คํานํา
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนจันจวาวิทยาคม เปนการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สะทอนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ประจําป(การศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเปนผลสําเร็จจากการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน ๔ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
นอกจากนี้ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ยังไดแสดงถึงผลการวิเคราะหAจุดเดBน จุดที่
ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตของโรงเรียน เพื่อนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาใน
รอบป(ที่ผBานมา และแสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษา ตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาอีกดวย

โรงเรียนจันจวาวิทยาคม

สารบัญ
ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ขอมูลทั่วไป
๒. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๓. ขอมูลนักเรียน
๔. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๖. ขอมูลการใชแหลBงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน
๗. ขอมูลงบประมาณ
๗. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตอนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป&นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ผลการประเมินภาพรวม
ตอนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชBวยเหลือ
ภาคผนวก
- คําสั่งแตBงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง กําหนดคBาเปQาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําป(ของสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

หนา
๑
๑
๒
๓
๔
๖
๗
๘
๑๑
๑๑
๑๑
๑๕
๑๙
๒๑
๒๒
๒๕
๒๙

สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ขอมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนจันจวาวิทยาคม ตั้งอยู5เลขที่ ๓๔๐ หมู5 ๒ ถนน พหลโยธิน
ตําบลจันจวาใต อําเภอแม5จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย8 ๕๗๒๗๐ โทรศัพท8 ๐๕๓-๗๗๕๑๐๘ โทรสาร
๐๕๓-๗๗๕๑๘๒ e-mail janjawa@hotmail.com website http://www.janjawa.ac.th
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เปRดสอนตั้งแต5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๑
ถึงระดับมัธยมศึกษาปSที่ ๖ มีเขตพื้นที่บริการ ๒๓ หมู5บาน ไดแก5 หมู5บานในตําบลจันจวาและตําบลจันจวาใต
ผูบริหารชื่อ นายดํารง ใจหงษ8 วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา ดํารง
ตําแหน5งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต5 วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงปWจจุบันเป&นเวลา ๑ ปS ๓ เดือน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนจันจวาวิทยาคม ตั้งอยู5เลขที่ ๓๔๐ หมู5ที่ ๒ ตําบลจันจวาใต อําเภอแม5จัน จังหวัดเชียงราย
ระหว5างเสนทางจากอําเภอแม5จัน ไปอําเภอเชียงแสน รหัสไปรษณีย8 ๕๗๒๗๐ โทรศัพท8 โทรสาร๐๕๓–๗๗๕๑๘๒
มีเนื้อที่ ๖๑ ไร5 ๓ งาน ๕๓ ตารางวา เปRดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการจากอําเภอแม5จันและอําเภอเชียงแสน
โรงเรียนจันจวาวิทยาคม มีลักษณะเป&นเนินมีคูเมืองโบราณลอมรอบ ประชาชนในพื้นที่ส5วนใหญ5เป&นคน
พื้นเมือง
มีเชื้อชาติไ ทย
สัญชาติไ ทย
นับถื อศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
มี วิ ถี ใ นการ ดํ า เนิ นชี วิ ต และยึ ด มั่ น ในขนบธรรม เนี ย มประเพ ณี อั น ดี ง าม แบบชาวเหนื อ โดยทั่ ว ไ ป
ฐานะทางเศรษฐกิจอยู5ในระดับปานกลางถึงยากจน เปRดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙
ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนตั้งอยู5ในเขตเทศบาลตําบลจันจวา มีพื้นที่ ครอบคลุม ๒ ตําบลคือ ตําบล
จันจวาและตําบลจันจวาใต พื้นที่ประมาณ ๑๒๘ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู5ห5างจากที่ตั้ง
อําเภอแม5จัน ๑๒ กิโลเมตร บนทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๑๐๑๖ (แม5จัน - เชียงแสน) จํานวนประชากร
ประมาณ ๑๖,๐๐๐ คน อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่ส5วนใหญ5เป&นพื้นที่ทางการเกษตร
ประชากรส5วนใหญ5นับถือศาสนาพุทธ รายไดเฉลี่ยต5อครอบครัว/ปS ๒๐,๐๐๐ บาท
มีแหล5งเรียนรู/สถานที่สําคัญในชุมชนที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช5น วัดพระธาตุ
ดอยกู5แกว วัดป]าหมากหน5อ (สํานักสงฆ8วัดทศพล) เวียงหนองหล5ม (หรืออาณาจักรโยนกดังเดิม) ซึ่งมีพื้นที่กวาง
ทั้งหมด ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร5 หนองน้ําธรรมชาติ เช5น หนองมโนราห8

2
หนองเขียว ซึ่งเป&นแหล5งน้ําที่อุดมสมบูรณ8 ปางควาย ซึ่งเป&นที่เลี้ยงสัตว8ประเภท วัว ควาย และแหล5งเรียนรู
ทางการเกษตรวิถีพอเพียงในชุมชนบานป]าสักหลวง บานสันทางหลวง
๒. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๒.๑ จํานวนบุคลากร
บุคลากร

ผูอํานวยการ

ปSการศึกษา ๒๕๖๐

๑

รอง
ครูผูสอน
ผูอํานวยการ
๑๖

พนักงาน
ราชการ
๓

ครูอัตราจาง

เจาหนาที่
อื่นๆ
๒

๔

๒.๒ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
วุฒิการศึกษา

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ปSการศึกษา ๒๕๖๐

-

๑

๑๙

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
๑

ปริญญาโท ปริญญาเอก
๗

-

๒.๓ วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา
ปSการศึกษา ๒๕๖๐

ครูผูชวย ครู คศ.๑ ครู คศ.๒
-

๑

๑๐

ครู คศ.๓

ครู คศ.๔

ครู คศ.๕

๕

-

-

๓
๒.๔ สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร8
วิทยาศาสตร8
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
รวม

จํานวน(คน)
๑
๔
๔
๒
๓
๒
๓
๑
๒๐

๓. ขอมูลนักเรียน
๓.๑ จํานวนนักเรียนป?การศึกษา ๒๕๖๐ รวม ๒๖๘ คน
ระดับชั้น
จํานวนหอง
เพศ
ชาย
๒๒
มัธยมศึกษาปSที่ ๑
๒
๒๖
มัธยมศึกษาปSที่ ๒
๒
๑๔
มัธยมศึกษาปSที่ ๓
๒
๖๒
รวม
๖
๒๐
มัธยมศึกษาปSที่ ๔
๒
๑๖
มัธยมศึกษาปSที่ ๕
๒
๒๐
มัธยมศึกษาปSที่ ๖
๒
๕๖
รวม
๖
๑๑๘
รวมทั้งหมด
๑๒

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
(ชม./สัปดาห>)
๑๘
๒๒
๑๘
๒๑
๒๑
๑๙
๑๖
๒๘
๑๖๓

หญิง
๒๙
๓๑
๒๔
๘๑
๓๖
๑๔
๑๖
๖๖
๑๕๐

รวม

เฉลี่ยตอหอง

๕๑
๕๗
๓๘
๑๔๖
๕๖
๓๐
๓๖
๑๒๒
๒๖๘

๒๖
๒๘
๑๙
๒๘
๑๕
๑๘
-

๔
๓.๒ เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ปSการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
(ยอนหลัง ๓ ปS)
กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับ ม.๑ – ม.๖ ป?การศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
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๕
๔. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ ๑ – ๖ ป?การศึกษา ๒๕๖๐
จํานวนนักเรียนที่ไดระดับ ๓ ขึ้นไป
คิดเป&นรอย
วิชา
ละ
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔
ม.๕
ม.๖
๒๘ ๒๑ ๒๗
๓๔
๑๒
๑๒
๕๑.๙๔
ภาษาไทย
๑๕ ๑๗ ๑๓
๑๔
๑๒
๑๓
๓๒.๕๖
คณิตศาสตร8
๒๑ ๔๓ ๑๓
๑๗
๑๐
๑๕
๔๗.๗๙
วิทยาศาสตร8
๕๗ ๖๒ ๕๕
๓๘
๒๓
๓๒
๖๖.๕๘
ภาษาอังกฤษ
๘๔ ๘๑ ๖๘
๒๐
๒๗
๓๖
๗๘.๘
สังคมศึกษา
๒๓ ๓๖ ๓๑
๓๖
๑๗
๒๓
๖๔.๓๔
การงานอาชีพฯ
๒๐ ๒๒ ๒๘
๓๙
๒๕
๓๓
๖๔.๗๓
ศิลปศึกษา
๑๒ ๔๑ ๒๒
๒๙
๑๐
๑๒
๔๘.๘๔
สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๒๕ ๑๔๓ ๙๑ ๒๐๕ ๑๓๐ ๑๒๔
๖๒.๔๔
รายวิชาเพิ่มเติม
รวมจํานวน
๓๘๕ ๔๖๖ ๓๔๘ ๔๓๒ ๒๖๖ ๓๐๐
๕๘.๐๐
๕. ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป?การศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ ๓
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร8

