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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยหนํวยงานต๎นสังกัดประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ ฉบับนี้ เป็นผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคม
การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ตรงกับสภาพจริงของโรงเรียน ซึ่งจะนาไปสูํ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ได๎รับความรํวมมืออยํางดียิ่ง
จากบุคลากรภายในของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ทรงคุณวุฒิ ชุมชน หนํวยงานภายนอก และ
บุคลากรจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ในฐานะหนํวยงานต๎นสังกัด คณะกรรมการ
ขอขอบคุณเป็นอยํางสูงมา ณ โอกาสนี้
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
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โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคม ตั้งอยูํที่ ๑๑๑ หมูํที่ ๘ เทศบาลตาบลชาฆ๎อ อาเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ เปิดสอนตั้งแตํชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น ๒๓ คน มีจานวนนักเรียนทั้งหมด ๒๓๑ คน ได๎รับการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยหนํวยงานต๎นสังกัด เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎พิจารณาตามมาตรฐาน ๕ ด๎าน ได๎แกํ
ด๎านคุณภาพผู๎เรียน ด๎านการจัดการศึกษา ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
และด๎านมาตรการสํงเสริม ผลการประเมินภาพรวมสรุปดังนี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. ผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
๔.๙๒
มาตรฐานที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์
๕.๐๐
มาตรฐานที่ ๓ ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองรักการเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
๔.๗๐
มาตรฐานที่ ๔ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบคิดสร๎างสรรค์ตัดสินใจ
แก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล
๔.๘๒
มาตรฐานที่ ๕ ผู๎เรียนมีความรู๎ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๔.๖๐
มาตรฐานที่ ๖ ผู๎เรียนมีทักษะในการทางานรักการทางานสามารถทางาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต
๔.๕๐
ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาผู๎เรียนในเรื่องผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ และควรพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการ
ทางาน รักการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ มีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต มีความสามารถในการทางาน
อยํางเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทางาน ดาเนินงานตามแผนอยํางรอบคอบ และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง

๒. ผลการประเมินด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ

๙.๕๒
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และเกิดประสิทธิผล
๙.๘๐
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๔.๖๐
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู๎
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน
๙.๔๐
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อม และการบริการ
ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๙.๔๐
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
๔.๘๐
ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการทั้งภายในกลุํมสาระการเรียนรู๎และระหวํางกลุํม
สาระการเรียนรู๎ให๎มากขึ้น นาผลการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลมาพิจารณาในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให๎มาก รวมทั้งโรงเรียนต๎องเพิ่มทักษะให๎กับครูเพื่อให๎มีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎แบบสํงเสริมการ
คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความให๎มากขึ้น สํงเสริมให๎ครูใช๎สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้น และให๎
ผู๎เรียนรู๎จักเลือกใช๎แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายและเหมาะสมด๎วยตนเองมากขึ้น

๓. ผลการประเมินด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร๎างสํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษา
เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎
๑๐.๐๐
ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนต๎องดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนให๎สมบูรณ์ มีการสร๎างเครือขํายระบบ
สารสนเทศรํว มกับหนํ วยงานทั้งภายในและหนํวยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น มีการนิเทศ กากับติดตาม และ
ประเมินผลอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบให๎มากแบบตํอเนื่อง

๔. ผลการประเมินด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา
และจุดเน๎นที่กาหนดขึ้น
๕.๐๐
ข้อเสนอแนะ
ควรมีสํวนรํวมของศิษย์เกํา และชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนควรเพิ่มให๎มากขึ้น อยํางตํอเนื่องทุกปี
และเป็นประจาทุกปี รวมถึงวิทยากรท๎องถิ่นให๎มีบทบาทในการให๎ความรู๎สูํสถานศึกษามากขึ้น

๕.ผลการประเมินด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน๎นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนา และสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๕.๐๐
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 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดี และสุนทรียภาพ

มาตรฐานที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คํานิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองรัก

การเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ
คิดสร๎างสรรค์ตดั สินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมี

สติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู๎เรียนมีความรู๎ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

มาตรฐานที่ ๖ ผู๎เรียนมีทักษะในการทางานรักการทางานสามารถ
ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดี

ตํออาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่

อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู๎
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน

อยํางรอบด๎าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อม
และการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนา

เต็มศักยภาพ
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 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร๎างสํงเสริมสนับสนุนให๎

สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเป้าหมาย

ตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน๎นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน๎น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และ

สํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูํในระดับคุณภาพ ๕ แปลคุณภาพดีเยี่ยม ผําน เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 าน
..............ผํ
..............ไมํผําน

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนชาฆ้อพิทยาคม
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๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคม ตั้งอยูํเลขที่ ๑๑๑ หมูํที่ ๘
เทศบาลตาบลชาฆ๎อ อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๓๘ – ๖๑๕๒๒๔ โทรสาร ๐๓๘ - ๖๑๕๒๒๔
E- mail chumkho@hotmail.com
Website http//school.obec.go.th /chumkhorpit
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
๑.๒ เปิดสอนตั้งแตํระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒. ข้อมูลด้านการบริหาร
๒.๑ ชื่อ-สกุลผู๎บริหาร นายวิชยั ยิ่งประเสริฐ
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี
๒.๒ ผู๎ชวํ ยผู๎บริหาร ๑ คน
ชื่อ นางสาวอรชุมา วงศ์ชําง วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา

๓. ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีจานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนดังนี้
เพศ
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓๖
๒๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๓๗
๒๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒๓
๑๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๔
๑๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑๐
๑๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑๔
๑๔
รวม
๑๒๔ ๑๐๗
จานวนทั้งหมด
๒๓๑

รวม

๕๖
๖๕
๔๑
๑๘
๒๓
๒๘
๒๓๑
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๔.ข้อมูลบุคลากร
ประเภท
บุคลากร

ระดับการศึกษาสูงสุด
อายุ ประสบการณ์
ต่ากว่า
สูงกว่า
เฉลี่ย
เฉลี่ย
ชาย หญิง
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
๑
๑
๔๓
๑
๑
๑
๓๔
๖
๔ ๑๓
๑๒
๕ ๓๕.๔๑
๕.๕๕
๑
๒
๓
๓๔
๒.๕
๑
๑
๒๘
๓
๑
๑
๕๖
๒๐
๑
๑
๕๓
๑๙
๑
๑
๖๒
๓
๑๐ ๑๗
๒
๑๖
๙
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ผู๎อานวยการ
รองผู๎อานวยการ
ครูประจาการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ๎าง
นักการ /ภารโรง
พนักงานขับรถ
พนักงานทาความสะอาด
รวม

