รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

1
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ที่อยู่ 73 หมู่ 5 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัด
อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์ 045-843216
โทรสาร 045-843216 เว็บไซต์ www.chiangkaew.ac.th อีเมล์
chiangkaewpittayakom@gmail.com เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ชื่อ นายสุรศักดิ์ สถาวร ในปีการศึกษา 2562
มีครูและบุคลากร จำนวน 26 คน นักเรียน จำนวน 281 คน มีอาคารสถานที่ ประกอบด้วย
ลักษณะอาคาร
หลังที่
ชื่อแบบอาคาร
สภาพ
ประเภทเงิน
หมาย
งปม นอก งปม เหตุ
1 อาคารเรียนชั่วคราว
คอนกรีตชั้นเดียว
ใช้งานได้
√
2

อาคารเอนกประสงค์

คอนกรีตชั้นเดียว

ใช้งานได้

√

3

อาคารเอนกประสงค์ 2

ชั้นเดียว

ใช้งานได้

√

4

อาคารหลังคาทรงไทย 216 ล

อาคาร สองชั้น ใต้ถุน
โล่ง 16 ห้อง

ใช้งานได้

5

โรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง

อาคารเอนกประสงค์

ใช้งานได้

6
7
8

บ้านพักผู้บริหาร
บ้านพักครู
บ้านพักภารโรง

คอนกรีตสองชั้น
คอนกรีตสองชั้น
บ้านไม้ ใต้ถุนโล่ง

ใช้งานได้
ใช้งานได้
ใช้งานได้

√

√
√
√
√

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ชัน้ ม. 1 ชัน้ ม. 2 ชัน้ ม. 3 ชัน้ ม. 4 ชัน้ ม. 5 ชัน้ ม. 6

ห้องสมุด

57

70

59

36

31

28

ห้องวิทยาศาสตร์

57

70

59

36

31

28

ห้องคอมพิวเตอร์

57

70

59

36

31

28

สวนเศรษฐกิจพอเพียง

57

70

59

36

31

28

ดอนปู่ตา

57

70

59

36

31

28

2
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

ม. 1

พิพธิ ภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร

57

ศูนย์แสดงพันธุส์ ัตว์น้าจังหวัดศรีสะเกษ
วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร

ม. 2

ม. 3

70

59

ม. 4

ม. 5

ม. 6

31
36

อุทยานประวัตศิ าสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
อัตลักษณ์ มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง
เอกลักษณ์ ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น
ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562
รางวัลชมเชย การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (VTR) เกีย่ วกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562
ผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมของสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง
กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู จัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้ เรีย น และเป็ น ไปตามมาตรฐานและตัว ชี้วัดของหลั กสูตร มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง แบบร่ ว มมื อ กั น เรี ย นรู้ แบบใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก
นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียน ในด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้อยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เน้นให้
ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ และโรงเรียนดำเนินตามนโยบายการศึกษาของ
รัฐบาล แนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามความชอบ ถนัดของนักเรียน ส่งเสริมเรื่องอาชีพ
ผลการพัฒนา
ในด้านการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ท างวิช าการ ผู้ เรียนสามารถอ่า นออก และอ่านคล่ องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ระดับดี รู้จักการวางแผน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้
อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี ได้ด้วยตนเอง นักเรียนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
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3
จุดเด่น
1. ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค่ านิ ย มที่ พึ งประสงค์ เช่ น เป็ น ผู้ ที่ มี ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ ตามหลั กสู ต ร เอื้ อ อาทรต่ อผู้ อื่ น และกตัญ ญู กตเวที ต่อ ผู้ มีพ ระคุ ณ ยอมรับ ความคิ ดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. ผู้ เรี ย นมีทั กษะแสวงหาความรู้ด้ ว ยตัว เอง รัก เรีย นรู้และพั ฒ นาตนองอย่างต่อ เนื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
4. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ส่ งผลให้
ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ มี ศั ก ยภาพ มี สุ น ทรีย ภาพด้ านศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ มี ผ ลงานเป็ น ที่
ประจักษ์ต่อสังคมเป็นที่ยอมรับ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้ เรีย นในระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 ต้องพั ฒ นาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ยังต้องเร่งพัฒนาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แก้ปัญหาในด้านการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนบางส่วน การติด 0 ร
มส และการออกกลางคัน การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ฝึกนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้รู้จัก
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถสื่อความคิ ดผ่านการพูด การเขียน หรือการ
นำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
แนวทางการพัฒนาในอนาคต การดำเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และเพื่อลดจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส ในโรงเรียน การดำเนินการเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ความต้องการความช่วยเหลือ
1. โรงเรียนยังขาดงบประมาณ สื่อ / อุปกรณ์ รวมถึงวิทยากรเครือข่ายในการ
ดำเนินการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. งบประมาณสนับสนุนการศึกษาด้านผู้เรียน/ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มี
ปัญหาด้านครอบครัว
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมู ล สารสนเทศจากการนิ เทศ ติด ตาม ประเมิ น ผลการจัดการศึ กษาตามนโยบายการปฏิ รูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุ คลากรในโรงเรียน เพื่อร่วมกั นวางแผน กำหนด

