รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรี ยนเมื องพลพิ ทยาคม ตั้ งอยู่ หมู่ ที่ ๑ ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จั งหวั ดขอนแก่ น สั งกั ดองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๔-๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้าน

ระดับคุณภาพ

๑.

คุณภาพของผู้เรียน

ดีมาก

๒.

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดีมาก

๓.

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ดีมาก

จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึกษามีแนวคิดหลักในการพัฒนางานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน คือการให้ครูออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วย MPK model ปรากฏผลคือครูมีความพึงพอใจสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
๒. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ต ามความถนั ด ความต้ อ งการ และศั ก ยภาพของตนเอง
สนับสนุนทุกกิจกรรมทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาหรับผู้เรียนทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๑. สถานศึกษามีแนวคิดในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนกลุ่มอ่อน
โดยออกแบบการสอนซ่อมเสริมและการสอบ ด้วย “ตลาดนัด ๐ ร” ซึ่งปรากฏผลทางบวกชัดเจน ผู้เรียนสามารถ
สอบผ่าน และสามารถจบหลักสูตรพร้อมกับเพื่อน ๆ ในรุ่นเดียวกัน
๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการสอน สื่อทาง Social Media โดยเฉพาะ Smart phone โดยผ่านทาง
face book และ YouTube ซึ่งเป็นสื่อทีผ่ ู้เรียนมีความนิยมชมชอบเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์บทเรียนที่ถูก
กับจริตของผู้เรียน
๑

จุดที่ควรพัฒนา
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๒. การกาหนดเครื่องมือประเมินคุณภาพยังขาดความสอดคล้องกับเป้าหมายของประเด็นพิจารณาที่กาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาของประเด็นพิจารณาของมาตรฐาน ส่วนใหญ่ยังกาหนดในระดับการมี
ปัจจัยพื้นฐาน และระดับกระบวนการดาเนินงาน เช่น การมีวัสดุอุปกรณ์ การได้จัดกิจกรรม หรือการได้เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นต้น ไม่ได้กาหนดเป้าหมายให้ถึงระดับผลผลิต หรือระดับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ครู หรือ
กระบวนการต่าง ๆ
๒. การประเมินความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมและการประเมินคุณภาพของมาตรฐาน ยังไม่สามารถ
สะท้อนถึงคุณภาพที่แท้จริง เนื่องจากไม่สามารถยืนยันคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ผู้เกี่ยวข้องขาดทักษะในการ
ประเมิน
๓. ระบบการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพโดยการให้ครูประเมินตนเองและจัดทาแผนพัฒนาตนเองเป็น
เจตนารมณ์ที่ดี แต่ยังขาดแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนและขาดระบบกากับติดตามตรวจสอบที่ดี จึงทาให้ความ
พยายามยังไม่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
การประเมินความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมและการประเมินคุณภาพของมาตรฐาน ยังไม่ สะท้อนถึง
คุณภาพที่แท้จริง เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ยังขาดความสอดคล้องกับประเด็นพิจารณา ทาให้ผลการ
ประเมินบางประเด็นพิจารณามีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง

ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ ส ารวจและค้ น พบตนเอง สามารถวางแผนตั ด สิ น ใจเลื อ กเส้ น ทาง
การศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต
๒. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง แหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ในการเสริมทักษะ การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้นักเรียน

๒

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสรุปความรู้
ด้วยตนเอง และการประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการประเมินผล
พัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนาไปวางแผนพัฒนาต่อไปให้ครบวงจร
๒. เครื่องมือวัดผลประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน ควรกาหนดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในหลักสูตร เพื่อสะท้อน
ความสาเร็จตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึกษาควรจัดให้มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้แก่
บุคลากรทุกคน โดยเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะ ๒ เรื่อง คือ การกาหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนา และ
กระบวนการประเมินคุณภาพ โดยให้ครูทุกคนร่วมกันทาความเข้าใจคาอธิบายมาตรฐานการศึกษา และวิเคราะห์
คาอธิบายประเด็นพิจารณาของทุกมาตรฐาน เพื่อนาคาสาคัญในประเด็นพิจารณามากาหนดแนวทางและเป้าหมาย
ของการพัฒนา รวมทั้งนามาสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพให้ถูกต้อง
๒. สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ โดยสร้างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะของครู ด้านสมรรถนะทั่วไป (Core Competencies) และสมรรถนะตามสายงานหรือตามหน้าที่
(Functional Competencies) เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตรงกับความจาเป็น ควรสร้าง
ความตระหนักถึงความสาคัญของการประเมินและพัฒนาตนเอง และพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูทุกคนเกี่ยวกับ
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการจัดทาแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (ID Plan) มีการตรวจสอบ
รายงานการประเมินตนเองและแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลของครู ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามแผน ใช้แนวทาง
บริหารวิชาการรูปแบบ MPK model กากับการจัดการเรียนการสอนของครูควบคู่ไปกับใช้กระบวนการ PLC พัฒนา
ทักษะการสอนของครู และใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินบุคลากรที่มีคุณภาพ
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาควรทบทวนการกาหนดนิยามความหมายของประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานให้ชัดเจน และ
ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบให้ทั่วถึง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี

