สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
ประจําปีการศึกษา 2558
ตามที่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
บัดนี้การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริ หารสถานศึ กษามีคุ ณธรรม จริ ยธรรม มี ภาวะผู้ นําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึ ก ษามี จํ า นวนผู้ เ รี ย นมี ท รั พ ยากรและสภาพแวดล้ อ ม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม
อาเซียน
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการทํ า งาน รั ก การทํ า งาน สามารถทํ า งาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน
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ค่าเฉลี่ยรวม
4.44
ดีมาก
⁄
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
•
ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ
4.44
มีคุณภาพระดับ ดีมาก
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
•
มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ใช่ ไม่ใช่
•
มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน
ใช่ ไม่ใช่
•
ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง
ใช่ ไม่ใช่
สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช้
จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนทั้ง ๕ ด้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนาและวางแนวทางการ
นําไปใช้พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
1.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านปัจจัยทางการศึกษา
ครูมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพมีการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผู้เรีย นเป็น รายบุคคล และนํา ผลไปใช้ ในการพัฒ นาผู้เ รียนให้เต็มตามศักยภาพครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
ผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการบริหารเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญรวมทั้งบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สถานศึก ษามี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อต่ อ การเรี ย นรู้ มี อ าคารสถานที่ เ หมาะสม มี อาคารประกอบ
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะมีห้องเรียนเพียงพอและเหมาะสมสภาพแวดล้อมสะอาด สะดวก ปลอดภัยและ
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านกระบวนการทางการศึกษา
สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานอย่าง
ชัดเจนในรูปของคําสั่งทุกฝ่าย / งานและใช้ระบบวงจร PDCA ควบคุมคุณภาพงานในทุกด้าน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีการกําหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปีไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทําแผน/โครงการและวิธีการ
ทํางานในแผนปฏิบัติการประจําปีที่ชัดเจน มีจัด ทํา และพัฒ นาหลักสูต รสถานศึก ษาให้เ หมาะสมกั บ ผู้เ รีย น
และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนรวมส่งเสริมกํากับดูแลให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีการจัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องร่วมมือกับชุมชนอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมมีการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาที่เป็นระบบประกอบด้วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝ่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและฝ่ายประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้านผลผลิตทางการศึกษา
ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับมีความกตัญญูกตเวที
รู้จักแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อผู้อื่นและเพื่อส่วนรวมประหยัดใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่านิยมไทยและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทยเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น
ผลการประเมิน สมรรถนะสํา คัญ ของผู้ เ รี ย นตามหลั กสู ต รเป็ น ไปตามเกณฑ์ผู้ เ รี ย นมีความรู้มี ความเข้ า ใจ
ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาอาเซียน
รวมทั้งมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ
มีทักษะในการจัดการและทํางานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงาน
สําเร็จ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและปฏิบัติต นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนมีสุขภาพกายมี
น้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการสืบสานวัฒนธรรม

2.โครงการ 1 โรงเรียน 1
ศิลปะการแสดง

ปัจจัยสนับสนุน
1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน
2. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
3. ความร่วมมือของคณะครูที่ทํากิจกรรม
4. ผู้บริหารเห็นความสําคัญของโครงการในการบริหารงบประมาณ
1. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
2. ความร่วมมือของคณะครูที่ทํากิจกรรม
3. ได้รับความร่วมมือจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการอนุเคราะห์สถานที่
เพื่อจัดกิจกรรม
4. ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3.โครงการปลูกกล้ายุวพุทธ

4.โครงการส่งเสริมวินัย มรรยาทไทย
และการมีส่วนร่วม

5.โครงการวันสําคัญเกี่ยวกับชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

ปัจจัยสนับสนุน
1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน
2. ความเป็นผูน้ ําและภาวะผู้นาํ ของผู้รบั ผิดชอบกิจกรรม
3. ความร่วมมือของคณะครูที่ทํากิจกรรม
4. ผู้บริหารเห็นความสําคัญของโครงการ
5. การนํานักเรียนไปทํากิจกรรมที่วัดทําให้สะดวก เกิดความคล่องตัวและ
เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ

1. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
2. ความเป็นผู้นําในการประสานงาน
3. ผู้บริหารเห็นความสําคัญของโครงการ
4. ความเป็นผู้นําในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการเข้าค่าย
พักแรม

1. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
2. ความเป็นผู้นําในการประสานงาน
3. ความร่วมมือของคณะครูที่ทํากิจกรรม
4. ผู้บริหารเห็นความสําคัญของโครงการ
1. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
6.โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ความเป็นผู้นําในการประสานงาน
3. การบริหารการจัดสรรงบประมาณ
4. กําหนดเวลาได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
1. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
2. ความเป็นผู้นําในการประสานงาน
7.โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3
3. การบริหารการจัดสรรงบประมาณ
4. กําหนดเวลาได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน
2. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
8.โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
3. ความรับผิดชอบของผู้ร่วมกิจกรรม
4. กําหนดเวลาได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
5. การบริหารการจัดสรรงบประมาณ
1. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
2. ความเป็นผู้นําในการประสานงาน
3. กําหนดเวลาได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
9.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
4. ความรับผิดชอบของผู้ร่วมกิจกรรม
นักเรียน
5. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้นักเรียนมีสมรรถนะ
ร่างการแข็งแรง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
10. โครงการ To be number one

11. โครงการส่งเสริมการศึกษาและ
เรียนรู้นอกสถานที่

12. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

13. โครงการออมทรัพย์

14. โครงการค่ายวิชาการ

15. โครงการส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ

16.โครงการพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์แก่นักเรียน

17. โครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านกับสถานศึกษา

ปัจจัยสนับสนุน
1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน
2. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
3. ความรับผิดชอบของผู้ร่วมกิจกรรม
4. กําหนดเวลาได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
1. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
2. ความร่วมมือของคณะครูที่ทํากิจกรรม
3. ได้รับความร่วมมือจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการอนุเคราะห์สถานที่
เพื่อจัดกิจกรรม
4. ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ
1. ผู้บริหารเห็นความสําคัญของโครงการ
2. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน
3. กรมส่งเสริมการปกครองมีนโยบายเพราะเป็นนโยบายชาติ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559)
1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบโครงการ
2. การประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการสนับสนุน
เครื่องมือ บุคลากรและสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม
3. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน
1. ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน เห็นความสําคัญของ
โครงการ
2. เทศบาลเมืองทุ่งสงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในยุทธศาสตร์ที่ 1
1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน
2. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
3. ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน เห็นความสําคัญของ
โครงการ
4. เทศบาลเมืองทุ่งสงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในยุทธศาสตร์ที่ 1
1. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
3. การมีความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4. การประสานงานกับหน่วยงานต่างที่ดี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการวางแผนดําเนินกิจกรรมที่ดี
2. มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
3. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน
4. ความร่วมมือของคณะครูที่ทํากิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยสนับสนุน
1. กรมส่งเสริมการปกครองมีนโยบายยกระดับขีดความสามารถของกรม
18. โครงการส่งเสริมการรณรงค์
ส่งเสริมให้มีสมรรถนะสูง
ต่อต้านยาเสพติด
2. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
3. ความร่วมมือของคณะครูที่ทํากิจกรรม
4. การประสานงานกับหน่วยงานต่างที่ดี
5. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน
1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน
19. โครงการเรียนรู้ประชาคม
2. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
อาเซียน
3. ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน เห็นความสําคัญของ
โครงการ
4. เทศบาลเมืองทุ่งสงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในยุทธศาสตร์ที่ 1
1. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการวางแผนดําเนินกิจกรรมที่ดี
20. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ
2. มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
3. โรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์
1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน
21. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 2. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม
3. ความร่วมมือของคณะครูที่ทํากิจกรรม
4. การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
1. เทศบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรม
22. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย 2. กรมส่งเสริมการปกครองมีนโยบายยกระดับขีดความสามารถของกรม
ส่งเสริมให้มีสมรรถนะสูง
3. ผู้บริหารเห็นความสําคัญของการอ่าน
1. ผู้บริหารเห็นความสําคัญของโครงการ
23. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
2. ความร่วมมือของคณะครูที่ทํากิจกรรม
3. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
1. ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน เห็นความสําคัญของ
24. โครงการพัฒนาระบบประกัน
โครงการ
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ความร่วมมือ ร่วมใจ และความเสียสละของบุคลากรในโรงเรียน
3. ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

25. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
ไทย

ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
3. การมีความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
26. โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา
27. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
28. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และภูมิทัศน์โรงเรียน
29. โครงการขยายชั้นเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจัยสนับสนุน
1. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
3. การมีความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําของผู้รับผิดชอบกิจกรรม
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
3. การมีความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
1. การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา
2. การมีความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ครู นักเรียน เห็นความสําคัญของโครงการ
1. กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายในการจัดสรรอาคาร
สถานที่ในการจัดการศึกษา