4
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุ ทธ์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ ผู้ รับ ผิดชอบดำเนิ น การพั ฒ นาตามแผนงานเพื่ อให้ บรรลุเป้ าหมายที่ก ำหนดไว้ มีการนิเทศ
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน
ผลการพัฒนา
1. โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานตำแหน่ ง ข้ อมู ล สารสนเทศมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ทั น สมั ย นำไปประยุ ก ต์ ใช้ได้
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้
3. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้อ งกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพั ฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
5. โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่ วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิ
บาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
7. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุป ถัมภ์ สมาคมศิษ ย์เก่า ผู้ น ำองค์กรส่ วนท้ องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ ปกครองนักเรี ยน
ชุมชนและนักเรียน ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่ดี
จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยใช้เทคนิคการประชุม ที่หลากหลายวิธี เช่น
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน
2. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา
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3. มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานและจัดทำรายงาน
ผลการจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็ นในการจัดการศึกษาเพื่ อ
พัฒนาผู้เรียน
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
ความต้องการความช่วยเหลือ การประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันทุกกลุ่มสาระ โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ ม.3 และ ม.6 ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้ สนับ สนุนให้ ครูจัด การเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นัก เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือ
ปฏิบั ติจ ริง เช่น กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรีย น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้ที่ห ลากหลายกิจกรรม
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้
ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง
ผลการพัฒนา
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมดำเนินงานโดย
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดำเนินงานโดยจัดการ
เรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ
จุดเด่น
1. มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
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3. มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา
4. มีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนรู้ นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและวิธีการที่หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่ งเสริ ม ระบบสาธารณู ปโภค พั ฒ นาห้ องน้ ำ ห้ องส้ วม ระบบน้ ำ ไฟฟ้ า ภายใน
อาคารให้สามารถใช้งานได้ และเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนและบุคลากร
2. ขาดแคลนอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ด้านเทคโนโลยี ที่ทันสมัยโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพือ่ การ
เรียนการสอน สถานที่ปฏิบัติการไม่เพียงพอ
3. ครูควรใช้เทคโนโลยีทที่ ันสมัยในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
2. มีการตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูทุกคนพร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ครู
สามารถพัฒนาต่อยอดได้
ความต้องการความช่วยเหลือ
1. โรงเรียนยังมีสื่อ เทคโนโลยี/อุปกรณ์ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
3. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน
O-NET และ PISA
4. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 สรุปได้ ดังนี้
สรุปผลการประเมินภาพรวม
 กำลังพัฒนา ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ปานกลาง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ดี
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คำนำ
เอกสาร “รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา
2562” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชียงแก้ว
พิทยาคม ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พร้อม
ทั้งจั ดทำแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ กษาของสถานศึกษาที่ มุ่ งคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษาและ
ดำเนิ น การตามแผนที่ กำหนดไว้ จัด ให้ มีการประเมิ นผลและตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
และจั ด ส่ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานต้ น สั งกั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ำกั บ ดู แ ล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
เนื้ อ หาสาระของเอกสาร ประกอบด้ ว ย บทสรุ ป สำหรั บ ผู้ บ ริ ห าร ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งสรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
และแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ที่ มี ส่ ว นร่ ว มดำเนิ น การพั ฒ น าการศึ ก ษา
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ในการนำไปเป็นฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม
สนั บ สนุ น ของหน่ ว ยงาน องค์ ก รต่ างๆ รวมทั้ งหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา ต่อไป
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1.ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ที่อยู่ 73 หมู่ 5 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัด
อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์ 045-843216
โทรสาร - เว็บไซต์ www.chiangkaew.ac.th อีเมล์ chiangkaewpittayakom@gmail.com
เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเชียงแก้วพิ ทยาคม เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนตาลสุ ม
พั ฒ นา เปิ ด ทำการเรี ย นการสอนครั้ งแรกเมื่ อปี ก ารศึ ก ษา 2534 โดยนายทองพู น ผาลิ พั ฒ น์
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตาลสุมพัฒนา เป็นผู้ริเริ่ม ทำการเรียนการสอนครั้งแรกโดยอาศัยอาคารเรียน
ชั่วคราวของโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว (โรงเรียนประถมศึกษา) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 มีนักเรียน 31 คน มีครูจากโรงเรียนตาลสุมพัฒนามาช่วยสอน 2 คน
ปีการศึกษา 2538 ได้ย้ายที่ทำการสอนมาตั้งอยู่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ (ดอนปู่ตา)
หมู่ที่ 5 บ้านดอนโด่ เนื้อที่ 65 ไร่ โดยความเห็นชอบของสภาตำบลจิกเทิงและชาวบ้าน ร่วมกัน
จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยการนำของ นายยง เลือกนารี ผู้ อำนวยการโรงเรียนตาลสุม
พัฒ นา มี น างนิ น นาท ไชยกาล ผู้ ช่ วยผู้ อำนวยการโรงเรียนตาลสุ มพั ฒ นา เป็น ผู้ ประสานงาน
โรงเรียนสาขา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีนักเรียน 215 คน ครูประจำ 3 คน ครูช่วย
สอน 8 คน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 โรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อ
ว่า โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ” เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 6 ห้องเรียน มี
นักเรียน 214 คน ครูป ระจำ 4 คน ครูช่วยสอน 7 คน มีนายยง เลื อกนารี ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ปฏิบัติหน้าทีใ่ นฐานะผู้บริหารโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
ปีการศึกษา 2541 นางนินนาท ไชยกาล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยา
คม โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ม.1-ม.6
ปัจจุบันในปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุรศักดิ์ สถาวร เป็นผู้อำนวยการ ประกอบด้วย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาสายงานสอน 22 คน ครูธุรการ 1 คน นักการ 2 คน
จำนวนนักเรียน 281 คน
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3.ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) จำนวนบุคลากร
บุคลากร
ผูบ้ ริ หาร
ปีการศึกษา 2562
1

ครู ผสู ้ อน
20

พนักงาน
3

ครู อตั ราจ้าง
-

เจ้าหน้าที่อื่นๆ
2

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
1.บริหารการศึกษา
2.คณิตศาสตร์
3.วิทยาศาสตร์
4.ภาษาไทย
5.ภาษาอังกฤษ
6.สังคมศึกษา
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8.ศิลปศึกษา
9.สุขศึกษาและพลศึกษา
รวม

จำนวน (คน)
4
3
4
1
3
3
3
2
2
23

ภาระงานสอนของครูเฉลี่ย 1 คน
ในแต่ละสัปดาห์ (ชม./สัปดาห์)
17
18
17
15
16
16
13
11
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4.ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 รวม 281 คน
ระดับ
ชั้นเรียน
จำนวนห้อง
เพศ
รวม
เฉลี่ย
ต่อห้อง

ชาย
หญิง
-

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

รวม
ทั้งหมด

2

2

2

6

1

1

1

3

9

36

34

17

87

12

12

11

35

122

21

36

42

99

24

19

17

60

159

57

70

59

186

36

31

28

95

281

29

35

30

-

36

31

28

-

-

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3
ปีการศึกษา 2560-2562
ป กศ

ป กศ

1

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6
ปีการศึกษา 2560-2562

ป กศ
28

59

41

51

32

76

31
29

70
67
71

45

57

36
33
29

74
67
0

50

100

0

20

40

60
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5.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
ภาษาอังกฤษ

25.83

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

77.27

ศิลปะ

73.63

สุขศึกษา

91.68

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

62.33

วิทยาศาสตร์

53.74

คณิตศาสตร์

50.56

ภาษาไทย
ร้อยละ

64.90
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

100
90

33.25

32.98

32.25

26.75

30.07

30.22

30.17

26.89

26.73

20.29

30

26.98

55.14

40

26.46

50

55.91

60

48.39

คะ นนเ ลี่ย

70

56.22

80

20
10
0
ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.

ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่ฯ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ภาษาไทย
48.39

คณิตศาสตร์
20.29

วิทยาศาสตร์
26.89

ภาษาอังกฤษ
26.75

56.22

26.46

30.17

32.25

55.91

26.98

30.22

32.98

55.14

26.73

30.07

33.25

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
43.02 42.21
40.37

45
40
35

31.27

คะ นนเ ลี่ย

30

25.62 25.41
22.14

25
20

29.20
27.6727.66
25.07

36.10 35.70
34.42
31.68

28.97 29.20
26.01

20.31

13.48

15
10
5
0
ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นทีฯ่
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ฯ

สังคมฯ

คะแนนเฉลี่ย ระดับสพฐ.

ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย
31.27

คณิตศาสตร์
13.48

วิทยาศาสตร์
25.07

สังคมศึกษา
31.68

ภาษาอังกฤษ
20.31

40.37

22.14

27.67

34.42

26.01

43.02

25.62

27.66

36.10

28.97

42.21

25.41

29.20

35.70

29.20
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา
2560-2562
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7 ข้อมูลอาคารสถานที่ หล่งเรียนรู้ภายใน ละภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา
1) อาคารสถานที่
ตาราง แสดงรายชื่อแบบอาคาร ภายในบริเวณ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
หลังที่

ชื่อแบบอาคาร

ลักษณะอาคาร

สภาพ

ประเภทเงิน
งปม นอก งปม
X

1

อาคารเรียนชั่วคราว

คอนกรีตชั้นเดียว

ใช้งานได้

2

อาคารเอนกประสงค์

คอนกรีตชั้นเดียว

ใช้งานได้

X

3

อาคารเอนกประสงค์ 2

ชั้นเดียว

ใช้งานได้

X

4

อาคารหลังคาทรงไทย 216 ล

ใช้งานได้

5

โรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง

อาคาร สองชั้น ใต้ถุน
โล่ง 16 ห้อง
อาคารเอนกประสงค์

2. บริเวณบ้านพักครู
2.1 บ้านพักผู้บริหาร
2.2 บ้านพักครู
2.3 บ้านพักภารโรง
3. สนามกีฬา
3.1 สนามบาสเกตบอล
3.2 สนามวอลเลย์บอล
3.3 สนามฟุตบอล
4. สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
4.1 เสาธง
4.2 พุทธสถาน
4.3 ดอนปู่ตา
4.4 ถังเก็บน้ำ
4.5 อาคารผลิตน้ำดื่ม
4.6 ห้องน้ำห้องส้วม

1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
1 สนาม
1 สนาม
1 สนาม

ใช้งานได้

X
X

หมาย
เหตุ
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2) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

3) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
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8 ผลงานดีเด่น ปการศึกษา
1) ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
รางวัลชมเชย การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (VTR) เกีย่ วกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562
2) ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
- นายประยูร ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น เนื่องใน
วันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษา
- นายประยูร ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม เป็นวิทยาการฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ค่ายที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราวโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
- นายประยูร ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
โครงการนิเทษบุรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ห้องเรียนคุณภาพ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน
2562 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
- นายประยูร ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
เยาวนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี
- นายประยูร ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม เข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชนรุ่น
ใหม่ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัด
อุบลราชธานี
- นายประยูร ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ร่วมดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด และลดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี
3) ผลงานดีเด่นของครู
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
รางวัล
หน่วยงาน
1
2
3
4

นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทอง
นางสาวมะลิวัลย์ แพงดี
นางสาวสุนิสา สิงห์โต
นายมานพ แสวงศรี

ครูดีไม่มีอบายมุข
ครูดีไม่มีอบายมุข
ครูดีไม่มีอบายมุข
บุคลากรดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พละศึกษา

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพม.29
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ลำดับ
ชื่อ – สกุล
5 นายสยาม ยุพลบุญ

6

นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีหาสาร

7

นางจันทรา ฉัตรสุวรรณ

8

นางสาวธนภรณ์ มณีภาค

9

ว่าที่รต.หญิงนิตยา บุญรมย์

10

นางสาวครองขวัญ รังษี

รางวัล
บุคลากรดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์
บุคลากรดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
บุคลากรดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
บุคลากรดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ประเภทครูจิตอาสา
บุคลากรดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พละศึกษา
บุคลากรดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ประเภทลูกจ้างสนับสนุนการสอน

4) ผลงานดีเด่นของนักเรียน
กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
การศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ระหว่างวันที่ 9 -11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
รายการ
1 นายประสาน ชัยชนะ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.4-6
2 เด็กชายอัครพนธ์ ศิรินัย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3
3 นางสาวบุญยรัตน์ ก้านทอง
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-6
4 เด็กหญิงสุดารัตน์ กลิ่นฟู
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-3
5 นางสาวบุษกร คงมนต์
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-6
6 เด็กหญิงเกียรติสุดา ทองอาจ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3
7 เด็กหญิงวันเพ็ญ พันธ์คำ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
8 เด็กชายพีระวัฒน์ สีบัวลา
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)ม.1-3
เด็กชายอานนท์ นามมนตรี
9 นางสาวกนกพร ทัศศรี
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)ม.4-6

หน่วยงาน
สพม.29

สพม.29

สพม.29
สพม.29
สพม.29

สพม.29

ประจำปี

รางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ
เหรียญทอง อันดับ 5
เหรียญทอง อันดับ 5
เหรียญทอง อันดับ 7
เหรียญทอง อันดับ 9
เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2
เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2
เหรียญทอง อันดับ 6
เหรียญทอง อันดับ 8
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ลำดับ
ชื่อ – สกุล
10 เด็กหญิงชฎานันท์ ภารภิรมย์
เด็กหญิงชนิดา บุญชู
เด็กหญิงสรวงสุดา สุวรรณสิม
11 นางสาวจิราภรณ์ ทุมมาตร
นางสาววัสสากร สุขีกวีธร
นางสาวอริสา เข็นสี
12 เด็กหญิงมณีรัตน์ พันธุ์กาง
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ผิวคำ
เด็กหญิงลักขณา วงศ์ศรีกุล
13 นางสาวกิ่งกาญจน์ อ่อนหวาน
นางสาวนารีรัตน์ สุจริต
นางสาวอนุสรา หาระวงค์
14 เด็กชายธิติชัย สมใจ
เด็กหญิงพรธิตา กันตะบุตร
15 นางสาวธิดารัตน์ ทองเหลือง
นายธีระวุฒิ วงค์สุข
16 เด็กชายกิตินันท์ ปุยดา

รายการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3

เหรียญทอง อันดับ 5
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6
เหรียญทอง อันดับ 6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6

การประกวดมารยาทไทย ม.1-3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-6
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
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เด็กหญิงสุภาวดี วางไชย