เพศ




ครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก ๑๗ คน ( ๑๐๐%)
ครูที่สอนวิชาตามความถนัด - คน (..............%)
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๕. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
โรงเรี ยนช าฆ๎อพิทยาคม ได๎รั บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตาม มาตรฐาน และ กลุ่มตัวบ่งชี้
โดยภาพรวมดังแสดงในตารางดังตํอไปนี้
ระดับคะแนน/ระดับคุณภาพ
น้าหนัก คะแนนที่ ระดับ
(คะแนน)
ได้
คุณภาพ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถม - มัธยม)
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตังบํงชี้ที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบํงชี้ที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
ตัวบํงชี้ที่ ๓ ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
ตัวบํงชี้ที่ ๔ ผู๎เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบํงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบํงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานตามโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบํงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐

๙.๒๖
๙.๔๘
๙.๓๑
๘.๙๖
๘.๘๘

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช๎

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๕๐

๕.๐๐

๔.๕๐
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถม - มัธยม)

ระดับคะแนน/ระดับคุณภาพ
น้าหนัก คะแนนที่ ระดับ
(คะแนน)
ได้
คุณภาพ
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตังบํงชี้ที่ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ
๕.๐๐
๔.๐๐
ดี
ที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบํงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
๑๐.๐๐
๙.๐๐
ดีมาก
เป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบํงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยใช๎
๕.๐๐
๕.๐๐
ดีมาก
สถานศึกษาและต๎นสังกัด
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐ ๘๒.๒๕
ดี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้
 ใช่  ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
จุดเด่น

๑. ผู๎ เรี ย นมีคุณ ธรรม จริ ย ธรรมและคํา นิยมที่พึงประสงค์ รู๎ จักบ าเพ็ ญประโยชน์ เสี ยสละเพื่ อ
สํวนรวม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความใฝ่รู๎ใฝ่เรียนและเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
๒. ผู๎บริหารมีภาวะผู๎นา มีความรู๎ความสามารถในการบริหารจัดการ เน๎นการบริหารแบบมีสํวนรํวม
ใช๎ข๎อมูลผลการประเมิน/ผลงานการวิจัยเป็นฐานการคิด สามารถบริหารจัดการให๎บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ไว๎ในแผนปฏิบัติการ ใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารปกครองดูแล ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน เป็นธรรม
และโปรํงใส
๓. ครูมีความรู๎ ความสามารถ มีวิทยฐานะ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน มีมุนษย์
สัมพันธ์ เข๎าศักยภาพผู๎เรียน มีการมุํงมั่นในการทางาน ในการพัฒนาตนเอง เพื่อให๎ทันตํอเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในปัจจุบัน และสามารถนามาบูรณาการเพื่อจัดการเรียนการสอน ให๎มีความหลากหลาย และเน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ
๔. สถานศึกษาโดยผู๎บริหารมีความมุํงมั่นในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีสํวน
รํวม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีความเข๎มแข็งอยํางมีประสิทธิภาพ โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานมุํง
โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................
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พัฒนา จุดเน๎น จุดเดํน เพื่อสะท๎อนให๎เกิดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการสํงเสริมพัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดสภาพแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผู๎เรียนบางสํวน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ากวําเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะกลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ
๒. การกาหนดแผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ มีความสอดคล๎ องกับวิสั ยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่กาหนดและนาผลการประเมินตามข๎อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยังขาดความเชื่อมโยงและขาดความตํอเนื่อง
๓. การนาผลที่ได๎จากการวัดและประเมินผลผู๎เรียน มาใช๎ในการปรับกิจกรรมการเรียนรู๎ในครั้งตํอไป
หรือการนาข๎อมูลไปใช๎ในการพัฒนาซํอมเสริมผู๎เรียนยังมีคํอนข๎างน๎อยและขาดความตํอเนื่อง

ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาทักษะด๎านการวิเคราะห์โจทย์คาถาม จากแบบทดสอบระดับชาติ ซึ่ง
ครูผู๎สอนอาจ นาข๎อมูลแบบทดสอบที่เป็นตัวอยําง จากเว็บไชต์ของ สทศ. มาให๎ผู๎เรียนฝึกฝน โดยเน๎นตั้งแตํการ
ตีความ จากโจทย์ให๎ถูกต๎อง จากนั้นเน๎นการฝึกฝนให๎ผู๎เรียนใช๎วิธีการหาคาตอบที่หลากหลาย ครูควรขยาย
เวลาในการเตรียมการให๎มากขึ้น เชํน ใช๎เวลาในการเตรียมความพร๎อมให๎มากกวํา ๔ เดือน และควรขยายผล
โดยเริมฝึกฝนผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อสร๎างความคุ๎นเคยในการทาแบบทดสอบ
ที่มี โ จทย์ ค าถามเชิ ง วิเ คราะห์ อีก ทั้ งควรเน๎ นสร๎ างทัศ นคติ ใ ห๎ ผู๎ เ รีย นรับ รู๎ ถึง ผลกระทบตํ อ ผลการทดสอบ
ระดับชาติที่มีตํอตนเอง และสถานศึกษาให๎เกิดความตระหนักและมีการเตรียมตัวเพื่อการทดสอบระดับชาติ
ตํอไปได๎ดีขึ้น ประกอบกับครูควรสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักการบริหารเวลาเพื่อทาแบบทดสอบให๎ครบถ๎วนทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎ให๎ทันตามเวลาที่กาหนดไว๎ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติให๎สูงขึ้นในแตํละปีอยํางตํอเนื่อง
ตํอไป
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรมีการกาหนดแผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีความสอดคล๎องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่กาหนด และนาผลการประเมินตามข๎อเสนอแนะ
ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีความเชื่อมโยงและดาเนินการอยํางตํอเนื่อง
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูควรดาเนินการพัฒนาเพิ่มเติมในสํวนของการนาผลการประเมินไปใช๎ประโยชน์ตํอการพัฒนา
ผู๎เรียนหรือกระบวนการเรียนรู๎ในแตํละปีการศึกษาให๎ชัดเจน เป็น รูปธรรม ซึ่งควรพัฒนาตั้งแตํการจดบันทึก
ข๎อมูล ประเด็น ปั ญหาที่ได๎จ ากการจั ดการเรียนการสอนอยํางสม่าเสมอ เพื่อให๎มีข๎อมูล ส าคัญส าหรับการ
วิเคราะห์นาสูํการวางแผนเพื่อแก๎ไขปรับปรุงให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้นในแตํละปีตํอไป
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๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรสํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ารับการอบรมพัฒนาทักษะด๎านการประกันคุณภาพเพื่อให๎
มีมุมมอง ประสบการณ์ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล การแปรผลตัดสินคุณภาพที่มีหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น สํงผลดี
ตํอการประเมินตามสภาพจริงของสถานศึกษาที่ลุํมลึก สะท๎อนจุดเดํน
จุดควรพัฒนา ที่ถูกต๎องได๎มากขึ้นตํอไป
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
สถานศึกษามีประเด็นการปฏิบัติที่ดี คือ ชาฆ๎อโมเดล โดยสร๎างขึ้นริเริ่มแนวทางเมื่อปีการศึกษา
๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์แนวคิดในการพัฒนา คือ ๑ เป็นรูปแบบในการบริหารงานของโรงเรียน ๒.เป็น
เอกลักษณ์ขององค์กร ลักษณ์เดํนของสื่อนวัตกรรม/รูปแบบการปฏิบัติอันเป็นที่มาของความโดดเดํนนี้ คือ
Clearly คือ การบริหารจัดการของโรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคมที่ดาเนินการอยํางมีระบบและขั้นตอนของการ
ทางานที่ชัดเจนโปรํงใส ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข๎อมูลตํอ ชุมชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยูํบน
พื้นฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดีตํอหน๎าที่และสามารถตรวจสอบได๎ Human relationship
คือ การบริหารจัดการของโรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคม มุํงเน๎นการปฏิบัติงานอยํางมีมนุษยสัมพันธ์และความเป็น
กั ล ยาณมิ ต รโดยครู ต๎ อ งเกี่ ย วข๎ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลในสั ง คมมากมายตั้ ง แตํ ผู๎ เ รี ย น ผู๎ ป กครอง เพื่ อ นครู
ผู๎บังคับบัญชา บุคลากรในหนํวยงาน บุคลากรในชุมชน และ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐในหนํวยงานอื่นๆที่ต๎องเกี่ยวข๎อง
ด๎วยเพื่อประโยชน์ของผู๎เรียนและสถานศึกษา Unity คือ การบริหารจัดการของโรงเรียนชาฆ๎ อพิทยาคม มี
ระบบการทางานรํวมกันเป็นทีม และประสานงานรํวมกันในทุกระบบ ด๎วยความมุํงมั่นและยึดมั่นในนโยบาย
ขององค์กรรํวมกันและมีความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน Mentoring and supporting คือ การบริหารหรือ
การทางานของโรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคมมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เน๎นการทางานเป็นทีม การเป็นพี่เลี้ยงและ
ให๎การสนับสนุนผู๎รํวมงานทุกคน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดตํอองค์กรให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Knowledge
คือ การบริหารหรือการทางานของโรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคมมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งหมดอยํางเป็นระบบมี
องค์ความรู๎หลักการทฤษฎี และฐานข๎อมูลอยํางเป็นระบบโดยทุกฝ่ายที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการดาเนินงานตํางๆ
รํวมกัน รวบรวมความรู๎อยํางเป็นระบบขั้นตอนซึ่งจะนาไปสูํเป้าหมายของการปฏิบัติงานแตํละภารกิจในองค์กร
ให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด Hand on Management คือ การบริหารการทางานของโรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคม มี
ระบบการติดตามงาน ประเมินผลตรวจสอบ นิเทศการดาเนินงาน แก๎ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการทางาน
ให๎ไปสูํเป้าหมายตํอไป Output and Outcome คือ การบริหารหรือการทางานของโรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคม
มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู๎เรียน Research คือ มีการวิจัยเพื่อพั ฒนาระบบการ
ทางานตํางๆ ไมํวําจะเป็นด๎านการบริหาร การสอน เพื่อนาไปสูํองค์กรที่มีคุณภาพ สถานศึกษาเคยได๎รับรางวัล
หรือการยกยํองจากหนํวยงานอื่นๆคือ สถานศึกษาพอพียง เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๐ ปัจจุบันนามาใช๎ประโยชน์
ในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ซึ่งครูปารีวรรณ โคตรชมภู เป็นผู๎ดูแลอยูํ
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บทที่ ๒
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาได๎ดาเนินการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จาแนกเป็น ๕ ด๎าน คือ ๑. ด๎านคุณภาพผู๎เรียน ๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวบํงชี้ ๒. ด๎านการจัดการการศึกษา
๖ มาตรฐาน ๓๓ ตัวบํงชี้ ๓. ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบํงชี้
๔. ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบํงชี้ และ ๕. ด๎านการมาตรการสํงเสริม
๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบํงชี้ ซึ่งในการพิจารณาให๎ระดับคุณภาพของมาตรฐานแตํละตัวมีรายละเอียดดังนี้
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
รายตัว
ราย
รายด้าน
บ่งชี้
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
๑.๒ มี น้ าหนั ก สํ ว นสู ง และมี ส มรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ย งตํอความรุ นแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น
๑.๖ สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา /นันทนาการตามจินตนาการ

๕

๕
๕
๕

๕

๕
๕
๕

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

๒.๒ เอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ

๕
๕

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง

๕

๒.๔ ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม

๕

๕

โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................
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มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
รายตัว
ราย
รายด้าน
บ่งชี้
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๕

๓.๒ มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคาถามเพื่อค๎นคว๎า
หาความรู๎เพิ่มเติม

๕

๓.๓ เรียนรู๎รวํ มกันเป็นกลุํมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎
ระหวํางกัน

๕

๓.๔ ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และนาเสนอผลงาน

๕

๕
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๓.๑ มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด
แหลํงเรียนรู๎และสื่อตํางๆรอบตัว

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟังและดูและสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง

๕

๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

๕

๔.๓ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ

๕

๔.๔ มีความคิดริเริ่มและสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ

๔

๕

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ์

๕

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

๕

๕.๓ ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์

๕

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

๓

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ

๕

๕
๕

โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................
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มาตรฐาน
๖.๒ ทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง

ระดับคุณภาพ
รายตัว
ราย
รายด้าน
บ่งชี้
มาตรฐาน
๔
๕

๖.๔ มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ

๕
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๖.๓ ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎

ร่องรอย/หลักฐานที่แสดงคุณภาพตามผลการประเมินรายมาตรฐาน
๑. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐาน ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคมโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู๎ปกครอง ผู๎บริหาร และ
บุคลากรของโรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญด๎านผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพโดยได๎
จัดทาโครงการตําง ๆ ที่สํงเสริมสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพอยํางตํอเนื่อง เชํน
โครงการกีฬาภายในต๎านภัยยาเสพติด (กีฬาภายใน) ได๎มีการจัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬา และ กรีฑา โดยแบํง
เด็กนักเรียนออกเป็น ๓ สี ในแตํละสีให๎มีครูประจาสี มีการแขํงรอบคัดเลือกในแตํละชนิดกีฬา เพื่อหาทีมที่ได๎
เข๎าชิงชนะเลิศ โดยเน๎นให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมกันทุกคน เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักดูแลสุขภาพและออก
กาลังกายเป็นประจา สม่าเสมอ สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอโรคภัยตําง ๆ ได๎ โครงการอนามัยโรงเรียน
ผู๎เรียน มีน้าหนัก สํวนสูง และพัฒนาการทางรํางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข๎อ (๕ ข๎อ สาหรับเด็กอายุต่ากวํา ๙ ขวบ และ ๘ ข๎อ สาหรับเด็ก
อายุ ๑๐ ขวบขึ้นไป) ผู๎เรียนมีอนามัย สุขภาพรํางกายแข็งแรงตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ โครงการ
โรงเรียนสีขาว เพื่อลดปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาทาให๎ผู๎เรียนสามารถ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษได๎ และกิจกรรมชุมนุม (TO BE NUMBER ONE) โครงการบ๎านหลัง
โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคม ได๎มีการจัดแบํงกิจกรรมที่มีความหลากหลายตามความสนใจของเด็กเพื่อให๎นักเรียนได๎
ใช๎เวลาให๎เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากอบายมุขตํางๆ และยังสํงเสริมพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของนักเรียน ให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นมีความมั่นใจสามารถแสดงออกได๎อยํางเหมาะสม โครงการกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางสร๎างสรรค์และมีความสุข โครงการสัปดาห์วันสุนทรภูํ ได๎มี
การจัดกิจกรรมที่สํงเสริมทักษะที่หลากหลาย เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําในตนเองมีความมั่นใจกล๎า
แสดงออกอยํางเหมาะสม และสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ เชํน การประกวดแตํงกลอนสักวา การแตํง
กลอนสุภาพการตอบปัญหาชีวประวัติและผลงานของทํานสุนทรภูํ การอํานทานองเสนาะ การขับเสภา การ
ประกวดร๎องเพลงลูกทุํง การวาดภาพประกอบคากลอน และการแสดงละครจากวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี
โครงการภาษาจีน เป็นกิจกรรมที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามศักยภาพ ได๎เรียนรู๎และปฏิบัติจริง สามารถทักทาย
เจ๎าของภาษาได๎ เพื่อสร๎างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ๎านและรองรับการเข๎าสูํอาเซียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาเพื่อให๎นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา มีบทบาทในการแก๎ปัญหาของ
โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