30. โครงการส่งเสริมอาชีพขั้นพื้นฐาน 1.การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา
2.ภาวะการเป็นผู้นําของของผู้รับผิดชอบโครงการ
3.การติดต่อประสานงานที่ดี
4. ความร่วมมือและความรับผิดชอบของทีมงาน
5. กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนและผู้ว่างงาน
31. โครงการพัฒนาการบริหาร
1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
2. กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
การศึกษาท้องถิ่น โดยบริหารงานรูปแบบ SBMLD รวมทั้งโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
3. ผูร้ ับผิดชอบโครงการมีการวางแผนดําเนินกิจกรรมที่ดีรวมทั้งการ
ติดต่อประสานงานที่ดี
32.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษา

1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
2. กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาท้องถิ่น โดยบริหารงานรูปแบบ SBMLD รวมทั้งโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
3. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการวางแผนดําเนินกิจกรรมที่ดีรวมทั้งการ
ติดต่อประสานงานที่ดี
4.ได้รับความร่วมมือจากจากผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
๒.๑ วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น
ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ไม่นําทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็น
ของตนมีความกตัญญูกตเวที รู้จักแบ่งปันทรัพย์สิน หรือสิ่งของ
เพื่อผู้อื่น และเพื่อส่วนรวม ผู้เรียนประหยัด ใช้ทรัพย์สิ่งของ
ส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่านิยมไทยและเห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นมีความรู้
ความเข้ า ใจ ตระหนั ก และรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มในฐานะพลเมื อ ง
อาเซียนผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญา
อาเซี ย นผู้ เ รีย นมี ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทั ก ษะ
อาชี พ ทั ก ษะในการจั ด การมี ค วามสามารถในการคิ ด และ
ความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ขปฏิ บัติ ต นตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งมี
สุขภาพกาย มีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษเห็น
คุณค่าในตนเองมีความมั่นใจร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ มี ก ารจั ด ทํา รายงานการวิ เ คราะห์
ผู้เรี ยนเป็ นรายบุค คล มีค วามสามารถในการจั ดทํ าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและนําไป
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
โดยนํ า ผลไปใช้ ใ นการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพมี
ความสามารถ ในการแสวงหาสื่ อ และเทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้ เรียนรวมทั้งมีป ฏิสัมพั นธ์ที่ ดีกับผู้ เรียน ผู้ป กครองและ
ชุมชน
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการบริ ห ารเพื่ อ
ประโยชน์ ข องผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ รวมทั้ ง อุ ทิ ศ เวลาให้ กั บ การ
ปฏิบัติงาน บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัด
ให้ โดยมีแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผน อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการมอบหมายงานให้ ต รงกั บ ความรู้
ความสามารถ ความถนั ด ของแต่ ล ะบุ ค คลอย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละบุ ค ลากรตามแผนงาน
โครงการ