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-3

18

เด็กชายชัชวาล สุขมี
เด็กหญิงธีรนาฎ เปลี่ยนเจริญ
นายออยพนา สมเสนาะ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ม.1-3
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ม.4-6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6

19
20
21
22

นายวุฒิชัย กองสุข
นายเพชรอุบล ดาระดาษ
เด็กชายนพฤทธิ์ เสาร์คำ
เด็กชายพรพิษณุ พุทธรัตน์
นายพลากร คำมะณีจันทร์
นายวิชัยยุทธ แสงวงค์

รางวัล

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2
เหรียญทอง อันดับ 6
เหรียญทอง อันดับ 7
เหรียญทอง อันดับ 7
เหรียญทอง อันดับ 8
เหรียญทอง อันดับ 4
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2
เหรียญทอง อันดับ 4
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2
เหรียญทอง อันดับ 4

20
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
23 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ขันอ่อน
เด็กหญิงรัตนาพร เพียรดี
เด็กหญิงลลิตา บุญเกษม
เด็กหญิงสมฤดี ทับทอง
เด็กหญิงสุรีย์พร พันธ์คำ
24 นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์ขาว
นางสาวนลินนิภา สมเสนาะ
นางสาวปณิดา ยลสุข
นางสาวประภัสสร เงาทอง
นางสาวภัทรวดี ยุบลวัฒน์
นางสาววิลัยรัตน์ งามสนิท
25 เด็กหญิงชาลิสา พูลเสมอ
เด็กหญิงณัฏฐนิช หอมดี
เด็กหญิงพายุเมฆ จันดารัตน์
26 นางสาวจันทร์จิรา สุจริต
นางสาวสิริมาส สุวรรณบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสุข

รายการ
การแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3

รางวัล
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2

การแข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ ม.4-6
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-6

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 1
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2

กิจกรรมการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 12-14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ลำดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายประสาน ชัยชนะ

