1.1 การนิ เ ทศอย่ า งเป็ นทางการ หมายถึ ง การก ากับ ดู แ ล ตรวจสอบ ให้ ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะโดยมีรูปแบบที่แน่ นอน เช่ น การประชุ มกลุ่ม การเยี่ยมชั้นเรี ยน การสังเกตการสอน การ
อบรม เป็ นต้น
1.2 การนิ เ ทศอย่ า งไม่ เป็ นทางการ หมายถึ ง การก ากับ ดู แ ลตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะโดยไม่มีรูปแบบที่แน่นอน เช่น การพูดคุย การศึกษาดูงาน การจัดนิ ทรรศการแสดงผลงาน
ป้ ายนิเทศต่าง ๆ
2) รู ปแบบการนิเทศ มีดงั นี้
- นิ เทศติ ดตามโดยครู แต่ ล ะกลุ่ม สาระ เช่ น การประชุ มกลุ่ ม การศึ กษาดู งาน การพู ดคุ ยเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์
- นิเทศติดตามโดยคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรี ยน เช่น การ
เยี่ยมชั้นเรี ยน การสังเกตการสอน เป็ นต้น กิจกรรมนี้ เป็ นไปโดยสมัครใจของผูร้ ับการนิ เทศที่จะตกลง
ร่ วมกันกับคณะกรรมการนิ เทศเพื่อให้การนิ เทศเป็ นไปอย่างสร้างสรรค์เป็ นการเสริ มแรงทางบวกเพื่อ
สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานมากกว่าการจับผิดให้เกิดความเครี ยด
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- นิเทศติดตามโดยนักเรียน จัดให้นกั เรี ยนได้ประเมินผลการสอนของครู ในด้านต่าง ๆ เมื่อสิ้ น
ปี การศึกษา เช่ น การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล ตลอดจนพฤติกรรมการ
สอนของครู ดา้ นอื่น ๆ เช่น การแต่งกาย การพูดจา การเป็ นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ การที่โรงเรี ยนเปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนได้ประเมินพฤติกรรมการสอนของครู น้ นั โรงเรี ยนได้ช้ ี แจงทาความเข้าใจกับคณะครู และ
นักเรี ยนให้ทราบเป้ าหมาย ความสาคัญของการประเมิน เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เป็ นที่ยอมรับของ
ผูเ้ กี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนในโอกาสต่อไปได้จริ ง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ครู จะเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมใน
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ การจัดทาโครงการและประเมินผล สาหรับเทคนิ ค
วิธีการสอนเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนตามศักยภาพ แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ดีน้ นั ขึ้นอยู่กบั
เนื้ อหาสาระที่สอนและธรรมชาติวิชา เช่ น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา เน้นการปฏิบตั ิ
จริ ง สาหรับด้านทฤษฎี จะสอนในเรื่ อง กฎ กติกา ความเป็ นมาของกี ฬาแต่ละประเภท กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ศิลปะ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ภาพรวม ร้ อยละ 80 เน้นการลงมื อ
ปฏิ บ ตั ิ และร้ อยละ 20 เป็ นการสอนทฤษฎี ส าหรั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เน้นการคิดวิเคราะห์ การพิสูจน์หาข้อเท็จจริ ง การตั้งสมมติฐาน การอ่านจับ
ใจความและสรุ ปเนื้อหา ทุกกลุ่มสาระส่ งเสริ มการอ่าน การค้นคว้าด้วยตนเอง การสื บค้นหาความรู ้จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายทั้งจากสื่ อ Internet จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุ นให้มี
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม ส่ วนกิจกรรมพัฒนานักเรี ยน มีงานแนะ
แนวดาเนิ นการด้านทุนการศึกษาต่าง ๆ ด้านการศึกษาต่อ ข้อมูลส่ วนตัวของนักเรี ยน มีการจัดกิจกรรม
ลู ก เสื อ -เนตรนารี กิ จ กรรมชุ ม นมตามความถนัด และความสนใจของนัก เรี ย นอย่ า งหลากหลาย
นอกจากนี้ โรงเรี ย นยังดาเนิ นการด้านกิ จกรรนักเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มนัก เรี ยน ให้ไ ด้พฒั นาตนเองตาม
ศักยภาพ ตามความสนใจของตนเอง การจัดกิจกรรมวนสาคัญต่าง ๆ กิจกรรม ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ของท้องถิ่น กิจกรรมส่ งเสริ มความร่ วมมือกับชุมชนในวาระต่าง ๆ เป็ นต้น
3) ใช้ กระบวนการวิจับเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ การดาเนิ นงานการจัดการเรี ยนการสอนและการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาจมีปัญหาในระหว่างการดาเนินงานบ้าง ครู ผสู ้ อนจะบันทึกปั ญหาที่พบไว้ทา้ ยแผน
เพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นรู ปธรรมศึกษาสภาพปั ญหา หาแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการ
ต่ า ง ๆอย่ า งเหมาะสม สรุ ปผลการด าเนิ น งานเพื่ อ พัฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้
กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหา หรื อที่เรี ยกว่า การวิจัยในชั้ นเรี ยน บันทึกการส่ งเสริ มนักเรี ยนตาม
หัวข้อที่กาหนดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น
 ปัญหา/ข้อสมมติฐาน
 ประชากร (นักเรี ยนระดับชั้นใด)