วิทยาศาสตร8

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๔๘.๗๓
๔๘.๘๒
๔๘.๗๗
๔๘.๒๙

๒๗.๓๕
๒๖.๙๗
๒๖.๕๕
๒๖.๓๐

๓๑.๓๕
๓๓.๐๖
๓๒.๔๗
๓๒.๒๘

๒๙.๐๘
๓๐.๒๙
๓๐.๑๔
๓๐.๔๕

คะแนนเฉลี่ย ๔ รายวิชาของนักเรียน ๓๔.๑๓

๖
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ป?การศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๓
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร8
วิทยาศาสตร8
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ปS ๒๕๕๙

ปS ๒๕๖๐

ผลต5าง

๔๕.๑๒
๓๐.๕๐
๓๕.๐๘
๔๗.๐๐
๒๗.๙๒

๔๘.๗๓
๒๗.๓๕
๓๑.๓๕
๒๙.๐๘

+๓.๖๑
-๓.๑๕
-๓.๗๓
+๑.๑๖

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป?การศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ ๖
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร8 วิทยาศาสตร8

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

๔๐.๒๘
๔๙.๔๕
๕๐.๐๗
๔๙.๒๕

๒๙.๓๘
๓๔.๙๙
๓๔.๙๖
๓๔.๗๐

๒๓.๒๗
๒๗.๘๔
๒๗.๙๑
๒๘.๓๑

๒๐.๒๒
๒๔.๕๒
๒๔.๖๔
๒๔.๕๓

๒๕.๙๙
๒๙.๖๐
๒๙.๔๘
๒๙.๓๗

คะแนนเฉลี่ย ๕ รายวิชาของนักเรียน ๒๗.๘๓
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ป?การศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปSที่ ๖
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร8
วิทยาศาสตร8
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ปS ๒๕๕๙

ปS ๒๕๖๐

ผลต5าง

๔๔.๓๖
๒๐.๑๓
๓๒.๐๓
๓๓.๒๔
๒๒.๖๓

๔๐.๒๘
๒๐.๒๒
๒๕.๙๙
๒๙.๓๘
๒๓.๒๗

-๔.๐๘
+๐.๐๙
-๖.๐๔
-๓.๘๖
+๐.๖๔

๗
๖. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ป?การศึกษา ๒๕๖๐
๑) จํานวนนักเรียนที่ใชแหล5งเรียนรูในโรงเรียน ปSการศึกษา ๒๕๖๐
แหลงเรียนรู
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔
๑. หองศูนย8เฉลิมราชจันจวา
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๒. จันจวาเลควิวรีสอร8ท ลานวัฒนธรรม
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๓. ศูนย8สื่อเทคโนโลยี
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๔. สวนพฤกษศาสตร8
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๕. สวนเกษตรผสมผสาน
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๖. ศูนย8เศรษฐกิจพอเพียง
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๗. สนามกีฬากลาง
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๘. ศูนย8การเรียนรูกลุ5มสาระภาษาไทย
๕๒ ๒๐ ๓๗ ๕๓
๙. ศูนย8การเรียนรูกลุ5มสาระการงานอาชีพ
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๑๐.ศูนย8การเรียนรูกลุ5มสาระวิทยาศาสตร8
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๑๑.ศูนย8การเรียนรูกลุ5มสาระคณิตศาสตร8
๒๘ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๑๒.ศูนย8การเรียนรูกลุ5มสาระสังคมศึกษา
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๑๓.ศูนย8การเรียนรูกลุ5มสาระศิลปศึกษา
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๑๔.ศูนย8การเรียนรูกลุ5มสาระภาษาต5างประเทศ
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๑๕.ศูนย8การเรียนรูกลุ5มสาระพลศึกษาและสุขศึกษา ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๑๖.หองพระพุทธศาสนา
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๑๗.หองอาเซี่ยน
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓
๑๘. หองสมุด
๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓

ม.๕
๒๙
๒๙
๒๙
๒๙
๒๙
๒๙
๒๙
๑๙
๒๙
๒๙
๒๐
๒๙
๒๙
๒๙
๒๙
๒๙
๒๙
๒๙

ม.๖
๓๖
๓๖
๓๖
๓๖
๓๖
๓๖
๓๖
๑๘
๓๖
๓๖
๙
๓๖
๓๖
๓๖
๓๖
๓๖
๓๖
๓๖

๘
๒) จํานวนนักเรียนที่ใชแหล5งเรียนรูนอกโรงเรียน ปSการศึกษา ๒๕๖๐
๑) จํานวนนักเรียนที่ใชแหล5งเรียนรูในโรงเรียน ปSการศึกษา ๒๕๖๐
แหล5งเรียนรู
ม.๑ ม.๒ ม.๓
๑. วัดพระธาตุดอยกู5แกว
๕๒
๒. สวนสาธารณะหนองมโนราห8
๕๔
๓. เวียงหนองหล5ม
๕๒
๔. พิพิธภัณฑ8สถานแห5งชาติเชียงแสน
๕๒ ๕๔
๕. พื้นที่ชุ5มน้ําเวียงหนองหล5ม
๕๒
๖. โบราณสถานในพื้นที่เทศบาลตําบลจันจวา
๕๒ ๕๔ ๓๗
เช5น วัดป]าหมากหน5อ
๗. วัดบานกิ่วพราว พระธาตุศรีสองเวียง
๕๒ ๕๔ ๓๗
๘. สวนพฤกษศาสตร8สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
๓๗
๙. ปางควายบานป]าสักหลวง บานหวยน้ําราก
๑๐. ศูนย8การเรียนรูกลุ5มพัฒนาสตรีตําบลจันจวาใต
๑๑. สวนป]าชุมชนหวยผาลาด บานกิ่วพราว
ต.จันจวาใต
๑๒. สมาคมคนยองจันจวา
๕๒ ๕๔ ๓๗
๑๓. พิพิธภัณฑ8หอฝRhนเชียงแสน
๕๒
๑๔. ปางชางผาเสริฐ
๕๔
๑๕. ไร5เชิญตะวัน
๑๖. พระตําหนักดอยตุงและสวนแม5ฟjาหลวง
๑๗. ศูนย8พัฒนาพันธุ8พืชจักรพันธ8เพ็ญศิริ
๑๘. วัดดอยเวา แม5สาย
๑๙. สวนสัตว8เชียงใหม5
๓๗

ม.๔
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓

ม.๕
๒๙

ม.๖
๓๖
๓๖

๕๓
๕๓
๕๓

๒๙
๒๙

๓๖
๓๖
๓๖
๓๖

๕๓
-

๒๙
๒๙
๒๙
-

๓๖
-

๕๓
๕๓
๕๓
-

๗. ขอมูลงบประมาณ
แหล5งที่ไดรับ
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน

จํานวน (บาท)
๑,๖๑๔,๙๐๐
๗๑๑,๐๐๐
๒,๓๒๕,๙๐๐

๓๖

๙
๘. ผลผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนจันจวาวิทยาคม ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่สามเมื่อ วันที่
๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ดาน คือ ดานผลการจัดการศึกษา ดาน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป&นสําคัญ และดานการประกันคุณภาพภายใน
ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานดังแสดงในตารางต5อไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุ5มตัวบ5งชี้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้ําหนัก คะแนน ระดับ
(คะแนน) ที่ได คุณภา
พ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบ5งชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑๐.๐๐ ๙.๔๒ ดีมาก
ตัวบ5งชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค5านิยมที่พึงประสงค8
๑๐.๐๐ ๙.๒๓ ดีมาก
ตัวบ5งชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝ]รู และเรียนรูอย5างต5อเนื่อง
๑๐.๐๐ ๙.๐๔ ดีมาก
ตัวบ5งชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเป&น ทําเป&น
๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี
ตัวบ5งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
๒๐.๐๐ ๘.๖๐ พอใช
ตัวบ5งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป&นสําคัญ
๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก
ตัวบ5งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
ตัวบ5งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน
๕.๐๐ ๓.๖๙ ดี
สังกัด
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ>
ตัวบ5งชี้ที่ ๙ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
สังกัด
ตัวบ5งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเด5นที่ส5งผลสะทอนเป&นเอกลักษณ8
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
ของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบ5งชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส5งเสริมบทบาทของ
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบ5งชี้ที่ ๑๒ ผลการส5งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
มาตรฐาน และพัฒนาสู5ความเป&นเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา

๑๐
คะแนนรวม

๑๐๐.๐๐ ๘๒.๔ ดี
๘
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ5งชี้ ตั้งแต5 ๘๐ คะแนนขึ้นไป
ใช5
ไม5ใช5
สถานศึกษามีตัวบ5งชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ5งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ5งชี้
ใช5
ไม5ใช5
สถานศึกษาไม5มีตัวบ5งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพปรับปรุงหรือ ตองปรับปรุงเร5งด5วน
ใช5
ไม5ใช5
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม5สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเดน
๑) ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีการวัดส5วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ8 รูจักดูแลตนเอง
ใหมีความปลอดภัย มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค5านิยมที่พึงประสงค8 เป&นลูกที่ดีของพ5อแม5 เป&น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน และรูจักบําเพ็ญประโยชน8ต5อสังคม ใฝ]รูและเรียนรูอย5างต5อเนื่อง รูจักคนควาหาความรูจาก
การอ5าน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรูผ5านประสบการณ8ตรงร5วมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา มี
ความสามารถในการคิดและปรับตัวเขากับสังคม สถานศึกษามีการพัฒนาจุดเนน และจุดเด5น ที่ส5งผลสะทอนเป&น
เอกลักษณ8ของสถานศึกษา คือโครงการศูนย8จันจวาศึกษา มีการดําเนินงานโครงการพิเศษ คือโครงการโรงเรียน
ส5งเสริมการท5องเที่ยว
๒) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการแบบมีส5วนร5วมของ
ทุกฝ]าย มีการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร จัดสภาพแวดลอมไดเหมาะสมกับการจัด
การเรียนการสอน มีการดําเนินการตามแผนเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาไปสู5ความเป&นเลิศ
ที่สอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษา
๓) สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการศึกษา ครูส5วนมากมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเป&นสําคัญ ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองอยู5เสมอ
๔) สถานศึกษามีการพัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายใน โดยมีส5วนร5วมของชุมชน และหน5วยงานที่
เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการส5งเสริมสนับสนุน และกํากับดูแลของหน5วยงานตนสังกัด ผลการประเมิน
ทบทวนคุณภาพจากตนสังกัดดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเกือบทุกกลุ5มสาระการเรียนรู ยกเวนสาระการเรียนรูศิลปะ
๒) ครูบางส5วนขาดการใชผลประเมินเพื่อการพัฒนาการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู
๓) สถานศึกษาขาดแนวโนมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย5างต5อเนื่อง

๑๑
ขอเสนอแนะ
ดานผลการจัดการศึกษา
๑) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ5มสาระการเรียนรูภาษาต5างประเทศ
วิทยาศาสตร8 คณิตศาสตร8 ภาษาไทย เป&นการด5วน โดยปรับการสอนเนนใหผูเรียนมีส5วนร5วมอย5างจริงจังและทั่วถึง
ปรับการสอบพัฒนาแบบฝlกหัด ใชสื่อเทคโนโลยีการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร8 เชิญวิทยากรที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาร5วมพัฒนาการเรียนการสอน เช5น มาติวก5อนสอบ
๒) ผูเรียนควรไดรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะกลุ5มสาระการเรียนรูภาษาไทย
คณิตศาสตร8 วิทยาศาสตร8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต5างประเทศ โดยครูนําผลการประเมินมาวิเคราะห8 พิจารณาปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนอย5างหลากหลาย พัฒนาสื่อนวัตกรรม
การเรียนรู เพื่อแกไขปWญหาการเรียน ปรับปรุงเครื่องมือวัดผล ใหสอดคลองตามมาตรฐานที่กําหนดไวในแต5ละสาระ
การเรียนรู
ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปPนสําคัญ
ครูควรจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาสื่อ และการเรียนรูของผูเรียนและนําผลการประเมินในทุกระดับ
ทุกสาระการเรียนรู ไปใชในกิจกรรมอย5างหลากหลาย เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อแกปWญหาการเรียน
ปรับปรุงเครื่องมือวัดผลใหไดมาตรฐาน
ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรใหความสําคัญต5อผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยเฉพาะการกําหนดเปjาหมายในลักษณะ
กาวหนาหรือสูงขึ้นในแต5ละปSการศึกษา โดยใหพิจารณาถึงผลการพัฒนาการใหมีผลประเมินในภาพรวม ใช
กระบวนการบริหารจัดการ การติดตามงานเป&นระยะ ๆ เพื่อใหมีผลการประเมินเป&นไปตามเปjาหมายและสูงขึ้น
อย5างต5อเนื่อง จึงจะนับไดว5ามีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

สวนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ พอใช
ระดับ ๑ ปรับปรุง

๑. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ8
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
โรงเรียนไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป( ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
รายงานประจําป( ๒๕๕๙ หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู โดยจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัด
โครงการตBางๆ ที่สBงผลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เชBน โครงการพัฒนางานวิชาการและสBงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมบันทึกการอBาน กิจกรรมอBานคลBองเขียนคลBอง กิจกรรมตามนโยบายใหนักเรียนทBองสูตรคูณ คณิตคิดเลขเร็ว และ
ทBองอาขยานภาษาไทย
๑) ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ8ของแตละระดับชั้น
- จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ การประเมินดานการอBาน คิดวิเคราะหA และเขียน ป(การศึกษา ๒๕๖๐
มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๒๖๘ คน พบวBา
ดานการอBานและการเขียน นักเรียนอBานได ระดับดีเยี่ยม ๑๙๕ คน ระดับดี ๖๕ คน ระดับผBาน ๘ คน
ระดับไมBผBาน - คน
- จากการประเมินการสื่อสารของกลุBมสาระการเรียนรูภาษาไทย พบวBา นักเรียนมีความสามารถสื่อสารได
ระดับดีเยี่ยม ๑๙๘ คน ระดับดี ๖๑ คน ระดับผBาน ๙ คน ระดับไมBผBาน - คน
- จากการประเมินการคิดคํานวณของกลุBมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรA พบวBา นักเรียนมีความสามารถดาน
การคิดคํานวณ ระดับดีเยี่ยม ๑๐๑ คน ระดับดี ๑๐๒ คน ระดับผBาน ๖๕ คน ระดับไมBผBาน - คน
๒) การคิดวิเคราะห8 คิดวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป@ญหา
โรงเรียนมีการสBงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหA คิดอยBางมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกป[ญหา โดยสBงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานตBาง ๆ เชBน โครงงานวิทยาศาสตรA โครงงานคณิตศาสตรA โครงงาน
อาชีพกาแฟครบวงจร โครงการสBงเสริมอาชีพอิสระ เป]ดสอนรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองคAความรู (IS) การจัดการเรียนรู
แบบสเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

๑๓
จากการประเมินโครงงานในกลุBมสาระการเรียนรูทุกกลุBมสาระการเรียนรู พบวBา นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหA
คิดวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป[ญหา ระดับดีเยี่ยม ๑๐๓ คน
ระดับดี ๑๑๐ คน ระดับผBาน ๕๕ คน ระดับไมBผBาน - คน
๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร
สBงเสริมใหนักเรียนทุกคนใชสื่อเทคโนโลยีไดอยBางเหมาะสมและใชใหเกิดประโยชนAสูงสุด จัดใหมีแหลBงเรียนรู
และแหลBงสืบคนขอมูลใหมีความทันสมัย บูรณาการการนําเสนอเขากับโครงงานคุณธรรม สBงเสริมการใชเครื่องมือสื่อสารใน
การสBงเสริมการเรียนรูผูเรียนคนควาขอมูลทางอินเตอรAเน็ต สBงเสริมการสรางสื่อการAตูนแอนนิเมชั่นไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดงในระดับภาค มีการสBงเสริมนักเรียนเขารBวมการแขBงขันทักษะทางเทคโนโลยีตามความสามารถของผูเรียนตามโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรA
จากการประเมินของกลุBมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวBา นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีใน
การสื่อสารได ระดับดีเยี่ยม ๑๐๓ คน ระดับดี ๑๑๐ คน ระดับผBาน ๕๕ คน ระดับไมBผBาน - คน
๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- จากการตรวจสอบเอกสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน เปรียบเทียบป(การศึกษา ๒๕๕๙ และ
๒๕๖๐ พบวBาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เฉลี่ยรอยละ ๗๒.๒๐ และ ๗๒.๗๐ ตามลําดับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉลี่ยรอยละ ๗๕.๕๐ และ ๗๑.๑๔ ตามลําดับ
จําแนกรายกลุBมสาระการเรียนรู มีพัฒนาการสูงขึ้น ๓ กลุBมคือ คณิตศาสตรA ศิลปะและภาษาอังกฤษ
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากการทดสอบระดับชาติ
- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ ๓ เปรียบเทียบ ๔ สาระการเรียนรู
ป(การศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เฉลี่ยรอยละ ๓๗.๑๒ และ ๓๔.๑๓ ตามลําดับ
- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ ๖ เปรียบเทียบ ๕ สาระการเรียนรู ป(การศึกษา
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เฉลี่ยรอยละ ๓๐.๔๘ และ ๒๗.๘๓ ตามลําดับ
๖) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝFกงานและการทํางาน
โรงเรียนสBงเสริมนักเรียนใหมีความพรอมในการเรียนตBอและการมีงานทํางานตามความถนัดโดยมีกิจกรรม
ดังนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อสBงเสริมใหนักเรียนมีความรูเพียงพอในการเขาศึกษาตBอ โครงการพัฒนา
งานแนะแนว มีการประชาสัมพันธAการเรียนตBอเพื่อสBงเสริมใหผูเรียนไดเรียนตBอตามความถนัดและความสนใจ โครงงานอาชีพ
กาแฟครบวงจร โครงการสBงเสริมอาชีพอิสระ
จากการสํารวจขอมูลของฝfายแนะแนว เรื่องการศึกษาตBอและการทํางาน พบวBา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ ๓ จํานวน ๓๗ คน ศึกษาตBอ จํานวน ๓๖ คน ทํางาน จํานวน ๑ คน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ ๖ จํานวน ๓๖ คน ศึกษาตBอ จํานวน ๒๕ คน ทํางาน จํานวน ๑๑ คน