รายการ
รางวัล
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)
เหรียญเงิน
ม.4-6
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ส่วนที่
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2562 อย่างมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ติ ด ตามผลการดำเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการประเมิ น การดำเนิ น งานตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ครอบคลุ ม มาตรฐาน
ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรีย นการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ปานกลาง
ทั้งนี้ ในด้านคุณภาพของผู้เรียน ซึง่ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ปานกลาง นั้น
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นอย่ า งหลากหลายที่ เป็ น ไปตามปั ญ หาและความต้ อ งการ
การพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สถานศึกษาดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดังนี้
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนและสื่อ
DLIT มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ครูในสายชั้นเดียวกัน
ร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียน
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ทีเ่ หมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมในคาบ
คุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน
เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต
นำภูมิปัญญาท้องถิน่ มาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อ
พัฒนาทักษการเรียนรู้ของนักเรียนตามความสนใจ
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ในด้านกระบวนการบริ ห าร และการจัด การ มีผ ลประเมิ น ในรายมาตรฐานอยู่ ในระดั บ ดีเลิ ศ
สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุ ม ชน พึ ง พอใจผลการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษา โดยได้ มี ก ารประชุ ม ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้
ดำเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติกาประจำปีของโรงเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ พร้ อมกัน
นี้ได้มีการติดตาม นิเทศการดำเนิน งานอย่างสม่ำเสมอ และประเมินผลตามโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและผู้เรียน โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อร่ วมกันวางแผน
กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
และนโยบายปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรม ทั้งนี้มีการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด
โดยสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษาดำเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนางานการบริหารการเงินและบัญชี
2. กิจกรรมพัฒนางานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
3. กิจกรรมพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน
4. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ
5. กิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม การเงินและบัญชี
ทั้งนี้ ในทุกกิจ กรรม /โครงการมีการรายงาน นำเสนอผู้ บริห ารอย่างต่อเนื่ อง การตรวจสอบจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับ ดี นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการ พัฒนาและส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ทั้ง 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่ว ยกำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่ อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
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การประเมินคุณภาพและประสิ ทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1
เรื่อง และได้รั บ การตรวจให้ คำแนะนำโดยคณะกรรมการกลุ่มบริห ารและกลุ่ มงานบริห ารวิ ชาการภายใน
สถานศึกษาอย่ างต่อเนื่ อง รวมไปถึงการนิ เทศการสอนของครูผู้ส อน ทุกภาคเรียน สนับสนุนการใช้สื่ อ
นวัตกรรม มีการรายงาน การจัดทำข้อเสนอแนะ การจัดทำ PLC ทั้งในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ กลุ่ มงาน
บริหารและจากกลุ่มงานบริหารวิชาการอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม มีการจัดการประชุมคณะอำนวยการ ฝ่ายบริหารแต่ละกลุ่มงาน
ประชุมครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อชี้แจง ขอสรุปผลมติการประชุมจากแต่ละฝ่ายเพื่อ
ขอความเห็นและตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยสถานศึกษาได้การติดตาม ตรวจสอบ การ
ดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานทั้ งการตรวจสอบภายในองค์กร หน่วยงานต้นสังกัด และจากหน่วยงาน
หน่วยงานอื่น ตามภาระงาน
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ส่วนที่ 3
วิธีดำเนินการพัฒนาสถานศึกษา จุดเด่น ละจุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนได้ดำเนิ น การวิเคราะห์ สภาพปัญ หา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่ านมา โดยการศึก ษาข้อมูล
สารสนเทศจากการนิ เทศ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาตามนโยบายการปฏิ รูป การศึ ก ษา และ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทั ศน์
กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกั บสภาพปัญหา ความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา
พร้อมทั้งจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ ก ำหนดไว้ มี ก ารนิ เทศ กำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน และสรุป ผล
การดำเนินงาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ปานกลาง
กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒ นาผู้ เรียนด้ว ยวิธี การที่ห ลากหลาย ครู จัดการเรียนรู้ให้ เป็น ไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลั กสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ ปัญหาเป็นหลัก พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา สหกรณ์โรงเรียน ห้องสื่ อมัลติมีเดีย
เป็นต้น ครูมีการกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามใน
การพัฒนาความคิดของผู้เรียน
นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียน ในด้านคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้ านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดย
การจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน อบรมคุณธรรม จัดกิจกรรมการพัฒ นาให้เหมาะสมกับวัย พัฒ นาคุณธรรม
ผู้เรียนตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนค่านิยม 12 ประการ จัดทำสภานักเรียน มีการประชุม
สภานักเรียน แบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละบุคคล เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมี จิต
สาธารณะ และโรงเรีย นดำเนิ น ตามนโยบายการศึกษาของรั ฐบาล แนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตาม
ความชอบ ถนัดของนักเรียน ส่งเสริ มเรื่องอาชีพ เช่น การทำสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ งานใบตอง การจัดทำ
บายศรี งานร้อยมาลัย งานช่างไฟฟ้า ช่างตัดเย็บ การทำเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น การเรียนรู้อาชีพโดย
การใช้ทักษะชีวิตด้วยการค้าขายในตลาดชุมชน การทำขนม อาหาร เครื่องดื่ม
เป็นต้น
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ผลการพัฒนา
ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก และอ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ระดับดี รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่ างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล
หรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งสิ่งไหน
ดี สำคัญจำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทัน สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและ
พิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียน
ทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการ
ดำเนิน งานเชิ งประจักษ์ โดยโรงเรียนเชียงแก้ วพิทยาคมมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2562
สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2561
จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่ น เป็นผู้ที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง รู้คุณค่า
ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนองอย่างต่อเนื่อง เช่น มี นิสัย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง มีทักษะในการฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนำเสนอผลงาน
3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต เช่น วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมใิ จในผลงานของตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
4. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ มีทักษะ มีศักยภาพ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมเป็นที่
ยอมรับ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่งพัฒ นาการยกระดั บผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แก้ปัญหาในด้านการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนบางส่วน การติด 0 ร มส ละการออกกลางคัน
การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรีย นรู้ต่าง ๆ ฝึ กนิสั ยรักการอ่าน เพื่อให้ รู้จัก คิ ดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมี
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วิจารณญาณ สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด การเขียน หรือการนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ มีวินัยในการแบ่งเวลาในสิ่งที่รับผิดชอบและสิ่งยั่วยุต่าง ๆ
2. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังต้องต้องได้รับการส่งเสริม
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น แบ่ง
เวลาในการทำงานและสร้างวินัยในตนเองในการแสวงหาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต การดำเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และเพื่อลดจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส ในโรงเรียน การดำเนินการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ความต้องการความช่วยเหลือ
3. โรงเรียนยังขาดงบประมาณ สื่อ / อุปกรณ์ รวมถึงวิทยากรเครือข่ายในการดำเนินการใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. งบประมาณสนับสนุนการศึกษาด้านผู้เรียน/ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาด้าน
ครอบครัว
มาตรฐานที่ กระบวนการบริหาร ละการจัดการ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดำเนิน การวิเ คราะห์ สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรู ปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุ คลากรในโรงเรียน เพื่อร่วมกั นวางแผน กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์
กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา
พร้อมทั้งจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บ รรลุเป้าหมายที่ก ำหนดไว้ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินงาน
ผลการพัฒนา
1. โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการชุมชน ท้องถิ่ น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับ
การพัฒ นาผู้ เรี ยนทุกกลุ่ มเป้ าหมาย มีการพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยนำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
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3. มีการปรับแผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้อ งกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ
4. ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ายและเครือ ข่ ายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึก ษา มี ส่ ว นร่ว มในการร่ว ม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
5. โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่ วข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่ วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
7. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่า ผู้นำองค์กรส่วนท้ องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรี ยน ชุมชนและ
นักเรียน ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่ดี
จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยใช้เทคนิคการประชุม ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุม
แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศ น์
พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน
2. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา
3. ครู ผู้ ส อนสามารถจั ดการเรี ย นรู้ได้อย่ างมี คุณ ภาพ มี การดำเนิ น การนิ เทศ กำกับ ติด ตาม
ประเมินผล การดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา
4. ครูผู้ส อนมีการใช้สื่ อเทคโนโลยีอย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ เกิดการ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน
จุดที่ควรพัฒนา
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการ
จัดการศึกษา
ความต้องการความช่วยเหลือ การประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ : ดี
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทุกกลุ่มสาระ
โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้ ม.3 และ ม.6 ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน / กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ จัด
การศึกษาโดยยึดหลักแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน
เศรษฐกิจพอเพียง ตามการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนในโครงการ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่หลากหลาย
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูใช้สื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนทีใ่ ช้ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง
ผลการพัฒนา
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมดำเนินงานโดยจัดการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
1.1) กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ นักเรียนได้ฝึกสวดมนต์ นั่งสมาธิ และ
ฟังคำสั่งสอน แง่คิดดี ๆ
1.2) การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น วันสุนทรภู่ วันสำคัญทาง
ศาสนา วันสิ่งแวดล้อม วันงดสูบบุหรี่ วันวิทยาศาสตร์ วันคริสมาสต์ และวันปีใหม่
1.3) จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับสหวิทยา
เขต ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานภายนอกต่างๆ
1.4) โรงเรียนได้การการันตีผ่านการประเมินต่าง ๆ เช่น สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนสุจริต โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนในฝัน ต้นแบบโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดำเนินงานโดยจัดการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
1.1) โครงงานคุณธรรมทุกระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
1.2) โครงงานอาชีพ การทำอาหาร ทำขนมขายในตลาดในชุมชน
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1.3) กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์เชื่อโยงบริบทท้องถิ่น เช่น โครงงานคอมพิวเตอร์เรียนรู้
สถานทีท่ ่องเที่ยวในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใกล้เคียง สถานที่ทางพระพุทธศาสนา ในท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานโดย
1.1) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
1.2) มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
1.3) ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและ การจัดการเรียน
การสอน
1.4) นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
1.5) ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง
จุดเด่น
1. มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
2. มีการวิเคราะห์ผู้ เรีย นเป็นรายบุคคล นำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการจัดกิจกรรม การเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3. มี การออกแบบและจั ดการเรี ย นรู้ที่ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุค คลและพั ฒ นาการทาง
สติปัญญา
4. มีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนรู้ นำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและวิธีการที่หลากหลาย
6. มีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
7. มีการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริม ระบบสาธารณู ป โภค พั ฒ นาห้ องน้ำ ห้ องส้วม ระบบน้ำ ไฟฟ้า ภายในอาคารให้
สามารถใช้งานได้ และเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนและบุคลากร
2. ควรจัดบุคลากรประจำสำนักงานเพื่อการทำงานมีความต่อเนื่อง
3. ขาดแคลนอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ด้ านเทคโนโลยี ที่ทันสมัยโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียน
การสอน สถานที่ปฏิบัติการไม่เพียงพอ
4. ครูควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. นำภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
2. มีการตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูทุกคนพร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ครู
สามารถพัฒนาต่อยอดได้
ความต้องการความช่วยเหลือ
1. โรงเรียนยังมีสื่อ เทคโนโลยี/อุปกรณ์ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
3. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน
O-NET และ PISA
4. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น
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ส่วนที่ 4
ผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมิน ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ
ปานกลาง โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม จึงจัดทำแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นเป็นระดับ ดี ดังนี้
ผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการ
1. เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ นักเรียนโรงเรียนเชียงแก้ว นางมะลิวัลย์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ เรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการ พิทยาคมมีคุณภาพและ
อ่อนผิว
ทางการเรียนของ เรียนรู้ให้สูงขึ้น
ศักยภาพตาม
ผู้เรียน
2. เพือ่ ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานสากล และ
ระดับชาติปีการศึกษา 2562 สูง
สามารถนำความรู้ไปปรับ
กว่าปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับ ใช้ในกระบวนการเรียน
ผ่านเกณฑ์ สมศ.
การสอนให้มีคณ
ุ ภาพ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใน ยิ่งขึ้น
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทำงาน รักการทำงาน สามารถ
ทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
5. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่
มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ค้นหา
ความสามารถ/ความถนัดของ
ตนเองได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
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โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2.โครงการพัฒนา 1.เพื่อพัฒนางานวิชาการมีการ
งานวิชาการ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดำเนินงาน
3. เพื่อการกำกับติดตามบุคลากร
ในกลุ่มงานวิชาการให้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ
4.เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับ
ผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก
เป็น ไป อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางกาญจนา
ดำเนินงานได้อย่างมี
เชื้อประทุม
ประสิทธิภาพแดละเกิดผล
ต่อการปฏิบัติกิจกรรม