 วิธีการแก้ปัญหา/สื่ อ อุปกรณ์ที่จาเป็ นในการดาเนินงาน
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 ผลการดาเนินงาน
 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ครู แต่ละคนอาจทาการศึกษาวิจยั แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของตนเอง หรื อวิธีการแก้ปัญหาในการ
จัดกิ จกรรมการสอนในแต่ช้ นั ที่รับผิดชอบ หรื อการศึกษาพฤติกรรมนักเรี ยนที่มีปัญหาเป็ นรายบุคคล
(Case Study) ทั้งนี้ การศึกษาวิจยั ขึ้นอยูก่ บั ความสนใจของครู แต่ละคน โรงเรี ยนได้ให้การสนับสนุ น
ส่ งเสริ ม ให้กาลังใจบุคลากรทุกคนให้ดาเนิ นกิ จกรรมเหล่านี้ และเอกสารดังกล่าวจัดเป็ นเอกสารทาง
วิชาการที่ครู ทุกคนสามารถนาเสนอเพื่อเป็ นหลักฐานสนับสนุนการขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นได้
ผลการดาเนินงาน
ครู ร้อยละ 100 มีความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายการจัดการศึกษาและหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพนักเรี ยนและเข้าใจนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ครู ร้อยละ 87 มีความสามารถ
ในการจัดการเรี ย นการสอนที่ เน้น นัก เรี ย นเป็ นสาคัญ มี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใ นการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองและนักเรี ยน มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรี ย นรู ้ ที่ จดั ให้ นัก เรี ย นและอิง พัฒนาการของนักเรี ย น ครู ร้อยละ 79 มี การนาผลการประเมิ นมา
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา เต็มตามศักยภาพ และครู ร้อยละ 90 มีการทาวิจยั ทั้งงานวิจยั
ในชั้นเรี ยน และงานวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อและนวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอน และนาผลการวิจยั ไปใช้
ในการแก้ปัญหา พัฒนานักเรี ยน
มาตรฐานด้ านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 11 ผู้บริ หารมีภาวะผู้นามีความสามารถในการจัดการศึกษา
ผูบ้ ริ หารได้วางแผนการจัดกิจกรรม /โครงการ เพื่อพัฒนาครู บุคลากร และนักเรี ยนโรงเรี ยน
บ้านไร่ พิทยาคมให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 11 โดยได้ดาเนินการตามโครงการที่กาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
1. โครงการกลุ่มบริ หาร “พัฒนาระบบบริ หารจัดการแบบครบวงจร”
กิจกรรม “ส่ งเสริ มการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน”
กิจกรรม “ระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน”
กิจกรรม “พัฒนาครู สู่มืออาชี พครบมาตรฐาน”
กิจกรรม “ทัศนศึกษาสาหรับครู นักเรี ยนแบบบูรณาการ”
กิจกรรม “ส่ งเสริ มการอบรม สัมมนา พัฒนาชีวติ ครู ”
กิจกรรม “ห้องสมุด 3 ดี”
ฯลฯ

55

2. โครงการกลุ่มวิชาการ “การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ”
2.1 กิจกรรม “ค่ายคณิ ต วิทย์ อังกฤษ”
2.2 กิจกรรม “โป่ งกลางเสริ มสร้างศักยภาพนักเรี ยน”
2.3 กิจกรรม “มหกรรมวิชาการ”
2.4 กิจกรรม “สัปดาห์การนิเทศเพื่อการพัฒนา”
2.5 ฯลฯ
3. โครงการส่ งเสริ มวิชาการ “พัฒนาและปรับปรุ งโครงการ หลักสู ตรสถานศึกษาให้
เหมาะสม”
3.1 กิจกรรม “พัฒนา ปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา”
3.2 กิจกรรม “บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่วชิ าการ”
3.3 กิจกรรม “สภานักเรี ยนพาเพลินสร้างเสริ มประชาธิปไตย”
3.4 กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะชีวติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่สาคัญในท้องถิ่น
3.5 ฯลฯ
4. โครงการ “ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรี ยน”
4.1 กิจกรรม “บ้านใหญ่ในป่ าเล็ก”
4.2 กิจกรรม “เยีย่ มบ้านนักเรี ยน 100 %”
4.3 กิจกรรม “คัดกรอง แก้ไขทันเหตุการณ์”
4.4 กิจกรรม “พ่อแม่ดูแลฉัน”
4.5 กิจกรรม “กีฬาบ้านฉันท์พี่นอ้ ง”
4.6 กิจกรรม “ชุมชนสัมพันธ์”
4.7 ฯลฯ
จึ งกล่ าวได้ว่า ผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่ มีวิสั ยทัศ น์ เป็ นผูน้ าทางวิชาการ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครอง ชุมชน นักเรี ยน และคณะครู มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา มีการจัดกลุ่มบุคลากร
ทางการศึ ก ษา เพื่อกระตุ ้นให้ทุ ก คนร่ วมกันพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษา มี การมอบหมายงานตรงตาม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมการสอนที่ เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
สนับสนุนด้านสื่ อการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อยต่อการเรี ยนรู ้
และแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยน เป็ นผูท้ ี่อุทิศตนเพื่อส่ วนรวม มีความมุ่งมัน่ ในการทางาน เป็ น
แบบย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน ครู และผูท้ ี่พบเห็น
