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ส่วนที่ ๒
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปี ๒๕๕๙
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ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ.: ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒ นาผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้ เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับ ผู้เรีย น โดยมีการจั ดการเรีย นรู้ทั้งรูป แบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้
แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก ผ่านกิจกรรมโครงงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(IS) พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ครู ผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน ร่วมกันกาหนด
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ครู เน้ น การใช้ ค าถามเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ของผู้ เรีย น และมี ก ารจั ด กิ จ กรรม
อย่างหลากหลายนอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุ ข เน้น การพัฒ นาด้านคุณ ธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับ วัยของผู้ เรียน” โดยการจัดค่าย
คุ ณ ธรรมให้ แ ก่ นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาให้ เหมาะสมกั บ วั ย พั ฒ นาคุ ณ ธรรมผู้ เรี ย น
ตามหลั ก สู ต ร เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ รั บ ผิ ด ชอบ และมี จิ ต สาธารณะ มี ร ะบบการแนะแนว
และการดู แ ลสุ ข ภาวะจิ ต น าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาร่ ว มกั น วางแผนการจั ด การเรี ย นการสอน
และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา ของค่ายภาษาไทย
และสังคมศึกษากิจกรรมทัศนศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ส่ งเสริ ม การออกก าลั ง กาย และเพิ่ ม เวลารู้เรื่ อ งอาชี พ เช่ น โครงการกิ จ กรรมตล าดนั ด วิช าการ
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. ผลการดาเนินงาน
ในด้ านผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างวิ ช าการ ผู้ เรี ย นสามารถอ่ า นออกและอ่ า นคล่ อ ง
ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ล ะระดับ ชั้น สามารถเขียนสื่ อสารได้ดี โดยมีผ ลการดาเนินกิจกรรมการอ่าน
เพื่อชีวิต รู้จักหาข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ นักเรียนรู้จัก รู้จักการวางแผน แก้ปัญหาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล
หรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมโครงงาน, สภานักเรียน และส่งเสริมการ
มีสุขอนามัย รักการออกกาลังกาย นั กเรียนทุกคนสามารถเล่ นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับใน
กฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์ผลการเรียนรู้ O – NET ซึ่งเป็น
ผลจากการประเมินในด้านต่างๆดังนี้
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ประเด็น
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน:
๑. ความสามารถ
ในการอ่านเขียน
การสื่อสาร และ
การคิด ระดับ ดี
เยี่ยม

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ด้านการอ่านเขียน การสื่อสาร และการคิด

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในอ่าน เขียน สื่อสาร คิดวิเคราะห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามระดับคุณภาพ
๒. ความสามารถ
ในการสื่อสารคิด
คานวณและ
คิดวิเคราะห์
ระดับ ดี

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดคานวณและ
คิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามระดับคุณภาพ
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ประเด็น
๓. ความสามารถ
ในการเทคโนโลยี
ระดับ ดีเยี่ยม

ผลการประเมิน

ร้อยละ
ของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามระดับคุณภาพ
๔. ความก้าวหน้า
ทางการเรียน

นักเรียนระดับ ม ๑-๖ มีความก้าวหน้าทางการเรียน
ในระดับดีเยี่ยม(มีผลGPAX เพิ่มมากขึ้นเกินกว่า ๒.๐) ๓๘.๗ %
ในระดับดี(มีผลGPAX เพิ่มมากขึ้นเกินกว่า ๑.๐) ๔๘.๓ %
ในระดับพอใช้ (มีผลGPAX คงที่ ) ๑๐.๐ %
ในระดับปรับปรุง (มีผลGPAX ลดลง) ๒ %

๕. ผลการทดสอบ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ระดับชาติ
ปีที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามกลุ่มสารร
ระดับ ม.๓
วิชา
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ภาษาไทย

๔๖.๓๕

๔๕.๓๖

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๕๑.๓๐

๔๙.๐๐

ภาษาอังกฤษ

๓๑.๘๐

๓๑.๙๖

คณิตศาสตร์

๓๓.๒๘

วิทยาศาสตร์

35.09

34.92
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ประเด็น

๖. ความพร้อม
ในการศึกษาต่อ
ฝึกงาน หรือการ
ทางาน

ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามกลุ่มสาระ
วิชา
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ภาษาไทย
๕๓.๐๖
๕๓.๐๔
สังคมศึกษา ศาสนา และ ๓๕.๔๑
๓๖.๐๑
วัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
๒๖.๙๖
๒๘.๐๒
คณิตศาสตร์
๒๘.๑๘
๒๕.๒๔
วิทยาศาสตร์
๓๑.๖๗
๓๑.๖๒
ทาการวัดระดับ ม.๖ และ ม.๓ ได้จานวนดังนี้
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คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียน
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของผู้เรียน