๓

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ผู้เรียนมีผลงานเป็นที่พึงประจักษ์โดยเฉพาะด้านกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดี ครูผู้
ฝึกสอน จึงควรจัดท าเอกสารที่ เกี่ ยวกับ แนวทางการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในขั้ น ตอนต่า งๆ เช่น กีฬา
วอลเลย์บอล เนื้อหาที่การสอนมีอะไรบ้าง มีขั้นตอนการฝึกซ้อมอย่างไร ที่นาไปสู่ความสาเร็จ และจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ผลงานความส าเร็จไปยังสถานศึกษาในเครือข่าย และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็นการยืนยัน
ประสิทธิผลความสาเร็จในการดาเนินงาน ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาได้สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการขึ้นจากการถอดบทเรียนความสาเร็จของสถานศึกษาเอง
เรียกว่า MPK model ซึ่งได้ดาเนินการมาแล้ว ๑ ปีการศึกษา ให้ครูนา MPK model “We CARE” ไปเป็นกรอบใน
การออกแบบการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปรากฏผลทางบวกค่อนช้างชัดเจน คือ ครูสามารถ
ออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามแนวคิดและขั้นตอนดังกล่าวได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้นทั้งระบบ และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ แต่การดาเนินงานดังกล่าวยังไม่สามารถเผยแพร่เป็นนวัตกรรม
ได้เนื่องจากยังไม่ดาเนินการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และยังไม่เป็นที่รับรู้และยอมรับโดยทั่วไป ดังนั้น
สถานศึกษาจึงควรดาเนินการดังนี้
๑. จั ด ท าคู่ มื อ การด าเนิ น งานตามแนวคิ ด MPK model “We CARE” ที่ แ สดงขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน
ที่ชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนครูต้องปฏิบัติอะไร ปฏิบัติอย่างไร และพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูให้ชัดเจน
อีกครั้งหนึ่ง
๒. ดาเนินการวิจัยเพื่อทดลองใช้รูปแบบ MPK model “We CARE” ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนผลการดาเนินงานที่เชื่อถือได้ กาหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เก็บรวบรวมข้อมูลผลที่
เกิดขึ้น วิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัยตามหลักวิชาการวิจัย
๓. เผยแพร่ความสาเร็จและสร้างเครือข่ายเพื่อให้นาผลการวิจัยไปใช้ และสนับสนุนเครือข่ายให้ดาเนินการ
ตามรู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น จนประสบความส าเร็ จ เช่ น เดี ย วกั บ โรงเรี ย นเมื อ งพลพิ ท ยาคม เพื่ อ เป็ น การยื น ยั น
ประสิทธิภาพของรูปแบบ และหลังจากนั้นอาจเผยแพร่และให้บริการชุมชนวิชาการอื่น ๆ ให้กว้างขวางต่อไป
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย “ตลาดนัด ๐ ร” ซึ่งสถานศึกษาได้ดาเนินการมาแล้วใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ และในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทาให้ผู้เรียนสามารถสาเร็จการศึกษาพร้อม
เพื่อน ๆ รุ่นเดียวกัน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็น Best Practice และเผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่น ๆ ได้นาไปใช้
ต่อไป โดยสถานศึกษาควรดาเนินการดังนี้

๔

๑. จัดทาคู่มือการนาเนินงานตามแนวคิด “ตลาดนัด ๐ ร” ที่แสดงขั้นตอนการดาเนินงานอย่างชัดเจน ว่า
แต่ละขั้นตอน นักเรียน ผู้ปกครอง ครูประจาชั้น และครูประจาวิชา ต้องปฏิบัติอะไร ปฏิบัติอย่างไร และพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูให้ชัดเจน
๒. ดาเนินการวิจัยเพื่อทดลองใช้รูปแบบ “ตลาดนัด ๐ ร” ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ข้อมูล
สนับสนุนผลการนาเนินการที่เชื่อถือได้ กาหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องให้ชัด เจน เก็บข้อมูลผลที่เกิดขึ้น วิเคราะห์และ
เขียนรายงานการวิจัยตามหลักวิชาการวิจัย
๓. เผยแพร่ความสาเร็จและสร้างเครือข่าย เพื่อให้นาผลการวิจัยไปใช้ และสนับสนุนเครือข่ายให้ดาเนินการ
ตามรู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น จนประสบความส าเร็ จ เช่ น เดี ย วกั บ โรงเรี ย นเมื อ งพลพิ ท ยาคม เพื่ อ เป็ น การยื น ยั น
ประสิทธิภาพของรูปแบบ และให้มีการเผยแพร่รูปแบบการดาเนินการ “ตลาดนัด ๐ ร” ให้กว้างขวางเป็นที่ศึกษา
ดูงานของสถานศึกษาในจังหวัด และต่างจังหวัดต่อไป

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น
สถานศึกษาจัดให้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ผลการด าเนิ น โครงการในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นมี ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศที่สูงขึ้น และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับดีมากขึ้นไป ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการสอบ O-Net ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าระดับชาติ มีความสาเร็จสูงมากในด้านการประกวด การ
แข่งขันกีฬาและเกมทั้งระดับภูมิภาคหลายรายการต่อเนื่องหลายปีเป็นที่รู้จักกันในภูมิภาค การประกวดแข่งขัน
ความสามารถและการแข่งขันกีฬาบางประเภทได้รับรางวัลในระดับประเทศ และนานาชาติ
ผลการประเมินความโดดเด่น มีความโดดเด่นระดับภูมิภาค