๑๔
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค8ของผูเรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
- จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากแผนปฏิบัติการประจําป( ๒๕๖๐ โรงเรียนไดดําเนินโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และคBานิยมที่พึงประสงคA รายงานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคA โครงการโรงเรียนตนแบบดาน
คุณธรรมธรรมจริยธรรมของจังหวัดเชียงราย โครงการโรงเรียนวิธีพุทธ โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน โครงการโรงเรียน
ตนแบบปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงราย โครงการสBงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนเขามา
บริหารงาน โครงการสBงเสริมการออมทรัพยAของนักเรียนรBวมกับธนาคารเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของนักเรียนแตBละระดับชั้น
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เชBน การแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคA คBานิยม
อัตลักษณA เอกลักษณAของผูเรียนตามที่สถานศึกษากําหนด( กตัญgู มีมารยาทดี มีความซื่อสัตยA )
- การสัมภาษณAนักเรียน ครู เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตBางๆของสถานศึกษา
ผลจากการประเมิน คุณลักษณะและคBานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด พบวBา ระดับดีเยี่ยม ๑๘๘ คน
ระดับดี ๗๒ คน ระดับผBาน ๘ คน ระดับไมBผBาน - คน
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปGนไทย
มีการจัดการเรียนการสอนโดยภูมิป[ญญาทองถิ่น เชBน การรอยมาลัย รอยลูกป[ด มีงานจักสานไมไผB
ดนตรีไทยและนาฏศิลปh การอนุรักษAและฟijนฟูวัฒนธรรม ประเพณีวันสําคัญทางพุทธศาสนา จัดงานขkวงพญาลานความรูภูมิ
ทองถิ่น มีการจัดตั้งศูนยAเฉลิมราช โดยกระทรวงวัฒนธรรมไดสBงเสริม สนับสนุนงบประมาณและพัฒนา (ศูนยAวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑAพื้นถิ่น) มีการอบรมโครงการมัคคุเทศกAนอยชุมชนรBวมกับทางเทศบาล โครงการโรงเรียนสBงเสริมการทBองเที่ยว
(จันจวาเลควิวรีสอรAท)
จากการประเมินความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ของครูที่ปรึกษา พบวBา ระดับดีเยี่ยม ๒๑๘ คน
ระดับดี ๕๐ คน ระดับผBาน - คน ระดับไมBผBาน - คน
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
โรงเรี ยนไดจั ดโครงการเรี ยนรู ประชาธิปไตย กิ จกรรมนองไหวพี่ พี่ รั บไหว ที่สBงเสริ มใหนักเรี ยนไดมี
ปฏิสัมพันธAกัน ระหวBางนักเรียนในพื้นที่และนักเรียนกลุBมชาติพันธุA นักเรียนหอพัก รวมถึงกิจกรรมในดานตBางๆ เชBนการ
ทํางานรBวมกัน การชBวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและจัดทําโครงการโรงเรียนสBงเสริม
ความสัมพันธAระหวBาง วัด ชุมชน โรงเรียน
จากการสังเกตของครูที่ปรึกษา พบวBา นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ใหการยอมรับที่จะอยูBรBวมกันบนความแตกตBาง
และหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม
โรงเรียนพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยไดจัดทําโครงการสBงเสริมสุขภาพ
การตรวจสุขภาพรBางกาย ตรวจฟ[น จากเจาหนาที่ของโรงพยาบาลสBงเสริมสุขภาพ การเฝQาระวังภาวะโภชนาการ การชั่ง
น้ําหนัก วัดสBวนสูง การทดสอบสมรรถภาพทางรBางกาย การดูแลสุขภาพอนามัย มีการสBงเสริมใหผูเรียนออกกําลังกาย จัด
กิจกรรมกีฬาสีภายใน การแขBงขันฟุตบอลระหวBางหองเรียนและการแขBงขันกีฬาภายนอก กิจกรรมรณรงคAตBอตานยาเสพติด

๑๕
โดยนํานักเรียนเขารBวมกิจกรรมอบรมความรูความเขาใจในเรื่องโทษของยาเสพติดและการเดินรณรงคAตBอตานยาเสพติด มีการ
จัดกิจกรรมสBงเสริมสุขภาพทางดานโภชนาการ อบรมใหความรูดานเพศศึกษาและการปQองกันการตั้งครรภAไมBพรอมในวัย
เรียน อบรมแกนนําเยาวชนในโรงเรียน โรงเรียนไดรับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสBงเสริมสุขภาพระดับทอง โดย
นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑAของกรมพลศึกษา จํานวน ๒๒๕ คน คิดเปน รอยละ ๘๓.๙๕ มี
น้ําหนักสBวนสูงตามเกณฑAของกรมอนามัย จํานวน ๒๑๕ คน คิดเปน รอยละ ๘๐.๒๒ ไมBมีนักเรียนทุพโภชนาการ
๒. จุดเดน
ดานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ผูเรียนอBานหนังสือออกและอBานคลBอง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน สามารถใชเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง สBงผลใหคBาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตรA
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ ๓ สูงกวBาคBาเฉลี่ยระดับประเทศ
ผูเรียนมีสุขภาพรBางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสBวนสูงตามเกณฑA มีความกตัญgู มารยาทดี มี
ความสื่อสัตยA จนเปนอัตลักษณAของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความกตัญgู มารยาทดี มีความสื่อ
สัตยA ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการที่โรงเรียนเขารBวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
๓. จุดควรพัฒนา
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑) ผูเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังตองเรBงพัฒนาดานการนําเสนอ ดานการกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม การ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยBางสมเหตุสมผล และตองพัฒนาทักษะการแกป[ญหาตามสถานการณAไดอยBางเหมาะสม
๒) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ ๖
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค8ของผูเรียน
สBงเสริมใหนักเรียนเขารBวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมวันสําคัญตBาง ๆ เชBน วันแมBแหBงชาติ วันป]ยมหาราช
วันมาฆบูชา วันเขาพรรษา สBงเสริมใหนักเรียนทําโครงงานอาชีพ โครงงานคุณธรรม โครงการออมทรัพยA
๔. ขอเสนอแนะ
สถานศึกษาควรสBงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมนักเรียนทุกคน
ทุกชั้น ในเรื่องตBอไปนี้
๑) การใชสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอรAในการเรียนรูและสืบคนขอมูลตามหลักสูตร
๒) การใหครูผูสอนทุกกลุBมสาระจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน
๓) การฝqกทักษะดานการอBาน การเขียน และใหผูเรียนฝqกแสดงความคิดเห็น การคนหาวิธีการแกป[ญหา
๔) การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มาวิเคราะหAเพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรู

๑๖
มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร

ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ พอใช
ระดับ ๑ ปรับปรุง

๑. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ8
๑. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ8
๑.๑ การมีเปIาหมาย วิสัยทัศน8 และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
จากการตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ป( แผนปฏิบัติการประจําป( ๒๕๕๙ และ๒๕๖๐
หลักสูตรสถานศึกษา รายงานประจําป( ๒๕๖๐ โรงเรียนมีการกําหนดเปQาหมาย วิสัยทัศนA และพันธกิจที่สอดคลอง
กัน ขอมูลสารสนเทศชัดเจน คําสั่งมอบหมายงาน บันทึกการประชุมครูและกรรมการสถานศึกษา รBองรอยการ
ดําเนินงานโครงการ การกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล การสBงเสริมการมีสBวนรBวมผBานการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป( และโครงการของโรงเรียน
พบวBาโรงเรียนมีเปQาหมายและทิศทางของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติในการบริหาร
จัดการองคAกรไดอยBางครบถวนและไดรับความรBวมมือจากองคAกรปกครองสBวนทองถิ่น ชุมชน และหนBวยงานอื่นใน
การบริหารจัดการศึกษา
๑.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานทุกกลุมเปIาหมาย และ
ดําเนินการ อยางเปGนรูปธรรม
จากการศึกษาขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรBวมกันกําหนด
เปQาหมาย ปรับวิสัยทัศนA กําหนดพันธกิจ กลยุทธA ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป( ใหสอดคลองกับสภาพป[ญหา ความตองการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีคําสั่งแตBงตั้ง หัวหนากลุBมงาน หัวหนาระดับ และหัวหนากลุBมสาระการ
เรียนรู เพื่อใหทุกฝfายสามารถปฏิบัติงานอยBางมีประสิทธิภาพและตรงกับหนาที่ ที่รับผิดชอบพรอมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุ
เปQาหมายที่กําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการ
ดําเนินงานโดยการสํารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยผูที่มีสBวนเกี่ยวของ ไดแกB
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภาคีสี่ฝfาย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการศึกษา พบวBาโรงเรียนมีแผนการดําเนินงานดานวิชาการ เชBน หลักสูตรสถานศึกษา แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทางดานการพัฒนาผูเรียน

๑๗
๒) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
จากขอมูลสถิติการพัฒนาครู บุคลากรของโรงเรียน พบวBาโรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรโดยจัดใหมีโครงการและกิจกรรมตBางๆ ไดแกB โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพอยBางตBอเนื่อง (sQip) เปน
การสBงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรไดทํากิจกรรมกลุBมในการพัฒนาชุมชนแหBงการเรียนรูอยBางมืออาชีพ
(PLCs) การเขารBวมอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) นําคณะครูศึกษาดูงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ไดแกBภาคเรียนที่หนึ่งศึกษาดูงาน โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จังหวัดตราด ภาคเรียนที่สอง โรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหมB สBงครูและบุคลากรเขารBวมประชุมสัมมนา อบรม กับหนBวยงานตBางๆที่จัดขึ้นตลอดป(
การศึกษา
๓) การวางแผนการบริหารและการพัฒนาวิชาการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปGนระบบ
จากการดําเนินงานของสถานศึกษาไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
มาใช ซึ่งประกอบดวยงานดานตBาง ๆ ดังนี้
- งานระบบเครือขBาย (Network Administration)
ดูแลทางดานระบบเครือขBาย ระบบ Security และ Server
ดูแลทางดานการใหบริการอินเตอรAเน็ตของโรงเรียน
ดูแลระบบเครือขBายตBางๆในโรงเรียนทั้งหมด เชBน OfficeตBางๆในโรงเรียน หอง lab โรงอาหาร Minimart
หองพักครู ฯลฯ
- งานซBอมบํารุง (PC Support and Maintenance)
ติดตั้ง ดูแลและซBอมบํารุงคอมพิวเตอรAทั้งหมดที่ใชในโรงเรียน
บริการติดตั้ง ซBอมแซมอุปกรณAเสริมตBางๆ เชBน เครื่องพิมพA หมึกพิมพA ฯลฯ
- งานสารสนเทศ (Information and Application Development)
ดูแลระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่ใชในหนBวยงานตBางๆที่ใชผBานระบบเครือขBายของโรงเรียน เชBน
ขอมูลบุคลากรและนักเรียนทั้งหมด ขอมูลคะแนนทั้งหมดของนักเรียน ขอมูลการประกันคุณภาพ ขอมูล
ระบบดูแลชBวยเหลือนักเรียน ขอมูลการขาด ลา มาสายของครูและนักเรียน ฯลฯ
จัดการอบรมใหกับบุคลากร ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใชงานสารสนเทศของโรงเรียน
- งานพัฒนาเว็บไซตA
นําเสนอขอมูล ขBาวสารตBางๆของโรงเรียนผBานทางเว็บไซตA และ Facebook
สรางชBองทางเพื่อเชื่อมความสัมพันธAระหวBางนักเรียน ครู ผูปกครอง ศิษยAเกBา โรงเรียนผBานทางเว็บไซตA
พัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการบริหารจัดการของโรงเรียนผBานเว็บไซตAของโรงเรียน
จากการดําเนินงานพบวBาโรงเรียนมีการวางแผนการบริหารและการพัฒนาวิชาการจัดการขอมูล
สารสนเทศอยBางเปนระบบ สะดวก รวดเร็วและสามารถนําไปใชไดอยBางมีประสิทธิภาพ

๑๘
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ
จากการจัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดลอมทางกายภาพภายในสถานศึกษา ที่เอื้อตBอการ
จัดการเรียนรู การกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบ การจัดสาธารณูปโภคที่อํานวยความสะดวกและมีความปลอดภัย มี
ความสะอาด รBมรื่น สวยงาม เอื้อตBอการจัดการเรียนรูอยBางมีคุณภาพ การสBงเสริมการทํางานรBวมกัน ในรูปแบบ
โครงงานคุณธรรมตามนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากการดําเนินการพบวBาโรงเรียนมี
สภาพแวดลอมที่สะอาด รBมรื่น สวยงาม และปลอดภัย เอื้อตBอการจัดการเรียนรู นักเรียนทุกคนมีสBวนรBวมในการ
จัดทําโครงงานคุณธรรมดวยจิตอาสา
๑.๓ การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝJาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัดการศึกษา ใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน
จากการตรวจสอบขอมูลดานการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกกลุBมงาน พบวBาผูเกี่ยวของทุกฝ]าย
และเครือข5ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส5วนร5วมในการร5วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
รับทราบ รับผิดชอบต5อผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากเครือข5ายอุปถัมภ8 อาทิเช5น สมาคมนักเรียนเก5า สมาคมครู-ผูปกครอง สโมสรโรตารี่แม5จัน เทศบาลตําบลจันจ
วา โรงพยาบาลส5งเสริมสุขภาพตําบลจันจวา สํานักงานปjองกันภัย จังหวัดเชียงราย ภูมิปWญญาทองถิ่น มูลนิธิยุวสถิ
รคุณ สมาคมสตรีอเมริกา(AWC,EDF) ธนาคารกรุงไทย ชมรมธนาคารภาคเหนือ รานมุ5ยเจริญ แม5จัน บริษัทหาง
ราน เป&นตน ส5งผลใหสถานศึกษามีสื่อ และแหล5งเรียนรูที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
๑.๔ การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ในป(การศึกษา ๒๕๖๐ สถานศึกษาไดดําเนินการนิเทศกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา ดังต5อไปนี้
๑) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจันจวาวิทยาคม คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ]าย จํานวน ๒ ครั้ง
๒) ประชุมผูปกครอง จํานวน ๒ ครั้ง
๓) ประชุมครูและบุคลากรเดือนละ ๑ ครั้ง
๔) ประชุมคณะกรรมการวิชาการภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๕) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๖) สํารวจความตองการของผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น ปSละ ๑ ครั้ง
๗) สํารวจความพึงพอใจต5อการบริหารและการจัดการศึกษา ปSละ ๑ ครั้ง
๘) ประชุมกลุ5มบริหารงานต5าง ๆ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๙) ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในฯ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ฯลฯ
ผลจากการดําเนินงานพบว5าไดรับความร5วมมือจากทุกฝ]ายในการบริหารจัดการสถานศึกษาและนํา
ขอมูลสารสนเทศจากการประชุมไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต5อไป

๑๙
๒. จุดเดน
๑) ผูบริหารมีความตั้งใจ มีความมุ5งมั่น มีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน8ที่ดีในการบริหารงาน สามารถ
เป&นแบบอย5างที่ดีในการทํางาน และคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนมีความตั้งใจและมีความพรอมในการปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบาท
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย5างเป&นระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี
เช5น การประชุมแบบมีส5วนร5วม การประชุม ระดมสมอง การประชุมกลุ5มเพื่อใหทุกฝ]ายมีส5วนร5วมในการกําหนด
วิสัยทัศน8 พันธกิจ เปjาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปSที่
สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปWญหาความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ5งเนน
การพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผูสอนสามารจัดการเรียนรูไดอย5างมี
คุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา
และโรงเรียนไดรวบรวมขอมูลมาใชเป&นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปSต5อไป
๓. จุดควรพัฒนา
๓.๑ สรางเครือข5ายความร5วมมือของผูมีส5วนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง
มีส5วนร5วมรับผิดชอบต5อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
๓.๒ ควรจัดใหมีการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนรูที่เป&นระบบ ชัดเจนอย5างต5อเนื่อง
๔. ขอเสนอแนะ
๔.๑ สถานศึกษาควรมีโครงการนิเทศภายในและใชกระบวนการกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ในการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจนและตBอเนื่อง