๒. ความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
ของนักเรียน

ดีเยี่ยม
จานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

จานวนนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ
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๓. นักเรียน
มีทักษะชีวิต
มีจิตอาสา
รักษ์ธรรมชาติ

จานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะชีวิตปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

๔. สุขภาวะ
ทางร่างกาย
และลักษณะจิต
อาสาทางสังคม

ตามแบบบันทึกประเมินภาวะทางโภชนาการ ปี ๒๕๕๙ นักเรียนได้ผลดังนี้

ผลการตรวจสุขภาพประจาปี นักเรียนมีสุขภาพโดยสรุปดังนี้

โดยมีการดาเนินโครงการกีฬาสี กิจกรรมชาเลนจ์เดย์ และตรวจสุขภาพประจาปี
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๓. จุดเด่น
ผู้เรียนมีการพัฒนาผลการเรียนอย่างต่อเนื่องและมีผลการอ่านคิด วิเคราะห์ในระดับดีเยี่ยม
มีผ ลการคานวณ ระดับ ดี รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ ย ม มี ค ะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) สู งกว่ า
ระดับชาติรวมถึงผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยมผ่านโครงการส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมสมุดความดี และกิจกรรมHomeroom ที่ใกล้ชิด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีประสิทธิภาพผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดีเยี่ยมตามเกณฑ์ของ สพฐ โดยโรงเรียนมีกิจกรรม
หลากหลายในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน
๔. จุดควรพัฒนา
นักเรียนในระดับชั้น ม 3 และ ม 6 ควรได้รับการพัฒนาด้าน O – NET ในรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ และวิชาอื่นๆ ควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ระบบห้องสมุดควรมีระบบ e library และพัฒนาระบบเทคโนยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอน
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ :ดีเยี่ยม
๑.กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา (SWOT)
โดยการศึกษาข้อมูล ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จั ด การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา โดยให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
และฝ่ า ยงาด าเนิ น การจ าท ากิ จ กรรมและโครงการตาม ความต้ อ งการพั ฒ นาของแต่ ล ะกลุ่ ม งาน
และฝ่ า ย นโยบายการปฏิ รู ป การ ศึ ก ษาพร้ อ มทั้ งจั ด หาทรั พ ยากร จั ด สรรงบประมาณ มอบหมายงาน
ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การพั ฒ นาตามแผนงานเพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ มี ก ารด าเนิ น การนิ เทศ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้ อ งการพั ฒ นาของสถานศึ ก ษา นโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ความต้ อ งการของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทั นสมัย โดยไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการอย่างเป็นระบบ
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจาปี
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่า
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๒.๘ สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
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ประเด็นพิจารณา
๑. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนด
ผลการประเมิน: ดีเยี่ยม

๒. การวางแผนและดาเนินงาน
พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผลการประเมิน: ดีเยี่ยม
๒.๑ มีการวางแผนและ
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียน รอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๒ การวางแผนและเดินเนิน
งานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางากายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

๔. การกากับติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษา

ผลการพัฒนา/ดาเนินงาน
 มีแผนปฏิบัติงานประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ผ่านการมีส่วนร่วม ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงเรียน
 มีแผนงานโครงการที่รองรับเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของโรงเรียน
 มีปฏิทินกาหนดการการทางานอย่างชัดเจนรวมถึงมีการ
กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
 ดาเนินโครงการพัฒนาครู ๑๐๐ %
 ครูมีผลงานวิชาการ และได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
 มีการดาเนินโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนในทุกกลุ่ม




