๕

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
๑. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตาบลลอมคอม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ ๐-๔๓๐๐-๙๘๖๑ โทรสาร ๐-๔๓๐๐-๙๖๑๖
E-mail : P.kongthong844@gmail.com Website : http://www.Mpk.ac.th
๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๓. สรุปข้อมูลสาคัญของสถานศึกษา
๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖
จานวน
จานวน
ผู้เรียนปกติ (คน)
ผู้เรียน
จานวน
ที่มีความต้องการ
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ห้องเรียน
พิเศษ (คน)
ชาย
หญิง ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑๓
๒๓๒
๓๕๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑๓
๒๐๘
๓๖๙
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๒
๑๙๘
๓๐๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑๒
๑๗๘
๓๑๙
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑๒
๒๐๐
๓๑๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑๒
๑๖๕
๒๙๖
รวมทั้งสิ้น ๗๔
๑,๑๘๑ ๑,๙๕๐ -

รวม

๕๒๘
๕๗๗
๕๐๓
๔๙๗
๕๑๑
๔๖๑
๓,๑๓๑

๓.๒ ข้อมูลบุคลากร
: ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน ๔ คน
: ครูมัธยมศึกษา
จานวน ๑๕๑ คน
: บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน ๔๓ คน
สรุปอัตราส่วน
ระดับมัธยมศึกษา
อัตราส่วนของจานวนผู้เรียน : ครู เท่ากับ ๒๑.๙๐
อัตราส่วนของจานวนผู้เรียน : ห้อง เท่ากับ ๔๒.๓๑
มีจานวนครู ครบชั้น  ครบชั้น  ไม่ครบชั้น
ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๒๐.๖๗
๖

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษากาหนดมาตรฐานด้านตุณภาพของผู้เรียน แบ่งออกเป็น ๒ มาตรฐานย่อย คือ ๑) ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้ เรียน จานวน ๖ ประเด็นพิจารณา ๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน จานวน ๕ ประเด็น
พิจารณา กาหนดอัตลักษณ์ผู้เรียน “ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ” เป็นจุดเน้นที่ใช้เป็นแนวทางพัฒนา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
คณะครูนาผลพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านมาสอนในชั่วโมง มีกิจกรรมซ่อมเสริมการอ่าน มีแบบฝึกการ
อ่าน แบบฝึกการเขียน การพัฒนาความสามารถในการคิดคานวณกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบวางแนวทาง
พั ฒ นาซ่ อ มเสริ ม ท าแบบฝึ ก หั ด ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ป ฏิ บั ติ การพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้วยกิจกรรมโครงงานในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีทั้ง
โครงงานทดลอง โครงงานประดิษฐ์ ผู้เรียนมีผลงานแสดงและรางวัลที่ได้รับเป็นสานวนมาก มีโครงการพัฒนา
ศั ก ยภาพสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ (SBMLD) ตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ประเด็ น ผู้ เ รี ย นมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอกับผู้เรียน มีการสั่งงานผ่าน Line ทางโทรศัพท์มือถือของผู้เรียน สร้างความรู้ให้
ผู้เรียนได้ดีอีกระดับหนึ่ง สถานศึกษาให้บริการอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาเพื่ออานวยความสะดวก ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนาตามที่สถานศึกษากาหนด รวมทั้งการเรียนการสอนซ่อมเสริมตามความจาเป็น ทาให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีชุมนุมต่างๆ ให้เลือกทากิจกรรมตามความสนใจ สถานศึกษาส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทางด้าน
วิชาการได้รับรางวัลเป็นเครื่องยืนยันถึงความสาเร็จของการพัฒนา โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทางาน
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ กาหนด
เป้าหมายให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผน รักการทางาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ที่สามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพได้
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่สามารถบอกได้ว่าจะไปเรียนต่อสาขาอะไรเพราะอะไร
การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น สถานศึ ก ษามี โ ครงการส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด มีกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมตักบาตร การฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ รู้จักการประหยัดอดออม ผู้เรียนส่วนใหญ่มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตน
ตามระเบียบของสถานศึกษาที่กาหนดไว้ มีสัมมาคารวะ มีความตั้งใจในการศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมห้องเรียน
สีเขียว มีแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีกิจกรรมนาผู้เรียนเข้าร่วมประเพณีของ
ท้องถิ่นอยู่เสมอ ส่งเสริมผู้เรียนแต่งกายชุดท้องถิ่นในเทศกาลต่างๆ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถเล่นดนตรี
๗

พื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี สถานศึกษาสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องท้องถิ่นในด้านต่างๆ
ทั้งด้านดนตรี นาฏศิลป์ อย่างต่อเนื่อง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมรณรงค์และ
แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาสื่อลามก อนาจาร ปัญหาการพนันและปัญหาทะเลาะ
วิวาท เพื่อพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสิ่งมอมเมา สถานศึกษามีกิจกรรมชุมนุมต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ทา
กิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ ทั้งกีฬา นาฏศิลป์ ดนตรี และกิจกรรมอื่นๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการสถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที่
พึงประสงค์ โครงการชุมนุมสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการ บริการอาหารที่ดีให้
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม สถานศึกษาส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยด้ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี และส่งเสริมให้เข้าแข่งขันใน
ระดับต่างๆ โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
คู่คุณธรรมตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด ผู้เรียนส่วนใหญ่มีระเบียบวินัย แต่งกายเหมาะสมตามระเบียบของ
สถานศึกษา มีจิตสาธารณะ มีความตั้งใจในการเรียน กล้าพูดกล้าแสดงออก
ผลการพัฒนา ผู้เรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สู่กว่าระดับประเทศ และมีพัฒนาการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนบางคนประสบผลสาเร็จได้รับ
รางวัล ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี
กีฬา และนันทนาการ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ลูกเสือนานาชาติ ทุกปี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลอันดับ ๕ ของโลก ชนะเลิศ ASEAN School Games ชนะเลิศทวีปเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ได้รับรางวัลนักเรียนทุนพระราชทาน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันทักษะทางวิ ชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รางวัลระดับประเทศคนเก่งโรงเรียนในท้องถิ่น ได้ทุนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ คะแนน
O-NET คณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ร้อยละ ๑๐๐
ผู้เรียนสอบผ่านชิงทุน พสวท. สาขาคณิตศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกค่ายโอลิมปิคคณิตศาสตร์ค่ายที่ ๒ เป็นต้น ผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความตั้งในในการศึกษาเล่าเรียน มีความสุภาพ เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๒. การกาหนดเครื่องมือวัดผลประเมินผลการดาเนินงานยังขาดความสอดคล้องกับเป้าหมายประเด็น
พิจารณาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘

ข้อเสนอแนะ
๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
สถานศึกษาจึงควรร่วมกันนาผลการพัฒนามาร่วมกาหนดแผน กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพ กาหนดวิธีการนิเทศติดตามวัดผลประเมินผล ให้เป็นไปตามแผน ส่งเสริมให้คณะครูจัดทา
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดทาแบบฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ จัดทาแบบประเมินผล
ก่อนเรียนหลังเรียน เพื่อทราบผลพัฒนาการผู้เรียน และนาข้อมูลที่ได้มาวางพัฒนาต่อไป
๒. สถานศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลการดาเนินงานบางส่วนให้สอดคล้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด ด้วยการเชิญวิทยากรที่มีความรูการ
จัดทาแผน มาให้ความรู้กับคณะครู เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอนที่กาหนด แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มดาเนินงาน ศึกษาประเด็นพิจารณาของมาตรฐานให้เข้าใจ มากาหนดทาเครื่องมือ เพื่อ
สะท้อนความสาเร็จตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ผู้เรียนมีผลงานเป็นที่พึงประจักษ์โดยเฉพาะด้านกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดี ผู้ทา
การฝึ ก สอน จึ ง ควรจั ด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในขั้ น ตอนต่ า งๆ เช่ น กี ฬ า
วอลเลย์บอล เนื้อหาที่การสอนมีอะไรบ้าง มีขั้นตอนการฝึกซ้อมอย่างไร ที่นาไปสู่ความสาเร็จ และจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ผลงานความส าเร็จไปยังสถานศึกษาในเครือข่าย และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ย วข้อง เพื่อเป็นการยืนยัน
ประสิทธิผลความสาเร็จในการดาเนินงาน ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้

๙

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ตามประกาศมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยเพิ่มประเด็น
พิจารณาที่ ๒.๗ ในมาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และประกาศกาหนดค่าเป้าหมาย
ของเกือบทุกประเด็นพิจารณาของมาตรฐานที่ ๒ ระดับคุณภาพ ๔ (ดีเลิศ)
สถานศึกษามีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมีการจัดทามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผลการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ในการดาเนินงานพัฒนาวิช าการที่ เน้ นคุณ ภาพผู้ เรีย นรอบด้า นตามหลั กสูต รสถานศึก ษาและทุก กลุ่ ม
เป้าหมาย สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนางานวิชาการคือ ให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการ
ส่งเสริมความสามารถตามความถนัดและความต้องการ โดยมีกรอบของการส่งเสริมตาม “พหุปัญญา” แนวทาง
ปฏิบัติคือเมื่อมาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จะมีการสารวจความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน แล้วทาความ
ตกลงกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้เป็นไปตามความประสงค์ สถานศึกษาไม่ประกาศ
จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเน้นผู้ เรียนกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ แต่ส่งเสริมการเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง
หลากหลาย ตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการ MPK model “We C A R E” ซึ่งมีหลักการคือ We หมายถึง
ความร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้อง ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง C (Choose) หมายถึงการรู้จักเลือกเรื่องหรือประเด็น
ในการพัฒนา A (Aware) หมายถึง การมีความตระหนักและการรับรู้ที่จะพัฒนา R (Reflect) หมายถึง การ
สะท้อนแก่นของความรู้ที่ได้จากการพัฒนาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ และ E (Enhance) หมายถึง การ
ดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่เรื่องอื่น ๆ
สถานศึกษามีเจตนาส่งเสริมผู้เรียนอย่างหลากหลายตามศักยภาพจึงจัดหลักสูตรที่แตกต่างหลากหลาย คือ
หลักสูตรพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Excellence Class : EC) หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ (Computer Program : CP) หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
(English Excellence Class : EEC) มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อกลุ่มผู้เรียนทุกกลุ่ม คือ ชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จั ด เป็ น ๔ กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม อั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์ กลุ่ ม ความเป็ น เลิ ศ
คอมพิวเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และกลุ่มความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ ชั้นมัธยม ศึกษา
ตอนปลายจัดเป็น ๖ กลุ่ม คือ กลุ่มอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ กลุ่มความเป็นเลิศคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มภาษาอังกฤษ-จีน กลุ่มภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น และกลุ่มความเป็นเลิศตามความถนัดและ
ความสนใจ นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) และมีกิจกรรมชุมนุมจานวน ๑๖๒ ชุมนุม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๐

สถานศึกษามีโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยให้ครูเข้า
รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ ๒๐ ชั่วโมง ให้จัดการเรียนรู้ภายใต้การกากับดูแลของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ซึ่งมีการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนาไปใช้ มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยการสังเกตชั้นเรียน
มีการพัฒนาการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการของ PLC มีการให้ครูจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อ
สะท้อนความสาเร็จ ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้ครูทุกคนจัดทาแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (ID Plan)
ผลของการดาเนินงานคือ ครูและบุคลากรมีความรักความสามัคคีในการทางานร่วมกันเพื่อพัฒนาโรงเรียน มีการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมและมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ สถานศึกษามีโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา มีการอบรมให้ความรู้ควบคู่ไปกับการจัดระบบ
การจราจร มีกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย มีกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์
กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ทุกโครงการ/กิจกรรมประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ จานวนเพียงพอ มีความปลอดภัย ใช้การได้ดี สะอาดและถูกสุขลักษณะ มีพื้นที่สีเขียวร่มรื่น
และมีที่ทากิจกรรมสาหรับผู้เรียนเพียงพอ บรรยากาศทางสังคม ผู้เรียน ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั กษณะตามอั ต ลั กษณ์ เ ดิ ม ของสถานศึก ษา คื อ ยิ้ ม ไหว้ ทั ก ทาย และมี ม ารยาทดี บรรย ากาศใน
สถานศึกษาสงบ เป็นระเบียบ การปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมาะสมตามสถานภาพ บรรยากาศทางสังคมทั่วไปอบอุ่นเป็นมิตร
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับและมี
การจัดสรรเงินงบประมาณและดาเนินงานเหมาะสมกับความเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่และทันความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปัจจุบันสถานศึกษามี
ระบบเทคโนโลยีพร้อมและเพียงพอและอยู่ในระหว่างการกากับติดตามให้มีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มี
ระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เช่น ระบบ SIS ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ E-Classroom ระบบ secondary
bookmark โปรแกรม Stu Care ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โปรแกรมจัดตารางเรียนด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
โปรแกรมการตรวจข้อสอบ ระบบตรวจสอบการมาโรงเรียนของนักเรียน ระบบสแกนลายนิ้วมือการมาปฏิบัติ
ราชการ ระบบสถิติการใช้อินเตอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการยืม -คืนหนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดทา
ข้อมูลชุมนุมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
สถานศึกษามีโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ ยวชาญทางวิชาชีพ และกิจกรรม
สัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักการภารโรง ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมและมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โครงการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีเป้าหมายดาเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจานวน ๓ กิจกรรม ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมการส่งเสริมให้ครู บุคลากร และผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดเวลา มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทั้ง
ด้านความรู้และจิตใจ มีการถ่ายโอนความรู้สู่บุคคลและชุมชนภายนอก เป็นแหล่งศึกษา ดูงานและให้ครูไปเป็น
วิทยากร ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคณะบุคคลและสถาบันมาศึกษาดูงาน ๓๖ คณะ
๑๑

ในการประเมินคุณภาพประจาปี สถานศึกษาแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในประจาปีเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียน สถานศึกษาสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพ
จากคาสาคัญของคาอธิบายประเด็นพิจารณา มีการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการครบทุกประเด็น เก็บรวบรวมข้อมูลทุกประเด็นพิจารณา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จากผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
มีการวิเคราะห์ผลการประเมิ นและตัดสินตามเกณฑ์ในคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระบบการ
ประเมินคุณภาพและผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานมีความเชื่อถือได้ ผลการประเมินตนเอง ๓ ปีย้อนหลัง
สถานศึกษาสามารถรักษาระดับผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการตามเป้าหมายและ
ตามเกณฑ์ของโรงเรียนให้อยู่ในระดับดีเลิศ ได้ต่อเนื่อง
ในรอบปี ๒๕๖๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล ในระดับจังหวัดและระดับกรม
สถานศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณ ได้รับรางวัล และได้ร่วมโครงการสาคัญหลายโครงการ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่า
สถานศึกษามีแนวคิดใหม่หรือนวัตกรรมที่นามาใช้พัฒนาคุณภาพ
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีแนวคิดหลักในการพัฒนางานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน คือการให้ครูออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วย MPK model ซึ่งได้ดาเนินการมาแล้ว ๑ ปีการศึกษา ปรากฏผลทางบวกค่อนช้างชัดเจน คือ
ครูมีความพึงพอใจสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๒. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด ความต้องการ และ
ศักยภาพของตนเอง โดยสนับสนุนทุกกิจกรรมทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาหรับผู้เรียนทุก
กลุ่มด้วยความเสมอภาค
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาของประเด็นพิจารณาของมาตรฐาน ส่วนใหญ่ยังกาหนดในระดับการมี
ปัจจัยพื้นฐาน และระดับกระบวนการดาเนินงาน เช่น การมีวัสดุอุปกรณ์ การได้จัดกิจกรรม หรือการได้เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นต้น ไม่ได้กาหนดเป้าหมายให้ถึงระดับผลผลิต หรือระดับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ครู หรือ
กระบวนการต่าง ๆ
๒. การประเมินความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมและการประเมินคุณภาพของมาตรฐาน ยังไม่สามารถ
สะท้อนถึงคุณภาพที่แท้จริง เนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ผู้เกี่ยวข้องมี ความเข้าใจไม่ลุ่ม
ลึกและขาดทักษะในการประเมินคุณภาพ
๓. ระบบการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพโดยการให้ครูประเมินตนเองและจัดทาแผนพัฒนาตนเองเป็น
เจตนารมณ์ที่ดี แต่ยังขาดแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนและขาดระบบกากับติดตามตรวจสอบที่ดี จึงทาให้ความ
พยายามยังไม่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน

๑๒

ข้อเสนอแนะ
๑. สถานศึกษาควรจัดให้มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
แนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้แก่บุคลากรทุกคน โดยเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะ ๒ เรื่อง คือ
การกาหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนา และกระบวนการประเมินคุณภาพ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูทุก
คนมีความเข้าใจคาอธิบายมาตรฐานการศึกษาทั้ง ๓ มาตรฐาน และวิเคราะห์คาอธิบายประเด็นพิจารณาของทุก
มาตรฐาน เพื่อกาหนดแนวทางและเป้าหมายของการพัฒนา รวมทั้ง กระทงของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการประเมินคุณภาพให้ถูกต้อง และร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพประจาปี
๒. สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ โดยควรสร้าง
เครื่องมือประเมินสมรรถนะของครู ด้า นสมรรถนะทั่วไป (Core Competencies) และสมรรถนะตามสายงานหรือ
ตามหน้าที่ (Functional Competencies) เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาสมรรถนะของครูตรงกับความจาเป็น
โดยควรพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูทุกคนเกี่ยวกับการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการจัดทา
แผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (ID Plan) มีการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง และแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล ของ
ครู กากับติดตามให้ครูพัฒนาตนเองตามแผน ใช้แนวทางบริหารวิชาการรูปแบบ MPK model กากับการปฏิบัติงาน
การเรียนการสอนของครู ควบคู่ไปกับใช้กระบวนการ PLC ที่สถานศึกษากาลังดาเนินการอยู่ และใช้วิธีการและ
เครื่องมือประเมินบุคลากรที่มีคุณภาพอย่าง เพื่อพัฒนาให้ครูมีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
สถานศึกษามีแนวความคิดหลักในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยได้สร้างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการขึ้นจากการถอดบทเรียนความสาเร็จของโรงเรียนเอง เรียกว่า MPK model ซึ่งได้ดาเนินการมาแล้ว ๑ ปี
การศึกษา โดยได้ให้นิยามความหมายและขั้นตอนของ MPK model “We CARE” ซึ่งสรุปได้ดังนี้
We หมายถึง การร่วมคิดของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ที่ถือว่าเป็นหุ้นส่วนกัน
C (Choose) หมายถึง การเลือกประเด็นที่จะพัฒนาผู้เรียน เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาใด เรื่องอะไร
ตัวชี้วัดทางการเรียนใด
A (Aware) หมายถึง การมีความตระหนัก รับรู้ร่วมกันรับผิดชอบ ในการพัฒนา
R (Reflect) หมายถึง การสะท้อนแก่นของความรู้ ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขการทางานให้สมบูรณ์
E (Enhance) หมายถึง การพัฒนาการดาเนินการอย่างต่อเนื่องไปสู่เรื่องอื่น ๆ ต่อไป
สถานศึกษาให้ครูนา MPK model “We CARE” ไปเป็นกรอบในการออกแบบการเรียนการสอนตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ปรากฏผลทางบวกค่อนช้างชัดเจน คือ ครูสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญตามแนวคิดและขั้นตอนดังกล่าวได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นทั้งระบบ และผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจ ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรดาเนินการดังนี้
๑๓

๑. จัดทาคู่มือการดาเนินงานตามแนวคิด MPK model “We CARE” ที่แสดงขั้นตอนการดาเนินงานที่
ชัดเจน ว่าแต่ละขั้นตอนครูต้องปฏิบัติอะไร ปฏิบัติอย่างไร และพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูให้ชัดเจน
อีกครั้งหนึ่ง
๒. ดาเนินการวิจัยเพื่อทดลองใช้รูปแบบ MPK model “We CARE” ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนผลการดาเนินงานที่เชื่อถือได้ กาหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เก็บรวบรวมข้อมูลผลที่
เกิดขึ้น วิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัยตามหลักวิชาการวิจัย
๓. เผยแพร่ความสาเร็จและสร้างเครือข่ายเพื่อให้นาผลการวิจัยไปใช้ และสนับสนุนเครือข่ายให้ดาเนินการ
ตามรู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น จนประสบความส าเร็ จ เช่ น เดี ย วกั บ โรงเรี ย นเมื อ งพลพิ ท ยาคม เพื่ อ เป็ น การยื น ยั น
ประสิทธิภาพของรูปแบบ และหลังจากนั้นอาจเผยแพร่และให้บริการชุมชนวิชาการอื่น ๆ ให้กว้างขวางต่อไป