จุดอ่อน
ผู้เรียนสถานศึกษาควรหาวิธีการที่จะทําให้ผู้เรียนมีความ
ตระหนั ก ในการเข้ า เรี ย น และรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ค รู
มอบหมาย ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการสอบ และไม่ ล อก
การบ้าน กล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่ นควรดําเนิ นการ ให้ผู้เ รียนมี ความรู้ ความเข้าใจ
ข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความตระหนัก
เห็นความสําคัญของประชาคมอาเซียนความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียนผู้เรียนควรมีการวาง
แผนการทํางานที่มีการทํางานครบตามลําดับขั้นตอนและ
สามารถอธิบายขั้นตอนการทํางานและผลงานที่เกิดขึ้นทั้ง
ส่ ว นที่ ดี แ ละส่ ว นที่ มี ข้ อ บกพร่ อ งควรเน้ น การจั ด
กระบวนการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ความสามารถในการ คิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ คิ ด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ
โดยมี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ส่งเสริมการคิดดังกล่าวควรส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหา
ความรู้ และสรุ ป ได้ ด้ ว ยตนเองควรส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นมี
ความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และ
วรรณศิลป์สถานศึกษาควรให้ความสําคัญความพึงพอใจ
ต่อผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิดความสามารถใน
การแก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ครู ค รู ค วรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจปรั ช ญา หลั ก การและ
จุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะได้นําปรัชญา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและนํามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนีค้ รูควร
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
เช่น ครูควรจัดป้ายนิเทศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
รวมทั้งจัดมุมเรียนรู้ภายในห้องเรียน
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรแสดง
ทิ ศ ทางของการพั ฒ นาการศึ ก ษาอย่ า งชั ด เจนและ
เหมาะสมกั บ บริ บ ทของท้ อ งถิ่ น ริ เ ริ่ ม แนวทางในการ
บริ ห ารงานวิ ช าการที่ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและเปิ ด
โอกาสให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก คนประเมิ น ผลการ
บริหารงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
โอกาส
1.สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ กึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท อยู่ ใ กล้ แ หล่ ง ชุ ม ชนและตลาด ทํ า ให้ โ รงเรี ย นมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานมา
เรียน
2. ชุมชนมีประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งยังให้
การสนับสนุน โดยให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา เช่น
สามารถนําภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา
เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ
3. ที่ตั้งของชุมชนมีแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียนได้ศึกษา
เช่น วัดท่าแพ ศูนย์ลดโลกร้อนบ้านในหวัง น้ําตกโยง สวน
พฤกษาสิรินธร ศาลเจ้าแม่กวนอิม ถ้ําตลอด โดยเฉพาะ
โรงเรี ย นซึ่ ง อยู่ ติ ด กั บ วั ด ท่ า แพ นอกจากนี้ ใ นการจั ด
การศึ ก ษาได้ ร่ ว มเรี ย นรู้ กั บ สถานศึ ก ษาอื่ น ๆ เช่ น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคล วิ ท ยาเขตศรี วิ ชั ย ในการจั ด
การศึกษาในโครงการเรียนร่วม วิทย์– คณิต
4.การปรับงบประมาณใหม่จากต้นสังกัด ทําให้โรงเรียนมี
การบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว
5.แผนระดับชาติและเทศบาลเมืองทุ่งสงให้ความสําคัญ
การพัฒนาคนทั้งความรู้คู่คุณธรรม
6.นโยบายของรั ฐ ให้ ป ฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การที่ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์
7.มีกฎหมายเอื้อต่อการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

อุปสรรค
1. ผู้ป กครองส่วนใหญ่มี ฐานะยากจน โดยส่วนมากประกอบ
อาชีพเกษตร และรับจ้างทั่วไป
2.มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแต่มีการใช้ไม่คุ้มค่า
3. องค์ ค วามรู้ จ ากภู มิ ปั ญ ญาไทยไม่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม อย่ า ง
จริงจัง
4โรงเรียนไม่มีอิสระในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการขึ้นอยู่
กับนโยบายของเทศบาล.
5. พื้นฐานทางด้านการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ํา
6.บริเวณใกล้เคี ยงมีโรงเรียนมัธยมที่มี ชื่อเสีย งและได้รับการ
ยอมรับจากผู้ปกครองมากกว่า

๒.๒ นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลและหน่วยงานอื่น (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา)
๑) สถานศึกษาได้ดําเนินการ โครงการหนึ่งโรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง ใช้การแสดงท้องถิ่นพื้นบ้าน ลิเกป่า
โดยส่งเสริมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครู ผู้เรียน ชุมชนร่วมรักษาศิลปะแขนงนี้ให้ดํารง
อยู่คู่กับชุมชนและสังคม นอกจากนี้สถานศึกษาได้คงความเป็น เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาในเรื่องของการ
เรียนรู้ในเรื่อง “ลิเกป่า” โดยบรรจุใว้ในหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้ศึกษา
๒) สถานศึกษาได้ดําเนินการ “ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดศาสนา
โดยจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการเพื่อสนอง อัตลักษณ์ ในด้านการมี วินัย ใฝ่ศึกษา

๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1) โรงเรียนเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสและศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น
รักการอ่านและใฝ่รู้
2) โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ รู้จริง รู้ลึก มีจิตสาธารณะ
3) โรงเรียนมุ่งเน้นการร่วมส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ
1) ความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
2) ด้วยโรงเรียนอยู่ในช่วงของการพัฒนาในทุกด้าน ผนวกกับการขยายชั้นเรียนชั้นมัธยมปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ ซึ่งต้องเตรียมผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่
ชั้นมัธยมต้น จึงจําเป็นต้องขอสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้
2.1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อันได้แก่
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
- ห้องปฏิบัติการเคมี
2.2 ห้องปฏิบัติการทางภาษา
2.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.4 ครุภัณฑ์กระดานอิเลคทรอนิกส์สําหรับห้องเรียน

