รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
ตาบลนาหนัง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ที่ตั้งเลขที่ ๒๖๗ หมู่ที่ ๑ บ้านนาหนัง ตาบลนาหนัง อาเภอ
โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย สังกัด สพฐ. โทรศัพท์ ๐๔๒- ๐๑๕๑๑๗ โทรสาร ๐๔๒- ๐๑๕๑๑๗ e-mail
nps@nanangpat.ac.th เว็บไซต์ http://www.nanangpat.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๖๓ ตารางวา เขตพื้นที่บริการการศึกษา ๒ ตาบล ได้แก่ ตาบลนาหนัง
จานวน ๑๖ หมู่บ้าน และตาบลชุมช้าง จานวน ๕ หมู่บ้าน
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
บุคลากร
ปีการศึกษา
๒๕๖๐

ผู้บริหาร
๒

ครูผู้สอน
๒๔

๒)วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

พนักงาน
ราชการ
๔

ครูอัตราจ้าง
๑

เจ้าหน้าที่อื่นๆ
๑

๓) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
จานวนคน
๑.บริหารการศึกษา
๒.คณิตศาสตร์
๓.ภาษาไทย
๔.วิทยาศาสตร์
๕.สังคมศึกษา
๖.สุขศึกษา พละศึกษา
๗.ศิลปะ
๘.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๙.ภาษาต่างประเทศ
๑๐.บรรณารักษ์
*ข้อมูลจานวน ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

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

๒
๓
๒
๖
๔
๑
๑
๓
๔
๒

๑.๓ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ของปีการศึกษาที่รายงาน ฝุายทะเบียน)
ระดับชั้นเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม
รวมทั้งหมด

จานวนห้อง
๓
๓
๓
๒
๒
๒

เพศ

ชาย หญิง
๔๐
๕๒
๓๕
๓๗
๓๐
๔๐
๒๗
๓๖
๑๓
๒๕
๒๒
๒๐
๑๕ ๑๖๗ ๒๑๐
๑๕

๑๖๗

๒๑๐

รวม
๙๔
๗๒
๗๐
๖๓
๓๘
๔๒
๓๗๙
๓๗๙

เฉลี่ย
ต่อห้อง
๓๑
๒๖
๒๓
๓๑
๒๔
๒๑

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
๑)ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
๔๗.๖๙
๒๔.๖๒
๓๐.๕๒
๒๕.๔๒
๔๕.๗๔
๒๓.๑๗
๓๐.๗๘
๒๘.๖๙
๔๘.๗๗
๒๖.๕๕
๓๒.๔๗
๓๐.๑๔
๔๘.๒๙
๒๖.๓๐
๓๒.๒๘
๓๐.๔๕

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรี ยน ในรายวิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับจังหวัด แต่ต่ากว่า ระดับสังกัด สพฐ. และ
ระดับประเทศ รายวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าระดับจังหวัด แต่ต่ากว่า ระดับสังกัดและ สพฐ. วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ต่า
กว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับ จังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และต่ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
๔๘.๐๕
๑๖.๔๖
๒๕.๗๕
๔๕.๗๘
๒๐.๘๕
๒๗.๑๑
๕๐.๐๗
๒๔.๖๔
๒๙.๔๘
๔๙.๒๕
๒๔.๕๓
๒๙.๓๗

สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
๓๑.๓๔
๒๐.๕๒
๓๑.๙๙
๒๔.๘๙
๓๔.๙๖
๒๗.๙๑
๓๕
๒๘.๓๑

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับจังหวัด แต่ต่ากว่า ระดับสังกัด สพฐ. และ ระดับประเทศ ใน
รายวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ คะแนนค่าเฉลี่ยของนักเรี ยน ต่า
กว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับ จังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และต่ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๒)เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑.๖ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑.๗ ข้อมูลงบประมาน
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
เงินงบประมาณ
งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
เงินนอกงบประมาณ ๓,๐๐๘,๙๒๗ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงินอื่นๆ(ระบุ)
๑๔,๑๐๐
งบอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ
๓,๐๒๒,๙๒๗
รวมรายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ....๒.๓๓... ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ....๙๗.๓๗..... ของรายรับ