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ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 90 ผูบ้ ริ หารมีคุณธรรม จริ ยธรรมและปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พ มีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีวสิ ัยทัศน์และเป็ นผูน้ าทางวิชาการ มีความสามารถในการบริ หารงานวิชาการ
ด้านการจัดการ สามารถบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล คิดเป็ นร้อยละ 87 และ
ผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ นอกจากนั้น ผูบ้ ริ หารยังเป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์ในการวางแผนงาน กาหนด
โครงการดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อที่จะพัฒนาครู บุคลากร นักเรี ยนให้พฒั นาไปพร้อมๆกันทั้ง
ระบบ แม้วา่ บางโครงการยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้ครบสมบูรณ์ร้อยเปอร์ เซ็นต์ แต่ก็บ่งบอกถึงความมี
สายตาที่กว้าง และยาวไกล พร้อมที่จะผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรทุกภาคส่ วนทั้งภายในโรงเรี ยน
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับการพัฒนาทันสภาวการณ์ของสังคมปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์ การ โครงสร้ าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์ การอย่างเป็ น
ระบบครบวงจร
โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 12 โดย
ดาเนินการต่อไปนี้
1. โครงการ “ระบบดีโรงเรี ยนมีคุณภาพ”
2. โครงการ “กากับติดตามตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิรูปการศึกษา”
3. โครงการ “ส่ งเสริ มความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา”
4. โครงการ “โรงเรี ยนเพียรปฏิบตั ิตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
5. โครงการ “ปลูกต้นไม้ 3 ต้นลดโลกร้อน”
6. โครงการ “คณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมใส่ ใจพัฒนาโรงเรี ยน”
7. โครงการ “ประชุมผูป้ กครอง 4 ครั้ง / ปี ”
8. โครงการ “ผูป้ กครองเครื อข่ายระดับห้องเรี ยน”
9. โครงการ “ผูป้ กครองเครื อข่ายระดับหมู่บา้ น”
10. โครงการ “บูรณการกับหน่วยงานตาบลบ้านไร่ และตาบลที่อยูใ่ นเขตพื้นที่บริ การ”
มี ก ารจัดโครงสร้ า งการบริ หารงาน จัดให้มี แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา จัดวางบุ คลากร
แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิการและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา
มีการนิ เทศติดตาม ประเมินผล มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ
วางแผนพัฒนาโรงเรี ยน
ผลการดาเนินงาน
สถานศึ ก ษามี ก ารจัด องค์ ก รโครงสร้ า งและระบบการบริ ห ารงานที่ มี ค วามคล่ อ งตัว สู ง
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
ข้อมูลถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั มีระบบและดาเนินการประกันคุณภาพภายในเป็ นไปตามกฎกระทรวง มีการ
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พัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง ครู ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยกลุ่มสาระละ 1 คน/ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 75 ในส่ วนของผูร้ ั บบริ การและผูเ้ กี่ ยวข้องทุกคนพึ งพอใจผลการบริ หารงานและการพัฒนา
นักเรี ยน มีการวางแผนบูรณาการงานในส่ วนของโรงเรี ยนกับหน่วยงานภายนอกเพื่อรองรับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน และความร่ วมมือในทุกๆด้านทั้งกับผูป้ กครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน
โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาจรฐานที่ 13 โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1.โครงการ “ส่ งเสริมความเข้ มแข็งทางการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน”
ตามวิธี ก ารมาตรฐานของระบบยุทธศาสตร์ โรงเรี ยนมี การบริ หารการจัดการศึ ก ษาโดยใช้
หลักการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง คณะครู นักเรี ยนในการจัดการศึกษาให้
ตรงตามความต้องการของนักเรี ยนและท้องถิ่น เพื่อที่จะส่ งเสริ มและร่ วมมือกันพัฒนามุ่งเน้นด้านระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ที่จะส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมีประสิ ทธิภาพที่พฒั นาดีข้ ึน
ระบบการบริ หารจัดการ ในกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลได้จดั ให้มีคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการทางานของโรงเรี ยน
ระบบชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น มีการแสดงความ
คิดเห็นร่ วมกันในการจัดการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
1. มีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบชัดเจน เหมาะสม คิด
เป็ นร้อยละ 90