๒๐
มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปGนสําคัญ

ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ พอใช
ระดับ ๑ ปรับปรุง

๑. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ8
๑.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม
สถานศึก ษาดํ าเนินการสB ง เสริ ม ใหครู จัดการเรี ยนการสอนที่ เนนผู เรี ยนเปนสํ า คั ญโดยการดํ า เนิ นงาน
กิจกรรมอยBางหลากหลาย ไดแกB งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสูB
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล ไดแกB การจัดใหมีวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคAความรู (Research
& Knowledge Formation) ซึ่งเปนวิชาในโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากลแกBนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ป(ที่ 2 และ 5 กิจกรรมการเรียนรูแบบสเต็มศึกษา (STEM Education) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 1 และ 2
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนการ
พัฒนาทักษะการคิด เช5น จัดการเรียนรูดวยโครงงาน (Project Based Learning) เปนการจัดประสบการณAใน
การปฏิบัติงานใหแกBผูเรียนอยBางมีระบบ เพื่อเป]ดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณAตรง ไดเรียนรูวิธีการแกป[ญหา
วิธีการทางวิทยาศาสตรA ไดทําการทดลอง ไดพิสูจนAสิ่งตBาง ๆ ดวยตนเอง รูจักการวางแผนการทํางาน อยBางเปน
ระบบเพื่อพัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ภูมิ ปWญญาทองถิ่ น การใชเครื่ องมื อวั ดประเมินผลที่ หลากหลาย ครู จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ฝq กฝนทั กษะ โดยคํ านึ งถึ ง
ธรรมชาติรายวิชาและศักยภาพของผูเรียนฝqกใหนักเรียนเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง ครูจัดบรรยากาศในหองเรียนที่เอื้อตBอการ
เรียนรู มีกิจกรรมการสอนซBอมเสริม แตBครูยังนําผลการสอนและการสอบไปหาแนวทางแกไขและพัฒนานักเรียนไดไมBเต็ม
ศักยภาพ โดยใชกระบวนการ PLC มีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกป[ญหานักเรียนที่เรียนอBอน มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช ครูทํางานวิจัยในชั้นเรียน และการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID
plan ) มีโครงการที่ส5งเสริมใหครูทุกกลุ5มสาระพัฒนาศักยภาพของตนเองอย5างสม่ําเสมอเพื่อนําความรูและ
ประสบการณ8มาประยุกต8ใชในการเรียนการสอน
จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย5างหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรี ยนเป&นสํ าคั ญ ส5 งผลใหครูผูสอนมีแผนการจั ดการเรี ยนรูที่มีเปjา หมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรูทั กษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค8 ครูผูสอนมีการวิเคราะห8ผูเรียนเป&นรายบุคคลเป&นระดับ
เด็กอ5อน ปานกลาง และเก5ง ทําใหครูผูสอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองต5อความแตกต5าง
บุคคล มีการสอนเสริมความรูใหผูเรียนกลุ5มปานกลางและกลุ5มเก5ง มีการสอนซ5อมเสริมผูเรียนกลุ5มอ5อน มีการใช
สื่อเทคโนโลยีที่และนําภูมิปWญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูในแต5ละวิชา มีการวัดประเมินผลจาก
สภาพความเป&นจริงที่มุ5งเนนพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลาย มีการใชขอสอบจากกลางเพื่อวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปSที่ 1 และ 2 ครูยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและนําผล
ของงานวิจัยและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID plan ) นั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส5งผลใหการจัดการ
เรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรูอย5างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนเรียนรูอย5างมีความสุข
๑.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น
จากการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลBงเรียนรูและภูมิป[ญญาทองถิ่นในการจัด เชBน

๒๑
กิจกรรมขkวงผญkาฅนจันจวา โครงการมัคคุเทศกAนอยโดยศูนยAวัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหลBม ( ศูนยAจันจวา
ศึกษา ) โรงเรียนจันจวาวิทยาคม การเขาร5วมกิจกรรมของชุมชนต5าง ๆ การศึกษานอกสถานที่ / ทัศนศึกษา
แหลBงเรียนรูในชุมชน สรางเครือขBายในชุมชนโดยการปลูกปfา สรางคน ( ปลูกกาแฟ ๑๐ วัด ) จัดการเรียนการ
สอนโดยใหนักเรียนสืบคนภูมิป[ญญาทองถิ่นจันจวา ศึกษาแหลBงเรียนรูทางธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ ( ดูนกเวียงหนองหลBม ) ทั้งในบริเวณโรงเรียนและนอกบริเวณโรงเรียน เพื่อใหเกิดความรูและ
ประสบการณAจริง
ผลการจัดกิจกรรมพบวBาผูเรียนไดเรียนรูและฝqกปฏิบัติจริงจากแหลBงเรียนรูและภูมิป[ญญาทองถิ่น มีจิต
สาธารณะและมีสBวนรBวมในกิจกรรมของชุมชน มีความรัก และภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง ชุมชนมีสBวนรBวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรBวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนวัสดุ สื่อ อุปกรณAการเรียน
๑.๓ การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปGนระบบและมีประสิทธิภาพ
จากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูของครูแตBละกลุBมสาระการเรียนรู
พบวBาการจัดการเรียนการสอนของครูเปนไปตามธรรมชาติของวิชา นักเรียนสBวนใหญBมีสBวนรBวมในการจัดกิจกรรม
ไดศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง และใชกระบวนการกลุBม มีการตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียน
อยBางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ มีระบบการวัดและประเมินผูเรียนอยBางหลากหลายตามสภาพจริง ใช
เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับเปQาหมายของการจัดการเรียนรู ผูเรียนมีสBวนรBวมในการวัดและ
ประเมินผล ใหขอมูลยอนกลับแกBผูเรียนและผูเรียนสามารถนําไปใชพัฒนาตนเองได
๒. จุดเดน
ครูมีความตั้งใจ มุ5งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริง
มีการใชวิธีการจัดการเรียนรูและใชแหล5งเรียนรูที่หลากหลาย นักเรียนสามารถแสวงหาความรูจากแหล5งเรียนรู
สื่อ เทคโนโลยีดวยตนเองอย5างต5อเนื่อง นักเรียนมีส5วนร5วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อต5อการเรียนรู
๓. จุดควรพัฒนา
๓.๑ การอบรมใหความรูในการพัฒนาศักยภาพของครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active learning
๓.๒ นักเรียนมีสBวนรBวมในการจัดการเรียนรู
๓.๓ ควรพัฒนากระบวนการเรียนรูใหผูเรียนรูจักประยุกตAใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมBๆ ใหมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนAตBอการแสวงหาความรู และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
๔. ขอเสนอแนะ
๔.๑ ครูเขารBวมอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โดยเลือกหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
๔.๒ ใหนักเรียนมีสBวนรBวมในการวางแผนการจัดการเรียนรูมากขึ้น
๔.๓ ครูควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหเปนป[จจุบันและใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

๒๒
มาตรฐานที่ ๔
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ดีเยี่ยม
ระดับ ๓ดี
ระดับ ๒พอใช
ระดับ ๑ปรับปรุง

๑. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ8
การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งขึ้น
จากการตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ป( แผนปฏิบัติการประจําป( ๒๕๕๙ และ๒๕๖๐ หลักสูตรสถานศึกษา
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป( ๒๕๖๐ รายงานโครงการ คําสั่งมอบหมายงาน บันทึกการประชุม บันทึกการ
นิเทศภายในการดํ าเนิ นการตามระบบประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ตาม ๘ ขั้ นตอน การดําเนินงานของสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกําหนดมาตรฐานสถานศึกษา ขอมูลสารสนเทศตามระบบเพื่อนําไปใชประโยชนAในการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยBางชัดเจน การกําหนดวิสัยทัศนA พันธกิจ เปQาประสงคA ประจําป(
๒๕๕๙ และ๒๕๖๐ สอดคลองกัน มีโครงการ/กิจกรรม มีคําสั่งแตBงตั้งบุคลากรรับผิดชอบ มีการนําโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําป(ไปปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูที่รับผิดชอบปฏิบัติ มีรBองรอย
การกํากับ นิเทศติดตามในระหวBางการปฏิบัติโครงการใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีการรายงานผล และนําผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชในการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการในป(ตBอไป มีการกําหนดแตBงตั้งผูรับผิดชอบในการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แตBงตั้งผูรับผิดชอบสรุปและจัดทํารายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน เผยแพรBรายงานตBอสาธารณชนและหนBวยงานตนสังกัด
จากการดํ าเนิ นงานขางตนพบวB า การดําเนิ นงานตามระบบประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา ไดพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอยBางตBอเนื่องและสอดคลองมาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษาใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุก
ฝfายเพื่อเกิดความรBวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยBางดี และ
สรางความมั่นใจใหแกBผูที่เกี่ยวของทุกฝfายวBา ผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา
๒. จุดเดน
๒.๑ สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบประกันคุณภายในสถานศึกษาครบ ๘ องคAประกอบ
๒.๒ มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบและไดนําไปใชประโยชนAในการพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนอยBางมีประสิทธิภาพ
๓. จุดควรพัฒนา
๓.๑ การสBงเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุBงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้นกับครูอยBาง
ตBอเนื่อง
๓.๒ การมีสBวนรBวมของครู บุคลากรและผูมีสBวนเกี่ยวของ
๓.๓ การกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
๔. ขอเสนอแนะ
๔.๑ ควรสBงเสริมสนับสนุนการมีสBวนรBวมของครู บุคลากรและผูมีสBวนเกี่ยวของทุกฝfายในการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔.๒ ควรจัดวางระบบการกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโดยใชเครื่องมือที่หลากหลายและการมีสBวนรBวม