จานวน/บาท
๗๐,๐๐๐
๒,๙๒๙,๙๐๘.๘๕
๑๔,๑๐๐
๓,๐๑๔,๐๐๘.๘๕

๑.๘ สภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากร ประมาณ ๕,๖๐๐ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ที่นาของประชาชนในท้องถิ่น อาชีพหลักของชุมชน
คือ อาชีพทานา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ
๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลักคือ ทานาส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๓๐,๐๐๐ บาทจานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน
๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส
๑. นักเรียนทุกคนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
๒. สามารถพัฒนาโรงเรียนตามศักยภาพของชุมชนอย่างเต็มที่
๓.ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ข้อจากัด
๑. เส้นทางการคมนาคมถูกน้าท่วมขังในฤดูฝน การคมนาคมไม่สะดวก
๒. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่สะดวกเท่าที่ควร
๓. ชุมชนเข้ามาหาใช้พื้นที่และทรัพยากรของโรงเรียนในการยังชีพ
๔. ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติดกับเมรุฌาปณกิจศพของหมู่บ้านทาให้มีเสียงและกลิ่นรบกวน

๑.๙ ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษาที่ผ่านมา
สรุปผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม ระดับสถานศึกษา
มฐ.
๑ คุณภาพผู้เรียน
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
๓ กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
สรุป

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดี
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน
และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการ
เรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ
และมีความคิดแบบองค์รวม สามารถคาดการณ์ กาหนดเปูาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ประเมินและเลือกแนวทางการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ ค่ายสุนทรียศาสตร์ ผู้เรียน
ได้รับความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถจินตนาการในการสร้างผลงานและพัฒนาการด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่
สูงขึ้นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกติกา และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงยาเสพติด มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย และยังเป็นการจัดนันทนาการให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อ – เผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของตนเอง และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า นิยม
ไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาวัฒนธรรมไทย ตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เช่น งานสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมบันทึกการอ่าน โครงการเกี่ยวกับการรักการอ่าน เช่น

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้นักเรียนได้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด อย่างสม่าเสมอ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมให้นักเรียนหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็นประจา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและทางานให้สาเร็จ
ทางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รักการทางานและทางานร่วมกับผู้อื่นได้มีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ และเพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การร้อยพวงมาลัย กระทงใบตอง
บายศรี เป็นต้น
๒. ผลการดาเนินงาน
ในด้านผลการประเมินผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถใน การคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร และมีทักษะใน การ
ทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้
ประเด็น
ผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน(ระดับดี ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่
เยี่ยม)
๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ประเด็น
ความสามารถในการสื่อสารคิด
คานวณและคิดวิเคราะห์
(ระดับดี)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดคานวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
(ระดับดีเยี่ยม)
จาแนกตามระดับคุณภาพ

ประเด็น
ผลการประเมิน
ผลการ
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี
ทดสอบ การศึกษา ๒๕๖๐ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชาติ

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ประเด็น
ผลการประเมิน
ผลการ
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการ
ทดสอบ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ภาคเรียนที่ ๒ : พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ระดับชาติ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ภาคเรียนที่ ๒ : มกราคม ๒๕๖๑) จาแนก
ตามระดับคุณภาพ

ประเด็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ประเด็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (โครงงานคุณธรรม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

๓. จุดเด่น
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน อ่านหนังสือออกและคล่อง รวมทั้งสามารถสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ และมีความภูมิใจในความเป็นไทย
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย เคารพในกฎ
กติกา
๔.จุดที่ควรพัฒนา
ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ยังต้องเร่งพัฒนาในด้านการคิดคานวณ คิดวิเคราะห์
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจาก
ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิ รูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จาก
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกาหนดเปูาหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ สถานศึกษามีการกาหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒ นาคุณภาพการจั ดการศึกษา แผนปฏิบั ติราชการประจาปี สอดคล้ องกับการพัฒ นาผู้ เรียนทุก
กลุ่ ม เปู า หมาย มี ก ารพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มีค วามรู้ค วามเชี่ ย วชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้
๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมผิดชอบ
๒.๔ สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

วิธีการพัฒนา
การพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา

ผลการพัฒนา
จานวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการ จานวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