2. มีการบริ หารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่ วมโดยให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วม คิดเป็ นร้อย
ละ 80
3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมพัฒนาโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ คิดเป็ นร้อยละ 90.5
4. มีรูปแบบการบริ หารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน คิดเป็ นร้อยละ 87
5. มีการตรวจสอบและถ่วงดุล คิดเป็ นร้อยละ 80
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร และกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้ นนักเรียนเป็ นสาคัญ
โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่14 โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. โครงการ “พัฒนาบุคลากร”
2. โครงการ “พัฒนาระบบดูแลคุณธรรมจริ ยธรรมวิชาชีพครู ”
3. โครงการ “พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้และวิจยั ในชั้นเรี ยน”
4. โครงการ “พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
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5. โครงการ “ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”
6. โครงการ “พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ”
7. โครงการ “เยีย่ มบ้านนักเรี ยน 100 %”
8. โครงการ “คัดกรอง แก้ไขทันเหตุการณ์”
9. โครงการ “กีฬาบ้านฉันท์พี่นอ้ ง”
10. โครงการ “นิเทศครู ผสู ้ อน”
ตามวิธีการมาตรฐานระบบการบริ หารจัดการ ในขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาได้มี
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ท้องถิ่ น มีการจัดบรรยากาศ สื่ อ
อุปกรณ์ นวัตกรรมที่เอื้ อต่อการจัดระบบการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน มีการนาแหล่งเรี ยนรู ้ และภู มิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการเรี ยนการสอน
ระบบดู แลช่ วยเหลือนักเรี ยน ขั้นตอนการส่ งต่อข้อมู ลนักเรี ยนโรงเรี ยนได้ดาเนิ นการส่ งต่อ
ข้อมูลนักเรี ยน มีการติดตาม ปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนานักเรี ยนในระดับชั้นต่อไป
ระบบการเรี ยนรู ้ ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลได้มีการนิ เทศติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ของครู แล้วนาผลการนิเทศมาพัฒนา ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
ผลการดาเนินงาน
สถานศึ ก ษามี หลัก สู ตรที่ เหมาะสมกับ นัก เรี ย นและท้องถิ่ น มี ก ารตรวจสอบและพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นประจาทุกปี มีรายวิชา/ กิจกรรมที่หลากหลายให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยนตามความ
สนใจ มีการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของนักเรี ยน
มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการส่ งต่อข้อมูลนักเรี ยน มีระบบการนิ เทศการเรี ยนการ
สอนและนาผลไปปรั บ ปรุ ง การสอนอยู่เสมอ และสถานศึ ก ษามี ก ารนาแหล่ ง เรี ย นรู ้ และภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการเรี ยนการสอน
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ส่ งเสริมคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลาย
โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 15 โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. โครงการ “พัฒนาส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนตามกระบวนการแนะแนว”
2. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรี ยน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
3. โครงการ “สภานักเรี ยนพาเพลินสร้างเสริ มประชาธิปไตย”
4. โครงการ “พัฒนาอัจฉริ ยภาพ (วัดแวว)”
5. โครงการ “พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น”
6. โครงการ “พัฒนาความสามารถพิเศษด้านกีฬา”
7. โครงการ “พัฒนาการเรี ยนการสอน 8 กลุ่มสาระ
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8. โครงการ “พัฒนาความสามารถด้านดนตรี -นาฏศิลป์ ”
ตามวิธีการมาตรฐานของระบบบริ หารจัดการ ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความสามารถ
ความถนัด ความสนใจของนักเรี ยน ทั้งด้านศิลปะ ด้านกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ เปตอง ฟุตบอล การออก
กาลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิค หรื อการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เช่น การอ่านหนังสื อในห้องสมุด
การทากิจกรรมอ่านเขียนเรี ยนดี การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื บค้น และกิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อ
สุ ขภาพ ฯลฯ
ระบบการเรี ย นรู ้ มี ก ารจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความสามารถทางวิ ช าการ เช่ น การประกวด
ความสามารถทางวิชาการและทักษะสิ่ งประดิษฐ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี ยงราย เขต 1 การ