ครูมีผลงานวิชาการ และได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
ครูได้รับการศึกษาต่อในสาชาวิชาที่ใช้ในการสอนเพิ่มขึ้น
โรงเรียนมีแผนการพัฒนาครูของโรงเรียนผ่านการมีส่วนร่วม
มีคู่มือสารสนเทศ และแนวการปฏิบัติ
มีงานสารสนเทศกลุ่มสาระ
ข้อมูล Website ของโรงเรียน
ดาเนินโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โครงการพัฒนางานระบบโครงข่าย ICT
ดาเนินการประชุมประจาเดือนของครูและบุคลากร
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทุก
สัปดาห์
การปฐมนิเทศภายในกลุ่มสาระปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปีการศึกษาละ ๒-๓ ครั้ง
ประชุมสมาคมศิษย์เก่า ปีการศึกษาละ ๒-๓ ครั้ง
จัดทาปฏิทินดาเนินโครงการ
การจัดทาโครงการนิเทศกลุ่มสาระ
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
กระประชุมระดับชั้นทุกระดับชั้น
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๓. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่ ส อดคล้ องกับ ผลการจั ดการศึ กษา สภาพปั ญ หา ความต้ องการพั ฒ นา ผ่ านระบบสารสนเทศ
และดาเนินนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัด การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการกระจายอานาจ และการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัด
การศึกษาเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
จุดควรพัฒนา
๑. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป กครองได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอความคิ ด เห็ น ในการจั ด การศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ :ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้
ประเด็นพิจารณา
๑. การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น

๓. การตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ
- งานส่งเสริมการทาโครางการ
สอน/แผนการสอน ๑๐๐ %

ผลการพัฒนา
- ครู ๑๐๐ % ส่งแผนการสอน
และโครงการสอน

- งานส่งเสริมการทาโครางการ
สอน/แผนการสอน 100%
- โครงการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
สาหรับห้องเรียนพิเศษ
- โครงการค่ายรักษ์ภาษา
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
- โครงการส่งเสริมงานวัดผล
ประเมินผลนักเรียน
- โครงการส่งเสริมงานวิชาการ

- ครู ๑๐๐ % ส่งแผนการ
สอนและโครงการสอน
- นักเรียน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน

- นักเรียนได้รับการประเมิน
อย่างเป็นระบบ ทุกคน
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๓. จุดเด่น
๑. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
๕. มีการวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. จุดควรพัฒนา
๑. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ.ดีเยี่ยม
๑.กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้มีการจัดระบบประกันคุณภาพโดยเน้นให้เกิดระบบการทาแผน โครงการของแต่ละ
กลุ่มสาระ และฝ่ายงานโดยเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดแผนและโครงการที่มุ่งเน้นตอบสนอง
มาตรฐานของสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการพัฒนา
และผลการดาเนินงานดังนี้
กระบวนการพัฒนา
การดาเนินการตาม ๘ องค์ประกอบ
ตามมาตรฐานโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดโครงสร้างแต่ละกลุ่มสาระ/
กลุ่มงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทาง
การศึกษา

ผลการดาเนินงาน
- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพที่มี
มาตรฐาน
- โรงเรียนมีโครงการและแผนงานพัฒนา
อย่างชัดเจนส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน
- ผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการทาแผนพัฒนา โครงการของกลุ่ม
สาระ และฝ่ายงาน

๒. จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมี
ส่วนร่วม ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
๓.จุดควรพัฒนา
โรงเรียนควนจัดให้ครูทาแผนพัฒนาตนเอง
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ
ดีเยี่ยมโดยที่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
การพัฒนามาตรฐานที่ ๑
ทั้ งนี้ สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นอย่ า งหลากหลายที่ เป็ น ไปตามสภาพ
ของผู้ เรี ย น สอดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น ของสถานศึ ก ษา และสภาพของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ท าให้ เกิ ด การ
พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น เกินมาตรฐานระดับประเทศทุกวิชา
โดยนักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิ ย มและคุณ ลั กษณะตามที่ ส ถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ ปรากฏผล
ประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ที่ได้ ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริห ารจัดการของผู้บ ริห ารสถานศึกษามีผลประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ใน ระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาได้มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตาม
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒ นา
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อาคารสถานที่ ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน
มาตรฐานที่ ๓ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม โดยครูมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร
และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ
นั ก เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาและแก้ ปั ญ หารายบุ ค คล และการประเมิ น ผลจากสภาพจริง ในทุ ก ขั้ น ตอน
และ สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ใน ระดับดีเยี่ยม
ทั้ งนี้ ส ถานศึ ก ษาให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ายเพื่ อ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการวางระบบ
และดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ตามมาตรฐานที่ 4 โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ทาให้มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาในระดับสูง ได้รับการประเมิน ระดับดีเยี่ยม