การจัดหาทรัพยากร

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั้งใน
รูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการ
เรียนการสอน
การนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามและ ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร
ประเมินผล

๓. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้การประชุมแบบมีส่วนร่วม การระดมสมอง เพื่อให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานและจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๔. จุดที่ควรพัฒนา
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย โดยการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการงานหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการนากระบวนการ
PLC มาใช้ในการพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยมีการบูรณาเข้าเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการใช้โครงงานคุณธรรมเข้าสู่ห้องเรียน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วน
คะแนนของแต่ละหน่วย กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น การสอนด้วย
โครงงาน มีการมอบหมายงานให้นักเรียนจัดปูายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ครู
ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูมีการทางานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง
๒. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
รวมถึงการทาวิจัยในชั้นเรียน ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. จุดเด่น
ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูผู้สอน มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ครูส่วนใหญ่เป็นครูบรรจุใหม่ อยู่ในวัยหนุ่มสาว เรียนรู้งานได้เร็ว เสียสละและอุทิศเวลาให้กับงาน

๔. จุดควรพัฒนา
๑) ครูควรมีการเชิญวิทยากรที่มีความชานาญในศาสตร์งานสอนโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียน
๒) ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างหลากหลาย
๓) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลายและสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) ครูควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดี
๑.กระบวนการและผลการดาเนินงาน
กระบวนการพัฒนา
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามระบบ เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา ๘ ประการ
๒ ปีการศึกษา
๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐาน
๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ระบบ
๔) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๕) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา
๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นการประเมิน
คุณภาพภายใน
๘) ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการพัฒนา
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

๒. จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย
๓. จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษา มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากการประเมินตนเองหรือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนยังไม่ต่อเนื่อง
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่
ละมาตรฐาน ประเมินสรุปในภาพรวมได้ระดับ ดี โดย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม และ มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี
ทั้งนี้ สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความต้องการ
การพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน อ่านหนังสือออกและคล่อง รวมทั้งสามารถสื่อสารได้
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้การประชุมแบบมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการ
PLC ในกระบวนการบริหารงาน ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และปรับปรุงให้ดีขึ้น ครู

จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา และในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้นากระบวนการ PLC มาใช้เพื่อพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ติดตามและช่วยเหลือผู้เรียนแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ และจากการประเมินผลจากสภาพจริง สถานศึกษาดาเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอน โดยให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดี
ส่วนที่ ๓ สรุปผล
แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ
สรุปผล
จุดเด่น
ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน อ่านหนังสือออกและ
คล่อง รวมทั้งสามารถสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ครบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และมีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย
๒) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย
และน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย เคารพใน
กฎกติกา
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
๑) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การระดมสมอง เพื่อให้ทุกคนได้
มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานและ
จัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

จุดควรพัฒนา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ยังต้องเร่งพัฒนาในด้านการคิดคานวณ
คิดวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ ONET

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความ
เข้มแข็ง

จุดเด่น
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑) ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๒) ครูผู้สอน มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ครูส่วนใหญ่เป็นครู
บรรจุใหม่ อยู่ในวัยหนุ่มสาว เรียนรู้งานได้เร็ว เสียสละและ
อุทิศเวลาให้กับงาน

จุดควรพัฒนา
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑) ครูควรมีการเชิญวิทยากรที่มีความชานาญในศาสตร์งาน
สอนโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียน
๒) ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างหลากหลาย
๓) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) ครูควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑) โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑) สถานศึกษา มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา จากการประเมินตนเองหรือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนยังไม่ต่อเนื่อง

แนวทางในการพัฒนาในอนาคต
๑. การพัฒนาครูโดยการส่งครูเข้าอบรม พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
นาไปใช้และผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
ความต้องการความช่วยเหลือ
๑. สถานศึกษาควรสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET ให้
ครอบคลุมความสามารถทั้งในด้านความรู้ความจา ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า เป็นการ
ทบทวนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
๒. การพัฒนาครูให้มีประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