สังคม ทั้งในโรงเรียน และชุมชน การให๎คาปรึกษาโดยเพื่อนเพื่อมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎อื่น มี
จิตอาสาในการชํวยเหลือผู๎อื่น ให๎เกียรติผู๎อื่น สุดท๎ายคือ กิจกรรมชุมนุมกลองยาว เป็นกิจกรรมที่สํงเสริม
สุนทรียภาพด๎านดนตรีและนาฏศิลป์
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคมได๎จัดกิจกรรมที่มุํงให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ระบุไว๎ ๘ ประการ คือรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์
สุจริต, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู,๎ อยูํอยํางพอเพียง, มุํงมั่นในการทางาน, รักความเป็นไทยและมี
จิตสาธารณะ ซึ่งทาให๎นักเรียนเป็นผู๎สุภาพนอบน๎อม โอบอ๎อมอารี ชํวยเหลือผู๎อื่น รับฟังความคิดเห็นของคน
อื่นซื่อสัตย์สุจริต มุํงมานะในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของทั้งสํวนรวมและสํวนตัว
อยูํอยํางพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย และยึดมั่นในวิถีชีวิต คุณธรรมหลัก ๑๒ ประการ
ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โรงเรียนได๎มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนในทุกระดับชั้น และได๎จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ โครงการสํงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสาคัญ ได๎แกํ กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ, กิจกรรม
วันไหว๎ครู, กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ, กิจกรรมยิ้มไหว๎ทักทายกัน โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
มีกิจกรรมยํอย คือกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC, กิจกรรมพี่อาสาพาน๎องอํานเขียน, กิจกรรมพี่อาสาพาน๎องเข๎า
วัดกิจกรรมภูมิปัญญาเพื่อชุมชน, กิจกรรมพี่สอนน๎อง โครงการคํายธรรมะเป็นการพัฒนาชีวิตจะมีการจัด
กิจกรรมทุกปีโครงการพัฒนาคุณธรรม และสร๎างสานึกความเป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอยํางยั่งยืน มีกิจกรรม
ยํอย คือ สร๎างจิตอาสาชุมชน, กิจกรรมโครงงานคุณธรรม, ครู และผู๎ปกครอง โครงการคํายทักษะชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่ตระหนักให๎ผู๎เรียนรู๎คุณคํารํวมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
มีความสานึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได๎มีการใช๎แหลํงเรียนรู๎ และ
ภูมิปัญญาที่มีอยูํในชุมชน เพื่อให๎นักเรียนได๎ศึกษาเรียนรู๎ และนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคมปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจาก
ห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎และสื่อตําง ๆ รอบตัว มีทักษะในการอํานฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม เพื่อค๎นคว๎าหา
ความรู๎ เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน และสามารถใช๎เทคโนโลยี
ในการเรียนรู๎และนาเสนอผลงาน จึงได๎มีการดาเนินโครงการห๎องสมุดมีชีวิต เพื่อปลูกฝังนิสัยให๎นักเรียนรักการ
อํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองทั้งในห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ มีการดาเนินโครงการและจัดกิจกรรม
เพื่อให๎นักเรียนมีสํวนรํวมให๎เกิดมีทักษะในการอํานฟังดูพูดเขียน และตั้งคาถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม
นักเรียนมีสํวนรํวมเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน กิจกรรมยํอยของ
โครงการห๎องสมุดมีชีวิต คือ กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน กิจกรรมสาระนํารู๎ กิจกรรมเพียงผํานก็อํานได๎
และกิจกรรมห๎องสมุดมือถือ นอกจากนั้นยังมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี, โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์, โครงการคํายทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการคําย
โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๘ กลุํมสาระการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี, ศูนย์การเรียนรู๎อิสระ, ห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองรักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติ สมเหตุผล
โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคมสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ
และคิดได๎ตลอดแนวมีการจัดระเบียบความคิด ใช๎เหตุและผลในการอ๎างอิงแนวคิด สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน
ฟัง และดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามแนวคิดของตนเอง นาเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษา หรือ
วิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ กาหนดเป้าหมายคาดการณ์ และ
ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ จึงได๎มีการดาเนินการโครงการห๎องสมุดมีชีวิต เพื่อปลูกฝังนิสัยให๎
นักเรียนรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองทั้งในห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ มีการดาเนินโครงการ
และจัดกิจกรรม เพื่อให๎นักเรียนมีสํวนรํวมให๎เกิดมีทักษะในการอํานฟัง ดู พูด เขียน คิดอยํางเป็นระบบ คิด
อยํางสร๎างสรรค์ และตั้งคาถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม นักเรียนมีสํวนรํวม เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน สามารถวิเคราะข๎อมูลด๎วยเหตุผล และถํายทอดได๎
นอกจากนั้นยังมีโครงงานแตํละกลุํมสาระ เชํนโครงงานวิทยาศาสตร์ มุํงให๎ผู๎เรียนคิดอยํางเป็นระบบ คิดอยําง
สร๎างสรรค์ และสามารถตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุสมผล
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคมได๎ดาเนินการเพื่อเตรียมความพร๎อมสาหรับการสอบของนักเรียน โดยการ
จัดทาโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับกลุํมสาระทั้ง ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ผลสอบ ONet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาเนินโครงการที่สอดคล๎องโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุํมสาระผู๎เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ซึ่งได๎แกํ ความสามารถในการสื่อสาร (เชํน การรับและ
สํงสาร) ความสามารถในการคิด (เชํน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยํางสร๎างสรรค์ คิดอยําง
มีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ) ความสามารถในการแก๎ปัญหา (เชํน การแสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ใน
การป้องกัน และแก๎ไขปัญหาได๎) ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เชํน การปรับตัวให๎ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล๎อม ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ เชํน การใช๎เทคโนโลยีใน
การศึกษาค๎นคว๎า เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคมในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร
การทางาน การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ การประเมินความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน อยํางเป็น
ระบบนาไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎ เพื่อแก๎ปัญหาของนักเรียนและสังคมได๎อยํางเหมาะสม เชํน การประเมินผล
การอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ในรายวิชาทั้ง ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................
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มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคมโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู๎ปกครอง ผู๎บริหาร และ
บุคลากรของโรงเรียน มีความตระหนักและเห็นความสาคัญด๎านผู๎เรียนโดยปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการ
ทางาน รักการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต โดยนักเรียนมีสํวนรํวม
กิจกรรมตําง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ได๎แกํ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการกีฬาภายในต๎านภัยยาเสพติด
, โครงการพี่สอนน๎องผูกผ๎า, โครงการวันไหว๎ครู, โครงการเพื่อนที่ปรึกษา(YC), โครงการสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน, โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
โครงการพัฒนาวินัยนักเรียน
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมาย คุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวําง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
ภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครูให๎คาแนะนา คาปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช๎ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ
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มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎นา และความคิดริเริ่มที่เน๎นการ
พัฒนาผู๎เรียน
๘.๒ ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการ
จัดการ
๘.๓ ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการ
กระจายอานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการการศึกษา
๘.๖ ผู๎บริหารให๎คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
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รายตัว
ราย
รายด้าน
บ่งชี้
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ระเบียบ
กาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดาเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
๙.๓ ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความ
ต๎องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
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มาตรฐาน
การเรียนการสอนอยํางสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน
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มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและ
ปลอดภัยมีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยูํในสภาพใช๎
การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎สาหรับ
ผู๎เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู๎เรียน