3.โครงการทัศน
ศึกษาเชิงวิชาการ
ของผู้เรียน

1.นักเรียนมีความพึงพอใจ นายศิกษก
กิจกรรมทัศนศึกษา
พันธ์ใหญ่
ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง และมีความสามัคคีใน
หมู่คณะ
2.สามารถนำความรู้ไปใช้
ในการในชีวิตประจำวัน
และ พัฒนาอาชีพได้

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง
2.เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษานอกสถานที่

4.โครงการส่งเสริม 1.เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือ
งานอนามัย
เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใน
โรงเรียน
การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
เพิ่มขึ้น เพียงพอ ต่อจำนวน
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
2. เพือ่ ให้สถานศึกษามีห้อง
พยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่ง
ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่
ผู้เรียนและบุคลากร

นักเรียนมีความพึงพอใจ นางสาวสิริวรรณ
และเห็นคุณค่าในการดูแล บุญครอง
และปฏิบัติตนอย่างถูก
สุขลักษณะและ
ได้รับการบริการด้วยความ
สะดวกต่อการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้อย่าง
เหมาะสม

33
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
5.พัฒนาระบบ
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
เครือข่าย ICT
ที่จำเป็นตามหลักสูตร
2.เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และเปิดโลก
ทัศน์ของผู้เรียน สร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ นอกชั้นเรียน
3.เพื่อให้เพิ่มพูนศักยภาพด้าน
ระบบเครือข่าย ICT เพื่อรองรับ
การบริหาร จัดการ การจัดการ
เรียนการสอน การใช้สื่อ DLIT การ
ใช้สื่อ Internet ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
1.โรงเรียนเป็นแหล่ง
นางจันทิมา
ให้บริการนักเรียน /
ปัตถาสาย
เยาวชน / ชุมชน ในการ
สืบค้น Internet ได้
2.เพื่อให้ครูมีสื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
พอใจในระบบ ICT ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
6.โครงการส่งเสริม 1.วางแผนแก้ไขป้องปรามส่งเสริม นักเรียนโรงเรียนเชียงแก้ว นายสยาม ยุพลบุญ
ละพัฒนาระเบียบ สร้างความตระหนัก และพัฒนา ให้ พิทยาคมมีพฤติกรรมที่พึง
วินัยนักเรียน
นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น
ประสงค์ ประพฤติตนอยู่
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึง
ในระเบียบวินัยของ
ประสงค์ของสถานศึกษา
โรงเรียนดีขึ้น
2.ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
สารวัตรนักเรียน ส่วนราชการที่
เกีย่ วข้องแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ พึง
ประสงค์ของนักเรียน ให้ปราศจาก
สิ่งเสพติด สื่อลามกอนาจาร การ
พนัน และการทะเลาะวิวาท ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา
3. สร้างนักเรียนแกนนำสารวัตร
นักเรียนในโรงเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่เป็นหัวหน้า
ส่งเสริมการเป็นผู้นำในโรงเรียน
เกี่ยวกับงานระเบียบวินัยนักเรียน
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วัตถุประสงค์
7.โครงการส่งเสริม 1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
คุณธรรมจริยธรรม ตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึม
ซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติ สร้าง
ความรู้สึกผิดชอบ ชั่ว - ดี และ
ภูมิใจในการทำความดี
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรมโดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรทำงานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ความต่อเนื่อง

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
นางสาวเฉลิมขวัญ
ทางการศึกษา และ
ศรีหาสาร
นักเรียนทุกคนมีความ
ตระหนักรู้ เข้าใจและคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความ
ดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ภูมิใจในการทำความดี
ร่วมกันสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม

8.โครงการป้องกัน 1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักเรียนมีความตระหนัก นายมานพ แสวงศรี
และแก้ไขการใช้
ตระหนักรู้ เข้าใจ ถึงโทษสารเสพ ในการแก้ไขการใช้สารเสพ
สารเสพติด
ติดและมีกระบวนการคิดการ
ติดทั้งต่อตนเองและสังคม
ป้องกันอย่างรู้เท่าทัน
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
สร้างเครือข่าย ชุมชนองค์กร
ต่อต้านสิ่งเสพติดและมีความ
ต่อเนื่อง
9.โครงการส่งเสริม 1.เพื่อให้สถานศึกษามีการคัดกรอง โรงเรียนมีการจัดระบบ
ระบบดูแล
รู้จักเด็กรายบุคคล มีการเก็บข้อมูล ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็นระบบ
คัดกรอง และส่งต่อ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ

นายมานพ แสวงศรี
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วัตถุประสงค์
2.มีการส่งต่อข้อมูลตามระบบดูแล
ช่วยเหลือ ทั้งภายในองค์กร และ
องค์กรภายนอก

10.โครงการ
1.เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือ
ส่งเสริมงานอนามัย เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
โรงเรียน
การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อจำนวน
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
2.เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาล
ที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผเู้ รียนและ
บุคลากร