ภาคผนวก
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
คาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2560
คาสั่งแต่งตั้ง คณะทางาน รายงานประจาปี 2560
บันทึกการให้ความเห็นชอบ รายงานประจาปี 2560 ของสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนาม
o การใช้มาตรฐานการศึกษา และ กาหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
-----------------------------o
o
o
o

ประกาศโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.........................................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่
ปรับปรุงใหม่ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจานวน ๔ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน (๑.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ ๒.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลและ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนด
เปูาหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น
ของสถานศึกษา
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบ
ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายอาทิต กันธินาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
(นายสุเทพ กองมณี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
.....................................
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ มีจานวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๑. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเปูาหมาย และดาเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

คาสั่งโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
ที่ ๕๑/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
--------------------ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย กฎ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๓ ที่
ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น
เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดผลดีต่อราชการ จึงอาศัยอานาจตามมาตราที่ ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงแต่งตั้งข้าราชการครู ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายอาทิต กันธินาม
ประธาน
๑.๒ นายสลับ หัดคาหมื่น
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายโสภณ ไวยวรณ์
กรรมการ
๑.๔ นางสาวปภาณัช วิชิตพันธ์
กรรมการ
๑.๕ นายวิรัตน์ พงษ์มิตร
กรรมการ
๑.๖ นายเฉลิม ลิชัยมุล
กรรมการ
๑.๗ นายธนากร นาคโคตร
กรรมการและเลขานุการ
๑.๘ นางสาววรรณิศา ลีเพ็ญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนกากับดูแล แก้ปัญหา ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกและประสานงานให้ดาเนินการแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล จัดทาเอกสารของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มีดังนี้
๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย
๒.๑.๑ นายธนากร นาคโคตร
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๒.๑.๒ นายเฉลิม ลิชัยมูล
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
/๒.๑.๓. นายศตวรรษ........

๒.๑.๓ นายศตวรรษ ชาวโพธิ์
ตาแหน่ง ครู
๒.๑.๔ นางกัลญภรณ์ คาสีลา
ตาแหน่ง ครู
-๒๒.๑.๕ นายสาราญ สมทิพย์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒.๑.๖ นางสาวดวงสุดา สาจันทร์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
๒.๒.๑ นายนายโสภณ ไวยวรณ์
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๒.๒.๒ นายวิรัตน์ พงษ์มิตร
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๒.๒.๓ นางสาวมะลิษา สีลาโล้
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒.๒.๔ นางสาววิภาวี แสนทวีสุข
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒.๒.๕ นางสาวญาสุมินทร์ อุปฮาด
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒.๒.๖ นายทัศนัย บาลไทสงค์
ตาแหน่ง ครูขาดแคลน
๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบด้วย
๒.๓.๑ นางจินตนา ดีนาง
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
๒.๓.๒ นางสาวสุวนันท์ งามวิเศษ
ตาแหน่ง ครู
๒.๓.๓ นางธัญญา วังคะฮาด
ตาแหน่ง ครู
๒.๓.๔ นางสาวอิศรานันต์ ฐานะสุ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒.๓.๕ นายวิจิตร ชาธิรัตน์
ตาแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่า
๒.๓.๖ นายส่วน ทองประเทือง
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
๒.๔ มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย
๒.๔.๑ นางสาววรรณิศา ลีเพ็ญ
ตาแหน่ง ครู
๒.๔.๒ นางสาวจีรนันท์ หัดคาหมื่น
ตาแหน่ง ครู
๒.๔.๓ นายรัฐนันท์ สกุลสารทอง
ตาแหน่ง ครู
๒.๔.๔ นายวุฒิพงษ์ บุดดีคา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒.๔.๕ นางสุภาวดี เหล่าจันทร์อนั
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงาน เป็นรูปเล่ม ของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้
๓. คณะกรรมการประเมินมาตรฐานตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
๓.๑ นายอาทิต กันธินาม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
๓.๒ นายสลับ หัดคาหมื่น
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน
๓.๓ นายวิรัตน์ พงษ์มิตร
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๓.๔ นายโสภณ ไวยวรณ์
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๓.๕ นายเฉลิม ลิชัยมุล
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๓.๖ นางสาวปภาณัช วิชิตพันธ์
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
๓.๗ นายธนากร นาคโคตร
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
มีหน้าที่ ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อพัฒนา ติดตาม
ตรวจสอบ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป

-3ให้ผู้ที่ได้การแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอาทิต กันธินาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

คาสั่งโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
ที่ ๕๒/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
--------------------จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ ที่
ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา นั้น
อาศัยอานาจตามมาตราที่ ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงแต่งตั้ง
ข้าราชการครู ทาหน้าที่เป็นคณะทางานรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นายอาทิต กันธินาม
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสลับ หัดคาหมื่น
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายโสภณ ไวยวรณ์
กรรมการ
๑.๔ นางสาวปภาณัช วิชติ พันธ์
กรรมการ
๑.๕ นายวิรัตน์ พงษ์มิตร
กรรมการ
๑.๖ นายเฉลิม ลิชัยมุล
กรรมการ
๑.๗ นายวิจิตร ชาธิรัตน์
กรรมการ
๑.๘ นายธนากร นาคโคตร
กรรมการและเลขานุการ
๑.๙ นางสาววรรณิศา ลีเพ็ญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผนกากับดูแล แก้ปัญหา ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกและประสานงานให้ดาเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

-๒๒. คณะทางานรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๒.๑ นายธนากร นาคโคตร
หัวหน้าคณะทางาน
๒.๒ นางจินตนา ดีนาง
คณะทางาน
๒.๓ นางสาวจีรนันท์ หัดคาหมื่น
คณะทางาน
๒.๔ นายศตวรรษ ชาวโพธิ์
คณะทางาน
๒.๕ นายวุฒิพงษ์ บุดดีคา
คณะทางาน
๒.๖ นางสาววรรณิศา ลีเพ็ญ
คณะทางาน
มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้ โดยให้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
ให้ผู้ที่ได้การแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอาทิต กันธินาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาตาบลนาหนัง อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
ที…่ …………………………
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
ด้วยโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ได้ดาเนินการจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) ประจาปีการศึกษา
2560 เพื่อน าเสนอผลการพัฒ นาการจั ดการศึกษาของสถานศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อ สาธารณชน และใช้เป็น
ฐานข้อมูลสาหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบต่อไป โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี เพื่อการ
ดาเนินการนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดาเนินการจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่นาเสนอมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายอาทิต กันธินาม)
ผู้อานวยการโรงเรียน
....................เห็นชอบ..............................
..............................................................
ลงชื่อ
(นายสุเทพ กองมณี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เสร็จ

การใช้มาตรฐานการศึกษาและ กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้นในระดับดี

กาหนดค่าเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพของ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพดี
ดี
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี
ระดับชั้นในระดับดี
๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๑.๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี
ปลอดภัย
๑.๖ ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๑.๗ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตาม ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี
เปูาหมาย
๑.๘ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตนคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี
ดี

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๑.๙ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายมีวุ
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน

กาหนดค่าเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพของ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี
ระดับคุณภาพดี

๑.๑๐ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๑.๑๑ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๑.๑๒ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๒.๑ โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๒.๒ โรงเรียนมีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๒.๓ โรงเรียนมีแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย และ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๒.๔ โรงเรียนมีแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๒.๕ โรงเรียนมีแผนและดาเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และนาไปประยุกต์ใช้ได้

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๒.๖ โรงเรียนมีแผนและดาเนินงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

กาหนดค่าเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพของ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้

๒.๗ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๒.๘ โรงเรียนกากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจน

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและถนัดเป็นรายบุคคล

ระดับคุณภาพดี
ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๓.๒ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนคิดได้ปฏิบัตจิ ริงด้วยวิธีการและแหล่ง

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

๓.๓ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออกเสนอ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี
ผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเอง
๓.๔ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๓.๕ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๓.๖ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการใช้กระบวนการวิจัย

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๓.๗ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดโยงตามบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๓.๘ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

๓.๙ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ได้ระดับดี

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ สถานศึกษามีภาระหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามี
การทารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาพัฒนา จึงได้ดาเนินการประชุมปรึกษาหาหรือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะครู ตลอดจนได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึง่
ทางโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้และตามแผนปฏิบัติการประจาปี ตลอดจนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
( นายสุเทพ กองมณี)
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
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