เข้าร่ วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ งานอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มวิชาการ สื บสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ระบบกิ จกรรมนักเรี ยน มี การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มความสามารถความสนใจ ความ
ถนัดของนักเรี ยน เช่ น การส่ งเสริ มด้า นคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่ ดีงาม การจัดกิ จกรรมการแข่งขันกี ฬ า
ทักษะทางศิลปะ การแสดงออกทางดนตรี /นันทนาการ การเข้าร่ วมกิ จกรรมประเพณี ของท้องถิ่ น จัด
กิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยนักเรี ยนโดยกาหนดให้มีสภานักเรี ยนเพื่อฝึ กภาวะผูน้ าของนักเรี ยน การ
ทางานร่ วมกัน ความรับผิดชอบดูแลกิจกรรมภายในโรงเรี ยน เช่น การแบ่งเขตความรับผิดชอบการทา
ความสะอาดภายในบริ เวณโรงเรี ยน
ระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนมีการจัดกิ จกรรมพบผูป้ กครอง เช่ น การประชุ มผูป้ กครองเพื่อ
ชี้ แจงและรายงานผลการเรี ยน รวมถึงความประพฤติของนักเรี ยนในโรงเรี ยน เป็ นการทาความเข้าใจ
และขอความร่ วมมือจากผูป้ กครองด้านการดูแลเอาใจใส่ ให้นกั เรี ยนสนใจการเรี ยน ดูแลความประพฤติ
ของนักเรี ยนเรี ยนขณะที่อยู่ในความดู แลของผูป้ กครองที่บา้ น นอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์ นกั เรี ยน
เป็ นรายบุคคล การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา อาหารกลางวัน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับทางโรงเรี ยน
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่เข้มแข็งทัว่ ถึง มีการจัดกิจกรรม
เพื่อส่ งเสริ มและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ความถนัด และความคิด
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยน มี การส่ งเสริ มค่านิ ยมที่ ดีงาม มี การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มด้านศิ ลปะ ดนตรี /
นาฏศิลป์ และกี ฬา/นันทนาการ มีการจัดกิ จกรรมสื บสานและสร้ างสรรค์วฒั นธรรมประเพณี และภู มิ
ปั ญญาไทย และสถานศึกษามีการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตย ทั้งนี้ นกั เรี ยนทุกคน
ได้รับการส่ งเสริ มอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง
มาจรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ่ งเสริมให้ นักเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ
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โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 16 โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. โครงการ “พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม”
2. โครงการ “พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้และวิจยั ในชั้นเรี ยน”
3. โครงการ “อนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ”
4. โครงการ “ส่ งเสริ มและพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
5. โครงการ “ปลูกต้นไม้ 3 ต้นลดโลกร้อน”
6. โครงการ “คณะกรรมการสถานศึกษาร่ วมใส่ ใจพัฒนาโรงเรี ยน”
ตามวิธีการมาตรฐานของระบบบริ หารจัดการ โรงเรี ยนได้จดั บรรยากาศ สภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ สื่ ออุปกรณ์ สื่ อเทคโนโลยี ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้
ทั้งในและนอกโรงเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้เต็มตามศักยภาพ ในด้านความปลอดภัย
และการส่ งเสริ มสุ ขภาพ โรงเรี ยนได้จดั ทาประกันชีวติ ให้กบั นักเรี ยน และร่ วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ อนามัยของนักเรี ยนคือ สถานี อนามัยตาบลบ้านไร่ ซึ่ งเข้ามาดูแลในด้านสุ ขอนามัย
อย่างสม่ าเสมอ ดู แลในเรื่ องการจากัดป้ องกันลู กน้ ายุงลาย โรงเรี ยนยังส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีความ
รั บผิดชอบร่ วมกันในการดู แลสิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยน เช่ น การแบ่ งพื้ นที่ รับ ผิดชอบดู แลความ
สะอาดภายในโรงเรี ยน การปลูกต้นไม้เพื่อร่ มเงาและเพื่อความร่ มรื่ นภายในโรงเรี ยน
ผลการดาเนินงาน
สถานศึ ก ษามี ก ารจัดสภาพแวดล้อมที่ เ อื้ อต่ อการเรี ย นรู ้ มี อาคารสถานที่ เหมาะสม มี ก าร
ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนัก เรี ยน มี การให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุ ก
รู ป แบบที่ เอื้ อต่ อการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองและการเรี ย นรู ้ แบบมี ส่ วนร่ ว ม มี ห้องเรี ย น ห้อ งปฏิ บ ัติ ก าร
ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่ งอานวยความสะดวกเพียงพอและอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี และสถานศึกษา
มีการจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานที่
มาตรฐานด้ านการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาในท้ องถิ่น
โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 17 โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. โครงการ “ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ตามวิธีการมาตรฐานของระบบชุมชนสัมพันธ์ ได้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนและ
กรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา
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ระบบการเรี ยนรู ้ได้จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้สนับสนุ นใน
การจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยน และนานักเรี ยนไปใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น แหล่งเรี ยนรู ้ทาง
ประวัติศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
และสนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาและชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาหลักสู ตรระดับ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่ วมมือกันระหว่างบ้ าน องค์ กรทางการศึกษาและสถาบันทางวิชาการ
และองค์ กรภาครั ฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรี ยนรู้ ชุมชน
โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 18 โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. โครงการ “ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”
2. โครงการ “เครื อข่ายการเรี ยนรู ้สู่ชุมชน”
3. โครงการ “เยีย่ มบ้านนักเรี ยน 100 %”
4. โครงการ “ดนตรี เพื่อชุมชน”
5. โครงการ “ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน”
ตามวิ ธี ก ารมาตรฐานระบบชุ ม ชนสั ม พัน ธ์ ได้ มี ก ารน าชุ ม ชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ชุมชนเข้ามามีบทบาทในโรงเรี ยนเช่น การประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษา
การประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน การแสดงความคิดเห็นในด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการดูแลเอา
ใจใส่ บุตรหลานของตนร่ วมกับทางโรงเรี ยน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรี ยนโดยการประกาศ
หน้าเสาธง การแจ้งเป็ นหนังสื อโดยการฝากผ่านนักเรี ยน การสนับสนุ นเครื่ องดนตรี และเครื่ องแต่งกาย
วงโยธวาทิตจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านไร่ เพื่อใช้ในกิ จกรรมของโรงเรี ยนและชุ มชน การใช้
บริ ก ารอาคารสถานที่ โต๊ ะ เก้า อี้ หอประชุ ม อเนกประสงค์ เครื่ อ งProjector การแสดงดนตรี แ ละ
นาฏศิลป์ การนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาช่ วยในการสอนกลุ่มการงานฯ โรงเรี ยนได้ส่งบุคลากรและ
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรมของชุ มชนทุกกิ จกรรม เช่ น งานบวชพระ งานแต่งงาน งานศพ งานประเพณี
ท้องถิ่น งานกีฬา เป็ นต้น
โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการพัฒนาบุคลกรสู่ ชุมชน เช่ น ครู ภาษาอังกฤษโรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม
ร่ วมมือกับครู ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนประถมศึกษาที่อยูใ่ นเขตพื้นที่บริ การ
การศึ กษา โรงเรี ย นบ้านไร่ พิท ยาคม ท าการวิจยั เชิ งทดลอง เรื่ อง การพัฒนาการเรี ย นการสอนวิช า
ภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการฟั ง -พูดแบบเข้มระหว่างครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ระดับ ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในเขตพื้ นที่ บ ริ ก ารการศึ ก ษา โรงเรี ย นบ้า นไร่ พิ ท ยาคม (จานวน 7
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โรงเรี ยน) กับครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึ กษา โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม โดยได้รับทุน
สนับสนุ นการดาเนิ นงานวิจยั ครั้ งนี้ จากสานักงานกองทุนสนับสนุ นงานวิจยั (สกว.) ซึ่ งทางโรงเรี ยน
ได้รับการสนับสนุ นต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมี นางพงษ์สุดา ภู่เจริ ญ ครู ชานาญการพิเศษ กลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็ นหัวหน้าดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงาน
สถานศึ ก ษาเป็ นแหล่ งวิทยาการในการแสวงหาความรู ้ และบริ ก ารชุ มชน และสถานศึ กษา
สนับสนุ นให้มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันระหว่างบุคลากรของโรงเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนที่
อยูใ่ นพื้นที่บริ การ นอกจากนี้ ด้านการให้บริ การชุ มชน ชุ มชนและหน่วยงานราชการในชุ มชนสามารถ
ใช้สถานที่ของโรงเรี ยนได้ เช่น สนามกีฬา อาคารเอนกประสงค์ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นต่อการนาเสนอ