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียนมีความพึงพอใจ นางสาวสิริวรรณ
และเห็นคุณค่าในการดูแล บุญครอง
และปฏิบัติตนอย่างถูก
สุขลักษณะและ
ได้รับการบริการด้วยความ
สะดวกต่อการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้อย่าง
เหมาะสม

ผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ กระบวนการบริหาร ละการจัดการ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการพัฒนา 1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
การปฏิบัติงานของ
นางสาวยุพาภรณ์
งานบริหาร
บริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิด บุคลากรในกลุ่มบริหาร
อาจหาญ
งบประมาณละ
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ งบประมาณเป็นไปตาม
แผนงาน
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ ระเบียบของทางราชการ
งานการเงิน การบัญชี งานพัสดุ
นโยบายและมาตรฐาน
และสินทรัพย์ งานนโยบายและ
คุณภาพการศึกษาของ
แผนงาน รวมถึงระบบข้อมูล
โรงเรียน มีความคล่องตัว
สารสนเทศ ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ระเบียบของทางราชการและมี
ได้
ความคล่องตัว โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
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วัตถุประสงค์
3. เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบ
ภายใน และการควบคุมภายใน
สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง
โปร่งใสและกำกับติดตามให้ทุกส่วน
ดำเนินการตามแผน
4.เพื่อให้โรงเรียนมีแผนการ
ปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนและพัฒนาโรงเรียน

2.โครงการพัฒนา
งานบริหารบุคคล

1.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์ และ
แนวทางในการพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสถานศึกษา
2.เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนานักเรียน
3.เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจำ
รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
4.เพื่อให้มีจำนวนครูและบุคลากร
สนับสนุนเพียงพอ
5. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูและบุคลากร
นางสาวมัลลิกา
ทางการศึกษาโรงเรียน
เจริญลอย
เชียงแก้วพิทยาคม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 มีความรู้
เกี่ยวกับ
การเรียนรู้องค์กรและการ
เสริมสร้างวินัยเชิงบวก
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสถานศึกษา
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความ
สามัคคีและมีความสัมพันธ์
ที่ดีภายในองค์กร
3.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ
90
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3.โครงการพัฒนา
งานบริหารงาน
ทั่วไป

4.โครงการพัฒนา
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่

วัตถุประสงค์
โครงงานหรือเป็นวิทยากร
6. เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน
7.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
ครูบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียน
เชียงแก้วพิทยาคม
8. เพื่อสร้างความสามัคคีและสาน
ความสัมพันธ์ในองค์กร
1. จัดเก็บเอกสารงานต่างๆอย่าง
เป็นระบบ
2. ดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน
ตามลำดับ
3. ติดต่อประสานงานได้ทันเวลา
และส่งงานตรงตามกำหนด
4. มีการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อให้บริการแก่บุคลากร
ภายในโรงเรียน

เป้าหมาย
มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ดีมาก

ผู้รับผิดชอบ

1. ได้รับการส่งเสริมการก่อสร้าง
อาคารเรียน อาคารพลศึกษา
อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร
รวมถึงการ ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ให้มีสภาพการใช้งานที่คงทน
ถาวร
2. ห้องประชุม ห้อง สำนักงาน
ห้องปฏิบัติงานต่างๆ ได้รับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมให้ใช้งานได้

1.ได้รับงบประมาณการ
นายมานพ
ก่อสร้างอาคารเรียน 1
แสวงศรี
หลัง อาคารพลศึกษา 1
หลัง ลานเอนกประสงค์
1 แห่ง ซุ้มประตูหน้า
โรงเรียน หลังคาทางเดิน
การปรับภูมิทัศน์
2. อาคารเรียน 216ล/41(
หลังคาทรงไทย) อาคาร
ประกอบการอื่นๆและวัสดุ
อุปกรณ์ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม อยู่ในสภาพการ
ใช้งานที่ดี

1.การดำเนินงานธุรการ – นางสาวครองขวัญ
สารบรรณ มีความเป็น
รังษี
ระบบ สะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง
และ
เป็นปัจจุบัน
2.เจ้าหน้าที่ธุรการ –งาน
สารบรรณทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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5. กิจกรรมพัฒนา
งานธุรการ/สาร
บรรณ

วัตถุประสงค์

1. จัดเก็บเอกสารงานต่างๆอย่าง
เป็นระบบ
2. ดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน
ตามลำดับ
3. ติดต่อประสานงานได้ทันเวลา
และส่งงานตรงตามกำหนด
.4. มีการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อให้บริการแก่บุคลากร
ภายในโรงเรียน

6.โครงการ
1. เพื่อมีสาธารณูปโภคใช้งานได้
สาธารณูปโภค
ตลอดเวลา
ภายในสถานศึกษา 2. เพื่อจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ และค่า
อินเตอร์เน็ต

เป้าหมาย
3. ได้จัดทำเอกสาร/แฟ้ม
งาน การปฏิบัติงานอาคาร
สถานที่ เป็นปัจจุบัน
4.บุคลากรได้เข้าร่วม
ประชุม/อบรม/ศึกษาดู
งานตามหน่วยงานต่างๆ
5.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
ความสะดวก พอเพียงอยู่
ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียน ในระดับดีมาก
1.ร้อยละ 90 ของงาน
ธุรการ – งานสารบรรณ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
2.ร้อยละ100 ของงาน
ธุรการ- งานสารบรรณ
บริการงานธุรการ-งานสาร
บรรณให้แก่คณะครูและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.จัดสร้าง ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค
2. จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ และ
ค่าอินเตอร์เน็ต
3.ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายทีก่ ำหนดในแผน
ปฏิบัติการในระดับดีมาก