๒๓

สรุปภาพรวมผลการประเมินสถานศึกษา
มาตรฐานที่
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ พอใช
ระดับ ๑ ปรับปรุง

๑. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ8
จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต5างๆ ส5งผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปjาหมายไวในแต5ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว5าไดระดับดี ทั้งนี้ เพราะ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน อยู5ในระดับดี
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา อยู5ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป&นสําคัญ อยู5ในระดับดี
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู5ในระดับดีเยี่ยม
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอย5างหลากหลายที่เป&นไปตามปWญหาและความ
ตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนทองถิ่น จนมีผล
การพั ฒ นาคุ ณภาพของผู เรี ยนอยู5ในระดั บดี พั ฒ นาการของค5าเฉลี่ ยผลการทดสอบระดั บชาติสูงขึ้ น ผู เรีย นมี
ความสามารถในการอ5านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ
การใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารไดดี และมี ค วามประพฤติ ดานคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ค5 า นิ ย มและ
คุณลั กษณะตามที่สถานศึ ก ษากํา หนดปรากฏอย5า งชั ดเจน ดั ง ที่ ปรากฏผลประเมิ นในมาตรฐานที่ ๑ ในดาน
กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู5ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษา
มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส5วน
ร5วม ใชผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผ5านมาเป&นฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปjาหมายการพัฒนา
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้นอย5างต5อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเป&นสําคัญ มีผลประเมินอยู5ในระดับดี วิเคราะห8 ออกแบบและจัดการเรียนรูที่เป&นไปตามความตองการ
ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรู ติดตามตรวจสอบและช5วยเหลือ
นั ก เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาและแกปW ญหารายบุ ค คล และการประเมิ น ผลจากสภาพจริ ง ในทุ ก ขั้ นตอน สถานศึ ก ษา
ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย5างเป&นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จนมีผลประเมินอยู5ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝ]ายเพื่อเกิดความร5วมมือใน
การวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป&นอย5างดี และผูมีส5วนเกี่ยวของมีความมั่นใจ
ต5อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

๒๔
๒. จุดเดน
๑) ผูเรียนอBานหนังสือออกและอBานคลBอง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน สามารถใชเทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สBงผลใหคBาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตรA
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ ๓ สูงกวBาคBาเฉลี่ยระดับประเทศ
๒) ผูเรียนมีสุขภาพรBางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสBวนสูงตามเกณฑA มีความกตัญgู มารยาท
ดี มีความสื่อสัตยA จนเปนอัตลักษณAของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความกตัญgู มารยาทดี มีความ
สื่อสัตยA ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการที่โรงเรียนเขารBวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
๓) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย5างเป&นระบบ
๔) ครูผูสอนสามารจัดการเรียนรูไดอย5างมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดรวบรวมขอมูลมาใชเป&นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปSต5อไป
๕) ครูมีความตั้งใจ มุ5งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ได
ปฏิบัติจริง มีการใชวิธีการจัดการเรียนรูและใชแหล5งเรียนรูที่หลากหลาย นักเรียนสามารถแสวงหาความรูจาก
แหล5งเรียนรู สื่อ เทคโนโลยีดวยตนเองอย5างต5อเนื่อง นักเรียนมีส5วนร5วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ต5อการเรียนรู
๖) สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบประกันคุณภายในสถานศึกษาครบ ๘ องคAประกอบ
๗) มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบและไดนําไปใชประโยชนAในการพัฒนาการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอยBางมีประสิทธิภาพ
3. จุดควรพัฒนา
๑) ผูเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังตองเรBงพัฒนาดานการนําเสนอ ดานการกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม การ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยBางสมเหตุสมผล และตองพัฒนาทักษะการแกป[ญหาตามสถานการณAไดอยBางเหมาะสม
๒) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ ๖
๓) สรางเครือข5ายความร5วมมือของผูมีส5วนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง
มีส5วนร5วมรับผิดชอบต5อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
๔) จัดใหมีการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนรูที่เป&นระบบ ชัดเจนอย5างต5อเนื่อง
๕) พัฒนาศักยภาพของครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active learning
๖) นักเรียนมีสBวนรBวมในการจัดการเรียนรู
๗) พัฒนากระบวนการเรียนรูใหผูเรียนรูจักประยุกตAใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมBๆ ใหมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนAตBอการแสวงหาความรู และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

๒๕
๘) การสBงเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุBงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้นกับครู
อยBางตBอเนื่อง
๙) การมีสBวนรBวมของครู บุคลากรและผูมีสBวนเกี่ยวของ
๑๐) การกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
4. ขอเสนอแนะ
๑) สถานศึกษาควรสBงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมนักเรียนทุก
คนทุกชั้น ในเรื่องตBอไปนี้
๑.๑) การใชสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอรAในการเรียนรูและสืบคนขอมูลตามหลักสูตร
๑.๒) การใหครูผูสอนทุกกลุBมสาระจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน
๑.๓) การฝqกทักษะดานการอBาน การเขียน และใหผูเรียนฝqกแสดงความคิดเห็น การคนหาวิธีการแกป[ญหา
๑.๔) การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มาวิเคราะหAเพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรู
๒) สถานศึกษาควรมีโครงการนิเทศภายในและใชกระบวนการกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ในการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจนและตBอเนื่อง
๓) ครูเขารBวมอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โดยเลือกหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
๔) ใหนักเรียนมีสBวนรBวมในการวางแผนการจัดการเรียนรูมากขึ้น
๕) ครูควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหเปนป[จจุบันและใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๖) ควรสBงเสริมสนับสนุนการมีสBวนรBวมของครู บุคลากรและผูมีสBวนเกี่ยวของทุกฝfายในการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ควรจัดวางระบบการกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโดยใชเครื่องมือที่หลากหลายและการมีสBวนรBวม

สวนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป&นขอมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะตองนําไปวิเคราะห8
สั ง เคราะห8 เ พื่ อ สรุ ป นํ า ไปสู5 ก ารเชื่ อ มโยงหรื อ สะทอนภาพความสํ า เร็ จ กั บ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา (๓ - ๕ ปS) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด5น จุดควรพัฒนาของแต5ละ
มาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการช5วยเหลือไดดังนี้

๑. สรุปผล
มาตรฐาน / ดาน
มาตรฐานที่๑
ดานคุณภาพผูเรียน

จุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา

๑) ผูเรียนอBานหนังสือออกและอBาน
คลBอง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได
ทุกคน สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง สBงผลใหคBาเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-Net) วิชาภาษาไทย
และวิชาคณิตศาสตรAระดับชั้นมัธยมศึกษาป(ที่
๓ สูงกวBาคBาเฉลี่ยระดับประเทศ
๒) ผูเรียนมีสุขภาพรBางกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสBวนสูงตาม
เกณฑA
๓) ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคA
ดานความกตัญgู มารยาทดี มีความสื่อสัตยA
จนเปนอัตลักษณAของสถานศึกษา เปนที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความ
กตัญgู มารยาทดี มีความสื่อสัตยA ซึ่งเปนผล
ที่เกิดจากการที่โรงเรียนเขารBวมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม

๑) ควรพัฒนาผูเรียนดานการ
นําเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอย5างสมเหตุสมผล
และตองพัฒนาทักษะการแกปWญหา
ตามสถานการณ8ไดอย5างเหมาะสม
๒) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ ๖
๓) สB งเสริ มใหนั กเรี ยนเขารB วม
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมวันสําคัญ
ตBาง ๆ เชBน วันแมBแหBงชาติ วันป]ยมหาราช
วั นมาฆบู ชา วั นเขาพรรษา สB งเสริ มให
นั ก เรี ยนทํ า โครงงานอาชี พ โครงงาน
คุณธรรม โครงการออมทรัพยA

๒๗
มาตรฐาน / ดาน
มาตรฐานที่ ๒
ดานกระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา

จุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา

๑) ผูบริหารมีความตั้งใจ มีความมุ5งมั่น มี
หลักการบริหารและมีวิสัยทัศน8ที่ดีในการ
บริหารงาน สามารถเป&นแบบอย5างที่ดีใน
การทํางาน และคณะกรรมการการ
บริหารโรงเรียนมีความตั้งใจและมีความ
พรอมในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ
อย5างเป&นระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิค
การประชุมที่หลากหลายวิธี เช5น การ
ประชุมแบบมีส5วนร5วม การประชุม
ระดมสมอง การประชุมกลุ5มเพื่อใหทุก
ฝ]ายมีส5วนร5วมในการกําหนดวิสัยทัศน8
พันธกิจ เปjาหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปSที่สอดคลองกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปWญหาความ
ตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ5งเนนการพัฒนาใหผูเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการ
เรียนรูไดอย5างมีคุณภาพ มีการ
ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํา
รายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนไดรวบรวมขอมูลมาใชเป&นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาต5อไป