ข้อมูล ซึ่ งทางโรงเรี ยนได้ให้บริ การอย่างสม่าเสมอ
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บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินโครงการและแนวทางการพัฒนา
5.1 จุดเด่ นของสถานศึกษา (ระบุผลสาเร็ จที่เป็ นจุดเด่น บอกเงื่อนไขที่ทาให้ประสบผลสาเร็ จ)
5.1.1 ด้านคุณภาพนักเรี ยน
นักเรี ย นเป็ นผูม้ ีคุณธรรม และมี คุณภาพ แสดงความสามารถของตนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ นาลักษณะเด่นของแต่ละบุคคลมาบูรณาการ สามารถจัดทีมดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ได้สาเร็ จ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การดาเนินกิจกรรมของสภานักเรี ยน การจัดกิจกรรมกีฬาสี การจัดกิจกรรม
ในวันสาคัญทางศาสนา และงานในรัฐพิธี
นักเรี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ด้านดนตรี และกีฬา อยูใ่ นระดับดี
มากมีผลงานเป็ นที่ประจักษ์
นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตอยูใ่ นระดับดีมาก
นักเรี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
5.1.2 ด้านการเรี ยนการสอน
ครู โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคมเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน จากสถิ ติการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าระดับ
ปริ ญญาตรี สถิติการเข้ารับการอบรมหาความรู ้เพิ่มเติมและประสบการณ์ดา้ นต่างๆ ครู มีความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัวสู ง ครู สละเวลาอุทิศตน ฝึ กฝนนักเรี ยนนอกเวลา จากองค์ประกอบของครู ดงั ที่กล่าวมา
ส่ งผลให้มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนสอนโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ และยึดเป้ าหมายของหลักสู ตรเป็ น
เกณฑ์ บูรณาการกับความสามารถของนักเรี ยนได้อย่างมีคุณภาพ ทาให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาด้านการ
คิดวิเคราะห์ การพัฒนาทักษะชี วิต นอกจากความสาเร็ จด้านการจัดการเรี ยนการสอน ครู ยงั อบรมสั่ง
สอนให้นัก เรี ย นเป็ นผูม้ ี สั ม มาคารวะ มี ค วามกตัญญู ต่อบุ พ การี และผูม้ ี พ ระคุ ณ สะท้อนให้เห็ น ถึ ง
คุณลักษณะของนักเรี ยนที่เป็ นคนดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถทางาน
อย่างเป็ นระบบ เป็ นทีม และสามารถแข่งขันด้านวิชาการ ด้านทักษะงานฝี มือ ด้านกีฬา กับสถานศึกษา
ภายนอกได้
สาหรับด้านความรู ้ จากสถิตินกั เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเภทโควตารับตรงของมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่นกั เรี ยนสนใจสมัครเข้าเรี ยนจานวนสู งสุ ดของ
โรงเรี ยน
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ด้านทัก ษะงานฝี มื อ เช่ นการท าพานของหมั้น ได้รับ รางวัล ชนะเลิ ศระดับประเทศ จากการ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อเดือน
มกราคม 2554 ณ เมืองทองธานี กรุ งเทพฯ
ด้านกี ฬา เช่ น ความสาเร็ จของกีฬาประเภทต่างๆ เช่ น เทเบิลเทนนิ ส เปตอง ฟุตซอล นักเรี ยน
ได้รับคัดเลื อกให้เข้าแข่งขันต่อเนื่ องมาโดยตลอด ทั้งในระดับภาค ระดับประเทศตามลาดับ ผลการ
แข่ งขันประเภทต่ างๆที่ นักเรี ยนชนะเลิ ศ ทั้งระดับ เขต ระดับภาค และระดับประเทศ ดังกล่ าว เป็ น
หลักฐานอย่างดีที่สะท้อนถึงผลสาเร็ จของการดาเนินงานตามนโยบายของโรงเรี ยน
5.1.3 ด้านการบริ หารและการจัดการศึกษา
ผูบ้ ริ หาร บริ หารงานเชิงกลยุทธ์อย่างมีส่วนร่ วม ทั้งคณะครู และภาคีที่เกี่ยวข้องใน
รู ป แบบกัล ยาณมิ ตรและคงไว้ซ่ ึ งความยุติธ รรม มีก ารกระจายอานาจบริ หารและการจัดการศึ ก ษา
จัดบุคลากรดาเนิ นงานตามโครงสร้ างบริ หารงานโรงเรี ยนตามความสามารถเป็ นบุคลากรเป็ นสาคัญ
ยึดเป้ าหมายผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนเป็ นฐาน โดยสร้ างขวัญและกาลังใจแก่คณะครู ในการพัฒนางาน
ส่ งเสริ มครู ให้พฒั นาวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้น ให้โอกาสครู เข้ารับการอบรมจากหน่ วยงานต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกอย่างทัว่ ถึ ง และสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ทางโรงเรี ยนยัง จัดโครงการดู งานและ
ทัศนศึกษาให้กบั คณะครู เป็ นประจาทุกปี สร้างเสริ มขวัญกาลังใจโดยการยกย่องชมเชยครู ที่ทาผลงาน
ประสบความสาเร็ จ ในที่ ประชุ ม ให้ข วัญกาลังใจกับบุ คลากรที่ ประสบปั ญหาอย่างสม่ า เสมอ เป็ นที่
ปรึ กษาและรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็ นธรรม
5.1.4 ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
โรงเรี ยนจัดให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกจังหวัด
ทุ กระดับชั้นอย่างทัว่ ถึ งเป็ นประจาทุ กปี จัดโอกาสให้นักเรี ยนได้รับความรู ้ เฉพาะทางจากวิทยากร