๕

๑๑.๓ จัดห๎องสมุด ที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให๎
ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
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ร่องรอย/หลักฐานที่แสดงคุณภาพตามผลการประเมินรายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ครูปฏิบัติหน๎าที่ตามมาตรฐานวิทยฐานะตาแหนํง ด๎วยความมุํงมั่น ทุํมเทการสอนอยํางเต็มเวลา
และเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์หลักสูตร
อยํางรอบด๎าน กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่ชัดเจน นาข๎อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจักการเรียนรู๎และ
ประเมินผลที่มุํงเน๎นพัฒนาการของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ให๎คาแนะนา คาปรึกษาและแก๎ไขปัญหา
ผู๎เรียนอยํางทั่วถึงตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู๎และพัฒนาผู๎เรียนโดยใช๎กระบวนการวิจัยอยํางตํอเนื่อง ครู
มีรู๎ความเข๎าใจในเป้าหมายคุณภาพผู๎เรียนตามหลักสูตร มีการเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู๎เรียนและมาตรฐาน
การเรียนรู๎ของหลักสูตรและหลักสูตรของสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู๎ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู๎
มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู๎เรียน ครอบคลุมทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสาคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ครูศึกษาผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มีการชํวยเหลือผู๎เรียนรายบุคคล โดยให๎คาแนะนา คาปรึกษา และแก๎ไขปัญหา
ของผู๎เรียนมีการประสานความรํวมมือกับผู๎เกี่ยวข๎องในการดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด๎วยความเทําเทียมกัน และรายงานผลผู๎เรียนเป็นรายบุคคลให๎ผู๎ปกครองทราบ ครูตระหนักถึงพฤติกรรม
การแสดงออกของครูมีผลตํอการพัฒนาพฤติกรรมของ นักเรียนอยูํเสมอ ครูแสดงออกซึ่งนิสัยที่ดีในการ
ประหยัดและมีการควบคุมการใช๎จํายให๎เหมาะสมแกํสภาพและฐานะความเป็นอยูํ ใสํใจศึกษาค๎นคว๎า ริเริ่ม
สร๎างสรรค์ความรู๎ใหมํที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยูํเสมอ แสดงออกทางรํางกาย กิริยา วาจา อยํางสงํางาม เหมาะสม
กับกาลเทศะ และเป็นแบบอยํางที่ดีแกํนักเรียน รํวมงานประเพณีท๎องถิ่น เชํน งานประจาปีประจาอาเภอหรือ
ตาบล การทาบุญตักบาตรในวันสาคัญตํางๆ การเวียนเทียน งานกฐิน งานแหํเทียนพรรษาเชื่อมั่น ชื่นชม ภูมิใจ
ในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครู วํามีความสาคัญและจาเป็นตํอสังคม นอกจากนั้นรํองรอยความพยายาม
มีดังตํอไปนี้ หลักสูตรสถานศึกษา, หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎, แผนการจัดการเรียนรู๎, โครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๘ กลุํมสาระ, กิจกรรมรักการอําน, กิจกรรมเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน ฯลฯ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู๎นา มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู๎เรียน โดยใช๎กระบวนการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้ง ๔ ด๎าน ได๎แกํ งานบริหารวิชาการ งาน
บริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป ให๎บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว๎ในแผน สํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอานาจ ให๎คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใสํการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎แกํ ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา นอกจากนั้นยังมีรํองรอยหลักฐานที่แสดงคุณภาพตามผลการประเมินรายมาตรฐาน ได๎แกํ
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนยุทธศาสตร์)ประจาปี 2559-2562, แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2558-2559, โครงการพัฒนางานบุคลากรโรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคม ประจาปีงบประมาณ 2558-2559, ระเบียบ
วาระการประชุม,
สมุดตรวจเยี่ยม, แฟ้มสะสมผลงานครู, แฟ้มประกาศนียบัตร/รางวัลตํางๆ, รายงานการประเมินภายนอกของ
สมศ., คาสั่งของโรงเรียน, หลักสูตรสถานศึกษา, แผนการจัดการเรียนรู๎, หนังสือรับ- สํง,รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในโดยหนํวยงานต๎นสังกัด, รายงานการประเมินคุณภาพโดยหนํวยงานภายนอก, คาสั่งการแตํงตั้ง
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน๎าที่ราชการ, หนังสือเชิญประชุม, ใบอนุโมทนาบัตรและ
รูปภาพ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน๎าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ และระเบียบอื่น ๆ คณะกรรมการสถานศึกษามีการกากับ
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให๎เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย โดยผู๎ปกครอง ชุมชน ศิษย์เกํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา นอกจากนั้นยังมี
รํองรอยหลักฐานที่แสดงคุณภาพตามผลการประเมินรายมาตรฐาน ได๎แกํ ประกาศการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา, แผนผังคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ประกาศอัตลักษณ์โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคม, ประกาศเอกลักษณ์โรงเรียนชาฆ๎อพิทยา
คม, ประกาศการใช๎มาตรการสํงเสริม,
ประกาศการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ฯ, ประกาศการกาหนดเป้าหมายการศึกษาของ
สถานศึกษาฯ, รายงานผลการดาเนินงานโครงการเครือขํายผู๎ปกครองและเครือขํายขําวกรองชุมชน,
แผนกลยุทธ์, แผนปฏิบัติการ, รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา, หลักสูตรโรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคม,
หนังสือเชิญประชุมและภาพประกอบกิจกรรม
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคมมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่นาเป้าหมาย จุดเน๎นการพัฒนาผู๎เรียนใน
ระดับท๎องถิ่น สาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น มาจัดการเรียนรู๎เกี่ยวกับท๎องถิ่นในด๎านตํางๆ เชํน เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีโอกาสเรียนรู๎เรื่องราวของชุมชน ท๎องถิ่น ซึ่งเป็นสภาพแวดล๎อมในชีวิต ทาให๎
เกิดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีของชุมชน มีสํวนรํวมในการดูแล แก๎ไข
ปัญหา และพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองโดยมีกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด๎วยผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ทุกฝ่าย (คณะครู ผู๎บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู๎แทนชุมชน/ผู๎ทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตรผํานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ๎วนและสอดคล๎องหลักสูตรแกนกลางฯ ตอบสนอง
เป้าหมาย วิสัยทัศน์หรือจุดเน๎นของสถานศึกษา และมีการกาหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่จัดไว๎ในหลักสูตรมีการจัดลาดับเนื้อหา สาระ ความยากงําย ความ
ซับซ๎อน และมีการบูรณาการสภาพปัญหาและความต๎องการของท๎องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอยํางเหมาะสม
จัดรายวิชาเพิ่มเติมได๎อยํางหลากหลายภายใต๎สัดสํวนเวลาเรียนตามโครงสร๎างหลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติมมี
เนื้อหาสาระเหมาะสมตามโครงสร๎างที่จัดให๎ผู๎เรียนเรียน ผู๎เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจหรือความ
ต๎องการ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเน๎นของสถานศึกษา จัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริม และตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน ได๎
อยํางหลากหลายภายใต๎สัดสํวนเวลาเรียนตามโครงสร๎างหลักสูตร เชํน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ

โรงเรียนมีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียงอยูํในสภาพใช๎การได๎ดีสภาพแวดล๎อมรํมรื่นและมีแหลํงเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียน
จัดแหลํงเรียนรู๎ สภาพแวดล๎อมและพัฒนาสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน ให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนมีการจัดทาโครงการกิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู๎เรียน ดังนี้ โครงการ
นักศึกษาวิชาทหารสร๎างวินัยให๎ลูกชาฆ๎อ กิจกรรมฝึกวินัยหลังเลิกเรียน กิจกรรมฝึกภาคสนาม โครงการพัฒนา
วินัยนักเรียน กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมหน๎าเสาธง กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมตัดและเพิ่มคะแนน
พฤติกรรม โครงการอนามัยโรงเรียนได๎มีการให๎บริการห๎องสมุดและจัดมุมตํางๆที่ให๎บริการสื่อในรูปแบบตํางๆ
และเทคโนโลยี ที่เอื้อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองและเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตาม
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
โรงเรียนมีการจัดทามาตรฐานของสถานศึกษาและประกาศเป็นมาตรฐานของสถานศึกษา กาหนดคํา
เป้าหมายของการบริหารจัดการอยํางชัดเจน มีการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนมีการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ และใช๎สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

.มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
รายตัวบ่งชี้ รายมาตรฐาน รายด้าน

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
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๕
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๑๓.๑ มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎
ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข๎อง

๕

๕

ร่องรอย/หลักฐานที่แสดงคุณภาพตามผลการประเมินรายมาตรฐาน

โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคม มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์
จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง มีการกาหนดแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวําง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหวํางสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข๎อง
อยํางตํอเนื่อง จากจากนั้นยังมีโครงการคํายทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงด๎วย
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

.มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน๎นของสถานศึกษา
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๑๔.๒ ผลการด าเนิ น งานสํ ง เสริ ม ให๎ ผู๎ เ รี ย นบรรลุ ต ามเป้ า หมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน๎นของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
รายตัวบ่งชี้ รายมาตรฐาน รายด้าน

ร่องรอย/หลักฐานที่แสดงคุณภาพตามผลการประเมินรายมาตรฐาน

โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคมมีการดาเนินคํายทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถนา
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูํการปฏิบัติเพื่อลดรายจํายครอบครัวของนักเรียนเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมในการรับผิดชอบตํอครอบครัวและการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์เพื่อเสริมสร๎างจิตสาธารณะให๎
นักเรียนทุกคนในการชํวยเหลือดูแลสังคม สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรมที่ดีงามศึกษาเรียนรู๎การนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวที่มุํงเน๎นแนะแนวทางการ
ดารงอยูํและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานจากการดารงชีวิตดั้งเดิมของคนไทย สามารถนามา
ประยุกต์ใช๎ได๎ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา มุํงเน๎นการรอดพ๎น
จากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล
การสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช๎ความรู๎ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการ
ตัดสินใจและการกระทาได๎อยํางตํอเนื่องนอกจากนั้นยังมีรํองรอย/หลักฐาน ได๎แกํ แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา, แผนปฏิบัติการประจาปี 2558, รายงานผลการดาเนินงานโครงการคํายพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียงและรายงานผลการดาเนินการโครงการคํายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................
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มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรม ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ
รายตัวบ่งชี้ รายมาตรฐาน รายด้าน

๕

ร่องรอย/หลักฐานที่แสดงคุณภาพตามผลการประเมินรายมาตรฐาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคมมีโครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน เพื่อให๎นักเรียนได๎
แสดงออกในวันสาคัญตําง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให๎คงอยูํสืบไป และเพื่อเพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ์อันดีระหวํางนักเรียน ครู และผู๎ปกครอง
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ ประกอบด๎วยกิจกรรม 4 H ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู๎ 4 H ด๎านพัฒนาสมอง กระบวนการคิด (HEAD) กิจกรรม คูํหูบั๊ดดี้ อํานได๎ เขียน
คลํอง เพื่อแก๎ปัญหาการอํานไมํได๎ เขียนไมํคลํองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น สํงเสริมนิสัยรักการ
อํานของนักเรียน และการมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา 2. การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู๎ 4 H ด๎านพัฒนาจิตใจ
คุณธรรม จริยธรรม (HEART) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (จิตอาสา) ให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติ
ทากิจกรรมเพื่อสังคม ด๎านจิตสาธารณะรํวมกัน สํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 3. การจัดกิจกรรมเพิ่ม
เวลารู๎ 4 H ด๎านพัฒนาการปฏิบัติ (HAND) กิจกรรมแปรรูปผลผลิต เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนตระหนักถึง
ความสาคัญของการใช๎ชีวิตที่พอเพียงตามแนวพระราชดารัส ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การจัดกิจกรรม
เพิ่มเวลารู๎ 4 H ด๎านพัฒนาสุขภาพ (HEALTH) กิจกรรม การละเลํนพื้นบ๎านของไทย เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ์
การละเลํนพื้นบ๎านของไทย สํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และหํางไกลจากยาเสพติด
สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

บทที่ ๓
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมของสถานศึกษารายมาตรฐานได๎ดังแสดงในตารางตํอไปนี้

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
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มาตรฐาน

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิด
สร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติ
สมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู๎บริหารปฏิบัติ งานตามบทบาทหน๎าที่อยําง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุนให๎

๕
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สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน๎นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษา
ให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๕

ระดับคุณภาพ
๔
๓
๒

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน อยูใํ นระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม คะแนนเฉลีย่ ๙๖.๐๖ คะแนน
 ผําน เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................ไมํผําน เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................
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จุดเด่น/โอกาสที่ทาให้มีคุณภาพ
ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
สุจริต จากโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโรงเรียนได๎ทาตํอเนื่องเป็นปีที่
๕ แล๎ว โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมตํางๆให๎สอดคล๎องกับบริบท ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความ
ต๎องการของนักเรียน โดยเป็นโครงการที่มีการดาเนินการโดยน๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาให๎
ผู๎เรียนปฏิบัติ ภายใต๎กิจกรรมสร๎างสรรค์และพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลาย ได๎แกํ หมูหลุมพอเพียง
ปุ๋ยหมักชีวภาพ เรือนเพาะชา น้าหมักจุลินทรีย์ กล๎วย กล๎วย กล๎วย เส๎นทางต๎มยาทาเครื่องแกง และ ผักสวน
ครัวรั้วกินได๎ ลูกปลูกให๎แมํเหลือเผื่อแผํชุมชน ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เป็นผู๎บาเพ็ญตน
บาเพ็ญประโยชน์ ตํอโรงเรียน ชุมชน อยํางตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎จากโครงการ อย.น๎อย โครงการอนามัย
โรงเรียน และโครงการสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน โครงการกิจกรรม Y.C เป็นต๎น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ผลการทดสอบระดับชาติโดยภาพรวมยังไมํดี และเมื่อแยกคะแนนเฉลี่ยเป็นกลุํมสาระการเรียนรู๎
พบวํา คะแนนเฉลี่ยบางกลุํมสาระการเรียนรู๎ยังสูงไมํเทําคําเฉลี่ยของจังหวัด และของประเทศ บางกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คะแนนการทดสอบระดับชาติลดลง เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผํานมาด๎านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนมีผลการเรียนระดับต่า ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ กลุํม
สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ

ด้านการจัดการเรียนการสอน

จุดเด่น/โอกาสที่ทาให้มีคุณภาพ
ครูตรงตามวิชาเอก และมีความรู๎ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความสนใจ
ในการพัฒนาศักยภาพตนเองโดยการเข๎ารับการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานอยํางสม่าเสมอ
ทาให๎ประสิทธิภาพในการทางานสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนจะต๎องจัดการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการทั้งภายในกลุํมสาระการเรียนรู๎และระหวําง
กลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎มากขึ้น นาผลการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลมาพิจารณาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให๎มาก รวมทั้งโรงเรียนต๎องเพิ่มทักษะให๎กับครูเพื่อให๎มีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎แบบ
สํงเสริมการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความให๎มากขึ้น สํงเสริมให๎ครูใช๎สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้ น
และให๎ผู๎เรียนรู๎จักเลือกใช๎แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายและเหมาะสมด๎วยตนเองมากขึ้นอีกทั้งผู๎เรียนควรได๎รับการ
พัฒนาทักษะด๎านการวิเคราะห์โจทย์คาถาม ทั้งจากแบบทดสอบระดับชาติ ทั้งจากเว็บไซต์ตํางๆมาให๎ผู๎เรียน
ฝึกฝนโดยเน๎นตั้งแตํการตีความจากโจทย์ให๎ถูกต๎องและเน๎นให๎ผู๎เรียนใช๎วิธีการหาคาตอบที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น
โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

การนาหลักสูตรไปใช๎ยังไมํครอบคลุมกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลุํมสาระ
โดยมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎เชิงบูรณาการคํอนข๎างน๎อย และการจัดการเรียนรู๎ไมํสัมพันธ์
กับการวัดและประเมินผล ซึ่งต๎องเป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
ในการบันทึกผลหลังการสอนของครูบางสํวนยังขาดความสัมพันธ์กับผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังตามมาตรฐานใน
หลักสูตร ครูยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นสาคัญ

ด้านการบริหารและจัดการศึกษา
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จุดเด่น/โอกาสที่ทาให้มีคุณภาพ
ผู๎บริหารมีความมุํงมั่นในการทางาน มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู๎เรียนและสถานศึกษา
มีกระบวนการบริหารจัดการ และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช๎ในทุกขั้นตอน ชํวยเสริมสร๎างสมรรถนะด๎านพลังความเข๎มแข็งในการบริหารให๎เกิดขึ้น
ในระบบโดยเน๎นความพอดี พอประมาณ หลักเหตุผล และการสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดี ควบคูํกับความรู๎และหลัก
คุณธรรม ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล๎องสาหรับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน
ที่เน๎นให๎สังคมมีความสามัคคีมีสํวนรํวมในการรักษาสมดุลการดาเนินวิถีชีวิต เป็นผู๎นาทางวิชาการ
ด๎านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ มีการสรรค์สร๎างวิธีพัฒนาคุณภาพครูและผู๎เรียนอยําง
หลากหลาย จัดสภาพแวดล๎อม แหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนา
กระบวนการ การมีสํวนรํวมระหวํางโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให๎เป็นที่พึงพอใจ
และภาคภูมิใจในผลงานรํวมกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การกาหนดแผนกลยุทธ์ยังไมํสอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทําที่ควร
การจัดแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียมีสํวนรํวม เชํน ผู๎ปกครอง ชุมชน ผู๎นาท๎องถิ่น และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข๎าราชการครูและบุคลากรบางสํวนยังขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่
ในการจัดทาแผนพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ยังขาดความสมบูรณ์ในด๎านองค์ประกอบที่เป็นเอกภาพในการ
เชื่อมโยงสาระจากวิสัยทัศน์ สูํพันธกิจ และแผนปฏิบัติการ การกาหนดเป้าหมาย/โครงการ และกิจกรรม
เป้าหมายที่กาหนดยังขาดความชัดเจน ความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกประการ
การกาหนดเป้าหมายและเกณฑ์ในการวัดและประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรมยังไมํสัมพันธ์กับกิจกรรมที่
กาหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ การจัดทาทะเบียนสื่อและการจัดระบบบริการสื่อยังขาดความเชื่อมโยงไปสูํการ
ควบคุม กากับทั้งด๎านความสะดวก การค๎นหา การจัดหา

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

จุดเด่น/โอกาสที่ทาให้มีคุณภาพ
โรงเรียนชาฆ๎อพิทยาคมได๎พัฒนาด๎านการพัฒนาชุมชนแหํงการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
และตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยํางตํอเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยทางโรงเรียนจะเข๎ารํวม
กิจกรรมตําง ๆ ของชุมชนอยํางตํอเนื่อง ในด๎านการบริการชุมชน โรงเรียนได๎ให๎บริการชุมชนในด๎านตําง ๆ เชํน
การเข๎ารํวมกิจกรรมประเพณี วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา รํวมกับชุมชน การแขํงขันกีฬานักเรียนในตาบลชา
ฆ๎อกีฬาหนํวยงาน การประชุมผู๎บริหาร การจัดประชุม สัมมนาจากหนํวยงานทั้งรัฐและเอกชน เป็นต๎น ซึ่งผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม ทุกมาตรฐานอยูํในระดับ ดีเยี่ยม
โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การมีสํวนรํวมของศิษย์เกํา และชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนควรเพิ่มให๎มากขึ้น
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน
๒. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
ให๎มีคุณภาพสูงขึ้น
๓. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ให๎สูงขึ้น
๔. นานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมํ ๆ เข๎ามาชํวยในการจัดการเรียนการสอนให๎มากขึ้น
๕. นากระบวนการวิจัยมาใช๎ในการแก๎ปัญหาการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
ความต้องการความช่วยเหลือ
๑. งบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนในทุกรายวิชา
๒. ขาดงบประมาณในการจ๎างครูสอนตํางชาติที่เป็นเจ๎าของภาษาหรือใช๎ภาษาที่สอง
ในการสื่อสาร

โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ภาคผนวก

โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการประเมิน
ชื่อ-สกุล
นายสุรชาติ มานิตย์
นายสมคิด ดีรัศมี
นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช
นายสรชัย เจริญพงศ์
นางเถาวรรณ์ อัมระนันทร์
นางอัจฉรา เงินราษฎร์
นางสุรีพร บุญศรี
นายฉลาด สมพงษ์

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เข๎าประเมิน

โรงเรี ยน............................................... สังกัด สพท. ................................ เขต.........................