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวครองขวัญ
รังษี

นายประกาศิต
คำภา

39
ผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการ
1.เพือ่ ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
นางวิลาวัลย์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น
ทางการเรียนในรายวิชา ขมิ้นทอง
ทางการเรียนกลุ่ม 2.เพื่อให้ผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 มีผล
ภาษาไทยสูงขึ้น
สาระการเรียนรู้
การสอบวัดความรู้ผ่านเกณฑ์
2.ผู้เรียนมีผลการสอบวัด
ภาษาไทย
มาตรฐานชาติ (O-net)
ความรู้ผ่านเกณฑ์
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนา มาตรฐานชาติ และมี ทัก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สื่อสาร
ษการคิด วิเคราะห์ สื่อสาร
อย่าง มีวิจารณญาณ มีความคิด อย่าง สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
2.โครงการส่งเสริม 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
นางสาวสิริวรรณ
ละพัฒนาการ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น
ทางการเรียนในรายวิชา บุญครอง
จัดการเรียนการ
2.เพื่อให้ผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 มีผล
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
สอนวิชา
การสอบวัดความรู้ผ่านเกณฑ์
2.ผู้เรียนมีผลการสอบวัด
ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานชาติ (O-net)
ความรู้ผ่านเกณฑ์
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนา มาตรฐานชาติ และมี ทัก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สื่อสาร
ษการคิด วิเคราะห์ สื่อสาร
อย่าง มีวิจารณญาณ มีความคิด อย่าง สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
3.โครงการส่งเสริม 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
นายอภิสิทธิ์
และพัฒนาการ
ทางการเรียนสูงขึ้น
ทางการเรียนในรายวิชา แสงสว่าง
จัดการเรียนการ
2.เพื่อให้ผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 มีผล
สังคมศึกษาสูงขึ้น
สอนสังคมศึกษา การสอบวัดความรู้ผ่านเกณฑ์
2.ผู้เรียนมีผลการสอบวัด
มาตรฐานชาติ (O-net)
ความรู้ผ่านเกณฑ์
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนา มาตรฐานชาติ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ มี
3.ผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
คิดไตร่ตรอง และมี
วิจารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์ ทันโลก มี
ความรู้เรื่องเหตุการณ์
ปัจจุบันมากขึ้น
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วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจาก
สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
5.เพื่อให้ครูทุกคนมีผลงานทาง
วิชาการและผลิตสื่อ นวัตกรรมที่ดี
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นแบบอย่าง
ได้ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
4.โครงการส่งเสริม 1 เพือ่ ให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
และพัฒนาการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
จัดการเรียนการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
สอนกลุ่มสาระ
ต่อเนื่อง
คณิตศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ทีจ่ ำเป็นตามหลักสูตร

5.โครงการ
พัฒนาการคิดและ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วย
โครงงาน
วิทยาศาสตร์

เป้าหมาย
4.ผู้เรียนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ มีสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อใช้ในการ
พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นจาก
เดิม
5.ครูมีผลงานทางวิชาการ
และการผลิตสื่อ นวัตกรรม
ที่ดีเหมาะสม

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ความรู้และทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ 1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กระบวน การทางด้านวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น
แก่ผู้เรียน
2. ครูและนักเรียน
3.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
ตระหนักในการใช้
สนใจทาง
เลือกใช้ ปรับใช้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีความ
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

นางภัทรนัน
ประชุมรักษ์

นางกาญจนา
เชื้อประทุม
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วัตถุประสงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เป้าหมาย
และการดำรงชีวิต
3. ครูและนักเรียนมีเจตคติ
ที่ดตี ่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

6.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในเรื่องงานอาชีพสามารถ
สร้างอาชีพให้กับตนเองได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้เกี่ยวกับ
งานอาชีพไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

นักเรียนมีความพึงพอใจ นางวิลาวัลย์
กิจกรรมเปิดโลกอาชีพและ ขมิ้นทอง
คุณภาพชีวิตสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพได้

7.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระ
ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
เตรียมการล่วงหน้าในเรื่อง การ
จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรี
2. เพื่อเป็นการให้บริการเบื้องต้น
กับนักเรียนและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างชื่อเสียงให้กับ
ทางโรงเรียน
3. เพื่อแสดงออกถึงการเตรียม
ความพร้อมของวงโปงลางโรงเรียน
เชียงแก้วพิทยาคม
4.เพือ่ สร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความพร้อม
ในการส่งเสริมให้บุตรได้แสดงออก
ถึงความสามารถของทางด้านดนตรี

ผู้เข้าร่วมโครงการได้
นายสยาม ยุพลบุญ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และ
การแสดงของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(ภาคอีสาน) รวมถึง
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมของไทย
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8.โครงการพัฒนา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
ตรงนำความรู้และทักษะจากการ
เรียนรู้มาบูรณาการเชื่อมโยงในชีวิต
จริง
2.ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็น
กลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความ
รับผิดชอบ ทำให้เกิดความ
สมานฉันท์ในหมู่คณะ
3.ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจาก
สารเสพติด มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
4.ส่งเสริมในนักเรียนมีสุนทรียภาพ
ทางด้านกีฬา ดูกีฬาเป็นเล่นกีฬาได้
มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกฎ กติกา
5.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและ
ค่านิยม ที่เหมาะสม มีทักษะปฏิบัติ
ด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย

9.โครงการส่งเสริม 1. วางแผน แก้ไข ป้องปราม
กิจกรรมนักเรียน ส่งเสริม สร้างความตระหนัก และ
พัฒนา ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยดี
ขึ้น
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
นักเรียนโรงเรียนเชียงแก้ว ว่าที่ร้อยตรีหญิง
พิทยาคมและคณะครู ร้อย นิตยา บุญรมย์
ละ 100 % ได้เรียนรู้ และ
ปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์
โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้าน
วิชาการ และการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม

นักเรียนโรงเรียนเชียงแก้ว นายสยาม ยุพลบุญ
พิทยาคมมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ประพฤติตนอยู่
ในระเบียบวินัยของ
โรงเรียนดีขึ้น
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วัตถุประสงค์
สถานศึกษา
2. ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
สารวัตรนักเรียน ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องแก้ไขพฤติกรรม
ทีไ่ ม่พึงประสงค์ของนักเรียน ให้
ปราศจากสิ่งเสพติด สื่อลามก
อนาจาร การพนัน และการทะเลาะ
วิวาท ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
3. สร้างนักเรียนแกนนำสารวัตร
นักเรียนในโรงเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่เป็นหัวหน้า
ส่งเสริมการเป็นผู้นำในโรงเรียนเป็น
ผู้ช่วยครู-อาจารย์ เกี่ยวกับงาน
ระเบียบวินัยนักเรียน

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

44

ภาคผนวก

45

ภาพประกอบ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปี 2562
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร พัฒนาด้านการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจาณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนออย่างสร้างสรรค์ กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง สามารถใช้เทคโนโลยี และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
กิจกรรมการสอนที่หลากหลายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์

46
สอนเสริม เติมความรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์

47
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สัปดาห์ห้องสมุด

48
กิจกรรมคุณธรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

49
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประชุมครูเพื่อ กำหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา พร้อมทั้งองค์กร
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

50
การนิเทศติดตามการบริหาร ละการดำเนินงานต่าง ๆ

51
นิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เทอมละ 1 ครั้ง ทุกชั้นเรียน

52
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

53
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

54
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร

55
ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเภทต่างๆเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2563

56
ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเภทต่างๆเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2563