ผูช้ านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการพัฒนาบุคลากรสู่ ชุมชน เช่น บุคลากรโรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม
ร่ วมมือในทาการวิจยั เชิงทดลอง เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการฟั งพูดแบบเข้ม ระหว่างครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษในช่ วงชั้นที่ 2 ของโรงเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การการศึกษา
โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคมจานวน 7 โรงเรี ยน กับครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยน
บ้านไร่ พิทยาคม
5.2 จุดทีค่ วรพัฒนา
5.2.1 ด้ านอาคาร สถานที่
โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาระดับกลาง มีขอ้ จากัดด้านอาคารสถานที่ จึง
ควรที่จะได้รับการสนับสนุ นด้านงบประมาณในการพัฒนาสถานที่ให้เพียงพอต่อการใช้เนื้ อที่สาหรับ
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นักเรี ยน และครู ในด้านการจัดการเรี ยนการสอนทั้งในและนอกห้องเรี ยน บางอาคาร เช่น อาคาร 3 เป็ น
อาคารที่ต้ งั อยูใ่ นตาแหน่งอับ ไม่มีลมพัดผ่าน เนื่องมีอาคาร 2 และหอพักนักเรี ยนขนาบ ขวางทิศทางลม
อยู่ จึงควรมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของอาคาร และปรับสภาพภายในห้องเรี ยน
ให้เป็ น “ห้องเรี ยนคุ ณภาพ” ตาม สพฐ. ที่ต้ งั เป้ าประสงค์เอาไว้ เพื่อสร้ างบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้
เพิ่มขึ้น
5.2.2 ด้ านบุคลากร
โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม มี บุคลากรไม่เพียงพอ อีกทั้งงานประจาและงานเฉพาะกิ จเร่ งด่วน
ของโรงเรี ยนมีมาก และมีอย่างต่อเนื่ อง ทาให้การบริ หารจัดการเรี ยนการสอนของครู บางครั้งทาได้ไม่
สมบูรณ์ จึงต้องการการสนับสนุนให้เพิ่มบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคลากรด้านการจัดการเอกสารที่
จาเป็ นสาหรับโรงเรี ยนเพิ่มขึ้น อาทิ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พสั ดุ เจ้าหน้าที่สนับสนุ นด้านการเรี ยน
การสอน ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระด้านงานเอกสาร ใบงานต่างๆ เพื่อที่ครู จะได้ทาหน้าที่สอนให้สมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น
5.2.3 ด้ านการจัดการเรียนการสอน
ครู ทุกคนควรเน้นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีกระบวนการสอนที่
ชัดเจน และครู ควรปรับเปลี่ยนวิธีสอนของตนเองให้ทนั สมัย ทันสถานการณ์ เสมอ ใช้สื่อการสอนที่
หลากหลายและเหมาะสมกับ ระดับการเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย น ครู ควรมี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กนั อย่า ง
สม่ าเสมอ ทั้งที่ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ครู ควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานของหมู่คณะ และ
นาเสนอแนวคิดเพื่อที่จะพัฒนาองค์กรร่ วมกันอยูเ่ สมอ
5.2.4 ด้ านนักเรียน
นักเรี ยนควรได้รับการส่ งเสริ ม สนับสนุ นด้านการสอนเสริ ม ด้านทักษะความรู ้อื่นๆที่นกั เรี ยน
สนใจอย่างหลากหลาย นักเรี ยนสามารถเลือกเรี ยนวิชาที่ตนสนใจได้ ถ้าบุคลากรภายในโรงเรี ยนมีไม่
เพียงพอ โรงเรี ยนควรจัดหาบุคลากรภายนอกเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามความสนใจ
เป็ นการส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เรี ยนรู ้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
5.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต (จากผลการดาเนิ นงานทั้งหมด ระบุขอ้ ค้นพบที่จะต้องพัฒนาต่อไป)
จากการปฏิ บ ตั ิ งานที่ ผ่า นมาพบว่า คณะครู และบุ ค ลากรโรงเรี ย นบ้า นไร่ พิ ท ยาคม มี ความรู ้
ความสามารถเฉพาะตัวอย่างหลากหลาย จึงเห็นควรพัฒนาองค์กรด้วยการใช้กระบวนการจัดการความรู ้
(Knowledge management) เพื่ อให้โรงเรี ย นบ้านไร่ พิท ยาคม เป็ นองค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning
Organization) อย่างแท้จริ งต่อไป
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5.4 ความต้ องการการช่ วยเหลือ (ระบุความต้องการการช่วยเหลือ)
1. ความช่วยเหลือ จากสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นด้านบุคลากร เช่น นักศึกษาฝึ กสอน เพื่อ
ทดแทนจานวนครู ที่ไม่เพียงพอบางสาขา หรื อผูท้ ีมีทกั ษะชานาญเฉพาะด้านที่โรงเรี ยนขาดแคลน เช่ น
ครู ช่างอุตสาหกรรม ครู ดา้ นเทคโนโลยี เป็ นต้น
2. ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้ อสื่ ออุปกรณ์การศึกษา จากรัฐ และ
ชุมชน
3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
4. ความช่ วยเหลื อด้านบุคลากรชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเสริ มสร้ างทักษะทางภาษาแก่นกั เรี ยน
และคณะครู อย่างจริ งจัง และเพื่อการเตรี ยมพร้อมสาหรับโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในอนาคต
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