๑) สรางเครือขBายความรBวมมือของ
ผูมีสBวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มี
สBวนรBวมรับผิดชอบตBอผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา
๒) ควรจัดใหมีการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนรูที่เป&นระบบ ชัดเจน
อย5างต5อเนื่อง

๒๘
มาตรฐาน / ดาน
จุดเดน
มาตรฐานที่ ๓
๑) ครูพัฒนาตนเองอยูBเสมอมีความ
ดานกระบวนการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปGน
ตั้งใจ มุBงมั่นในการปฏิบัติหนาที่
สําคัญ
อยBางเต็มเวลาและความสามารถ
๒) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหา
ความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวย
ตนเองอยBางตBอเนื่อง
๓) ครูใหนักเรียนมีสBวนรBวมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตBอการเรียนรู
๔) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรู
จากการคิดไดปฏิบัติจริงดวย
วิธีการและแหลBงเรียนรูที่
หลากหลาย
มาตรฐาน / ดาน
มาตรฐานที่ ๔
ดานการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
๑) การอบรมใหความรูในการพัฒนาศักยภาพ
ของครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active
learning
๒) ครูควรจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่
หลากหลายและใหนักเรียนไดมีส5วนร5วมใน
การจัดการเรียนรู
๓) ครูควรพัฒนากระบวนการเรียนรูใหผูเรียน
รูจักประยุกตAใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมBๆ
ใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนAตBอการ
แสวงหาความรู และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน

จุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา

สถานศึกษามีการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา อยBางเปนระบบ มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี
เยี่ยม สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภายในสถานศึกษาครบ ๘ องคAประกอบ
อยBางชัดเจน มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศที่
เปนระบบและไดนําไปใชประโยชนAในการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
อยBางมีประสิทธิภาพ

๑) ควรสBงเสริมแนวคิดเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มุBงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้นกับครู
อยBางตBอเนื่อง
๒) ควรสBงเสริมสนับสนุนการมีสBวนรBวม
ของครู บุคลากรและผูมีสBวนเกี่ยวของ
ทุกฝfายในการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) การกํากับ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลโดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย
และการมีสBวนรBวม

๒๙
๒. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนเป&นรายบุคคล
๒) ส5งเสริมใหครูจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเป&นสําคัญ โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนให
สามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
๓) การพัฒนาบุคลากรโดยเขารับการอบรม ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือข5าย ติดตามผล
การนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอย5างต5อเนื่อง
๔) การพัฒนาสถานศึกษาใหเป&นแหล5งเรียนรูของชุมชน
๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการสู5มาตรฐานสากล
๖) พัฒนาโรงเรียนใหเป&นแหล5งเรียนรูอย5างมีความสุข
๗) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความยืดหยุ5นเหมาะสมกับความถนัดของผูเรียนและทองถิ่น
๘) พัฒนาระบบดูแลช5วยเหลือผูเรียนอย5างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อชีวิตอนาคตอย5างเท5าเทียม
๙) พัฒนาผูเรียนในดานการนําเสนอ การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูและดานการกลาแสดงออกที่เหมาะสม
ทักษะการแกปWญหาตามสถานการณ8ไดอย5างเหมาะสม
๑๐) พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC
๓. ความตองการและการชวยเหลือ
๑) การมีส5วนร5วมของผูมีส5วนไดส5วนเสียของโรงเรียน
๒) สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
๓) การจัดสรรครูผูสอนที่ขาดบางรายวิชา ใหตรงเอกที่มีความจําเป&น

ภาคผนวก

คําสั่งโรงเรียนจันจวาวิทยาคม
ที่ ๐๔๕ /๒๕๖๑
เรื่อง แตBงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนจันจวาวิทยาคม
ป(การศึกษา ๒๕๖๐ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
…………………………………………..
พระราชบัญญัติการศึกษาแหBงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ วBาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบดวยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑAและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ใหหนBวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวBาการประกันคุณภาพภายใน เปนสBวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยBางตBอเนื่อง และตามกฎกระทรวงวBาดวยระบบ หลักเกณฑAและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กําหนดใหมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาใหไดมาตรฐานอยBางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ อันสBงผลตBอการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําป( เสนอตBอหนBวยงานตนสังกัด หนBวยงานที่เกี่ยวของและเป]ดเผยตBอสาธารณชน เพื่อนําไปสูB
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนจันจวาวิทยาคม
จึงแตBงตั้งบุคคลในทายคําสั่งนี้เปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทําการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแลวเสร็จ ดังตBอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
๑.๑ นายดํารง ใจหงสA
ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
๑.๒ นายบุญเลิศ จินดาธรรม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑.๓ นายสมพงษA พินิจ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ
๑.๔ นายประเสริฐ เครื่องพนัส
ครูชํานาญการ
กรรมการ
๑.๕ นายเจษฎา สุวรรณป[ญญา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๖ นางอรุณ เสมอเหมือน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๗ นางอารีรัตนA นันทะสมบัติ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ใหคําแนะนํา ปรึกษา อํานวยความสะดวก แกไขป[ญหาในการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แกBคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
๒.๑ นางอารีรัตนA นันทะสมบัติ ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายประเสริฐ เครื่องพนัส
ครูชํานาญการ
กรรมการ
๒.๓ นายเจษฎา สุวรรณป[ญญา ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๔ นางอรุณ เสมอเหมือน
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๕ นายชาติ วรภู
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๖ นางสาวรุBงนภา ธะนะ
ครูชํานาญการ
กรรมการ
๒.๗ นางมยุรา รองหาญแกว
ครูชํานาญการ
กรรมการ
๒.๘ นางสาวนิภาภรณA ธนัญชัย ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๙ นางสาวชนิสรา จี้อาทิตยA
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวเมวิกา เหมืองทรายมูล ครูอัตราจาง
กรรมการ
๒.๑๑ นางรัตนา ดวงใจ
ครูชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหนาที่ดังนี้
๑. วางแผนกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
๒. กํากับ ติดตาม และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
๓. เสนอแตBงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และทําหนาที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๔. ใหโรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเปนสBวนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ประกอบดวย ๘ ประการคือ
๑) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุBงคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕) จัดใหการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗) จัดทํารายงานประจําป(ที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๘) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยBางตBอเนื่อง

๕. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา
๓. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ป(การศึกษา ๒๕๖๐ประกอบดวย
๓.๑ นางอารีรัตนA นันทะสมบัติ
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวนิภาภรณA ธนัญชัย
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓.๓ นางสาวชนิสรา จี้อาทิตยA
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๓.๔ นายณัฐพงศA โกแสนตอ
พนักงานราชการ
กรรมการ
๓.๕ นางรัตนา ดวงใจ
ครูชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินการรวบรวมขอมูล จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ป(การศึกษา
๒๕๖๐ เพื่อนําเสนอตBอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอตBอหนBวยงานตนสังกัด หนBวยงานที่
เกี่ยวของใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตBงตั้ง ดําเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ใหไดขอมูล
ครบถวน ถูกตองตามสภาพความเปนจริงที่สุด จัดสBงหนBวยงานตนสังกัด จํานวน
๑ เลBม ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเรียบรอย อันจะยังสBงผลใหเปนไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงคAการพัฒนาการศึกษาสูBมาตรฐานการศึกษาตBอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตBบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)
(นายดํารง ใจหงษA)
ผูอํานวยการโรงเรียนจันจวาวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนจันจวาวิทยาคม
เรื่อง แตBงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ป(การศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ตามแนวทางการ
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงแตBงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อรBวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจําป(การศึกษา ๒๕๖๐ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา รBวมกับ
คณะกรรมการตามคําสั่งโรงเรียนจันจวาวิทยาคมที่ ๐๔๕ /๒๕๖๑ เรื่อง แตBงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ป(การศึกษา ๒๕๖๐ ดังตBอไปนี้
๑. นายสมพงษA พินิจ
๒. นายบุญเลิศ จินดาธรรม

ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ
ผูทรงคุณวุฒิ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

(นายดํารง ใจหงษA)
ผูอํานวยการโรงเรียนจันจวาวิทยาคม

กรรมการ
กรรมการ

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจําปMการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนจันจวาวิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจันจวาวิทยาคม เมื่อวันที่
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ป(การศึกษา ๒๕๖๐ ดวยมติเปนเอกฉันทAใชรายงานตBอหนBวยงานตนสังกัดและสาธารณชนได

(นายสมพงษA พินิจ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนจันจวาวิทยาคม

(นายดํารง ใจหงษA)
ผูอํานวยการโรงเรียนจันจวาวิทยาคม