๑๔

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาประกาศค่าเป้าหมายของการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๓ ระดับดีเลิศ
สถานศึกษามีโครงการพัฒจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อให้ครูสามารถเขียนการสอนที่เน้นกระบาน
การคิดได้อย่างน้อย ๒ แผนการสอน จัดทาแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ครูได้ศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาและนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้ โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนในแต่ละวิชา
๒ เทคนิคขึ้นไป เพื่อให้ครูสามารถคิดเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้ ทุกโครงการมีการเก็บข้อมูลแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งครูสามารถปฏิบัติได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมี แนวทางการพัฒนาคือควร
ดาเนินโครงการทุกปีการศึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจทางวิชาการและทางการบริการอย่าง เป็นระบบ และพัฒนาการ
จัดเก็บสารสนเทศที่ยังขาดความต่อเนื่องและขาดการตรวจสอบที่ชัดเจน
การพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีโครงการพัฒนาสื่อการ
สอน สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสาระที่สอน เพื่อให้ครูสามารถใช้แหล่งเรียนรู้
ประกอบการสอนได้ การเก็บข้อมูลเป็นการแจงนับจานวนสื่อการสอนของแต่ ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบัญชีสื่อ
การสอนและ บัญชีแหล่งเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมี โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมี
สัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้เรียน โครงการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างวินัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามวินัยที่นักเรียน
มีส่วนร่วมสร้างขึ้นมาเป็นของสถานศึกษา โครงการครูปฏิบัติกับผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา เพศ หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างผู้เรียนให้เห็นคุณต่างของความแตกต่างระหว่างบุคคล โครงการ
เสริมสร้างมิตรภาพระหว่างผู้ เรียน เพื่อส่ งเสริมให้มีความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนว่าคนเรามีความรู้
บุคลิกภาพแตกต่างกัน ผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียนมี ๓ โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ครูมีข้อมูล ผู้เรียนทุกคนและสามารถนาข้อมูลไปวางแผนจัดการ
เรียนการสอนได้ จัดทาแผนการวัดประเมินผลการเรียนที่ชัดเจน เพื่อให้ครูสามารถกาหนดการวัดผลประเมินผล
แผนการให้สัดส่วนของคะแนน การให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ตามกาหนดที่วางแผนไว้ โครงการวิเคราะห์ผลการเรียนและ
นาผลมาพัฒนา เพื่อให้ครูสามารถวางแผนนาผลการวิเคราะห์มาพัฒนาให้ ผู้เรียนเป็นไปตามหลักสูตร ผลการ
ดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่ อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มี ๒ โครงการ/
กิจกรรม คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ภาคเรียนละ ๒๕ ชั่วโมง เพื่อให้ครูได้นาผลการเรียนของ
นักเรียนมาผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โครงการให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มี
ประสบการณ์ และสามารถนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ยังอยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานยังไม่ข้อมูลการบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน แต่มีแนวทางการพัฒนาคือให้การอบรมครูเรื่องชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ให้สามารถดาเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม และดาเนินการมากกว่า ๒ ครั้งต่อภาคเรียน
๑๕

สถานศึกษาได้มีประกาศแต่งตั้งคณะครูเป็นกรรมการประจามาตรฐาน และให้รับผิดชอบในการพัฒนา
เครื่องมือเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) การเก็บ ข้อมูล เกือบทุก
ประเด็น การประเมินคุณภาพของมาตรฐานที่ ๓ ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้เก็บข้อมูลจากครูทุกคน และ
ส่งผลการเก็บข้อมูลที่ครูผู้รับผิดชอบมาตรฐาน แต่ประเด็นพิจารณาที่ ๓ มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก เก็บข้อมูลโดย
ครูประจาชั้นทุกชั้น โดยครูประจาชั้นจะเก็บข้อมูลจาก ผู้เรียน และ ผู้ปกครอง เก็บจากนักเรี ยนทุกคน ผ่านกลุ่ม
กิจการนักเรียน ประมวลผล ส่งผลการประเมินที่ ครูผู้รับผิดชอบมาตรฐาน
ในประเด็นการ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี
ข้อมูลว่าครูมีแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญครบทุกรายวิชา มีการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และ
ครูสามารถพัฒนาเทคนิคการสอนในแต่ละรายวิชา ได้ ๒ เทคนิคขึ้นไป
ในประเด็นการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีข้อมูลว่าครูสามารถใช้สื่อ
การสอนผ่ า น Internet และสื่ อ ผ่ า น Social Media เช่ น smart phone, smart TV, smart board และใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และครูบางคนสามารถผลิตสื่อ วีดีทัศน์
ในรายวิชาท้องถิ่นศึกษา เช่น “บ้านโสกผีดิบ” ครูบางคนสามารถสร้างบทเรียนผ่าน face book โดยผู้เรียนสามารถ
เรียนผ่าน smart phone ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาสื่อการสอนที่ถูกต่อจริตของผู้เรียน เพราะผู้เรียนในชอบอ่าน
หนังสือผ่าน smart phone และยังมีครูคณิตศาสตร์บางคนสร้างบทเรียนใน YouTube ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียน
ที่บ้านได้ และสามารถทบทวนบทเรียนได้อีกด้วย
ประเด็นการบริหารจัดการชั้ นเรียนเชิงบวก เฉพาะรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ เช่น นาฏศิลป์ ดนตรีสากล
พลศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี ผู้เรียนชื่นชอบมากที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อครู และปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูทุกคนมีแผนจัดการ
เรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ครู มี แ ผนในการวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นรายบุ ค ล มี กิ จ กรรมเยี่ ย มบ้ า นผู้ เ รี ย น
สถานศึกษากาหนดให้ครูทาบันทึกหลังการสอนทุกแผนการสอน แล้วนาผลมาวิเคราะห์หาวิธีช่วยเหลือ ผู้เรียน
ครูส่วนใหญ่มีบันทึกหลังแผนการสอน แต่มีแผนการสอนบางรายวิชา มีการบันทึกกลังแผนการสอนที่ใช้ภาษา
ที่คลุมเครือ เช่น บันทึกว่า ผู้เรียนบางคนยังไม่เข้าใจเนื้อหา ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าใจดีแล้ว ซึ่งไม่ทราบว่าผู้เรียนบางคน
นัน้ คือใคร จึงทาให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม
ประเด็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละให้ ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นรู้
สถานศึกษากาหนดให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ภาคเรียนละ ๒๕ ชั่วโมง และให้มีข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
นาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษากาหนดให้ทุกกลุ่มสาระมีคาบประชุม PLC โดยให้นา
ปัญหาที่พบจากการบันทึกหลังแผนการสอนมาปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและกาหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนายกระดับผลการเรียนของนักเรียน และส่งเสริมให้มีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสง ค์ของ
หลักสูตร พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาเนินการตามกระบวนการ PLC และสามารถแก้ปัญหานักเรียนได้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาตั้งไว้
๑๖

สถานศึกษามีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล มีการกาหนดระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลชัดเจน การรายงานผลจัดทาเป็นรายงานให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทราบ ผลการประเมินในทุก
ประเด็นอยู่ในระดับดีเลิศ บรรลุตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาตั้งไว้ทุกประเด็น ผลการประเมินมีระดับคุณภาพดีเลิศอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ มีคณะจากสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงาน จานวน ๓๖ คณะ และจากการ
พัฒนางานจนบรรลุเป้าหมายส่งผลให้ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลจานวนมาก เช่น ผู้อานวยการโรงเรียน ได้รับเข็ม
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ รองผู้อานวยการ ได้รับรางวัลนาเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่องความปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุเนื่องในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยครั้งที่ ๑๑ และรางวัลครูแสนดีจากศึกษาธิการจังหวัด
และมีครูได้รับรางวัลครูแสนดี อีกจานวน ๒๑ คน
สรุปการประเมินด้านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็นสาคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีแนวคิดในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มอ่อน โดย
ออกแบบ การสอนซ่อมเสริมและการสอบ ด้วย “ตลาดนัด ๐ ร” ซึ่งได้ดาเนินการมาแล้ว ๑ ปีการศึกษา ปรากฏผล
ทางบวกค่อนข้างชัดเจน โดยมีผู้เรียนที่สามารถสอบผ่าน และสามารถจบหลักสูตรพร้อมกับเพื่อน ๆ ในรุ่นเดียวกัน
๒. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการสอน สื่อทาง Social Media โดยเฉพาะ Smart phone โดยผ่านทาง
face book และ YouTube ให้หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
กระบวนการประเมินความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม และการประเมินคุณภาพของมาตรฐาน ยังไม่
สะท้อนถึงคุณภาพที่แท้จริง เนื่องจาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ยังขาดความสอดคล้องกับประเด็นพิจารณา ทา
ให้ผลการประเมินบางประเด็นพิจารณามีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง
ข้อเสนอแนะ
สถานศึ ก ษาควรทบทวนการก าหนดนิ ย ามในแต่ ล ะประเด็ น พิ จ ารณาให้ ชั ด เจน และการประกาศให้
ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะครู ควรประกาศให้ทั่งถึง ชัดเจน และควรทาความเข้าใจในนิยามของแต่ละประเด็นพิจารณา
ให้ชัดเจน
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย “ตลาดนัด ๐ ร” ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง ๔ ฝ่าย ได้แก่ ผู้เรียน ครู
ประจาวิชา ครูประจาชั้น และ ผู้ปกครอง ซึ่งสถานศึกษาได้ดาเนินการมาแล้ว ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ และ
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถสอบผ่านในรายวิชาต่าง ๆ และ
๑๗

สามารถจบการศึกษาพร้อมเพื่อน ๆ รุ่นเดียวกัน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็น Best Practice และเผยแพร่ให้
สถานศึกษาอื่น ๆ ได้นาไปใช้ ต่อไป โดยสถานศึกษาควรดาเนินการดังนี้
๑. จัดทาคู่มือการนาเนินงานตามแนวคิด “ตลาดนัด ๐ ร” ที่แสดงขั้นตอนการดาเนินงานอย่างชัดเจน ว่า
แต่ละขั้นตอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูประจาชั้น และครูประจาวิชา ต้องปฏิบัติอะไร ปฏิบัติอย่างไร และพัฒนาความรู้
ความเข้าใจและทักษะของครูให้ชัดเจนเข้าใจตรงกัน
๒. ดาเนินการวิจัยเพื่อทดลองใช้รูปแบบ “ตลาดนัด ๐ ร” ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ข้อมูล
สนับสนุนผลการนาเนินการที่เชื่อถือได้ กาหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เก็บข้อมูลผลที่เกิดขึ้น วิเคราะห์และ
เขียนรายงานการวิจัยตามหลักวิชาการวิจัย
๓. เผยแพร่ความสาเร็จและสร้างเครือข่าย เพื่อให้นาผลการวิจัยไปใช้ และสนับสนุนเครือข่ายให้ดาเนินการ
ตามรู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น จนประสบความส าเร็ จ เช่ น เดี ย วกั บ โรงเรี ย นเมื อ งพลพิ ท ยาคม เพื่ อ เป็ น การยื น ยั น
ประสิทธิภาพของรูปแบบ และให้มีการเผยแพร่รูปแบบการดาเนินการ “ตลาดนัด ๐ ร” ให้กว้างขวางเป็นที่ศึกษาดู
งานของสถานศึกษาในจังหวัด และต่างจังหวัดต่อไป

๑๘

การประเมินความโดดเด่น
ผลการประเมินความโดดเด่น
ความโดดเด่น

ระดับคุณภาพ
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)
นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ  ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น

บริบทของสถานศึกษา
เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม “ภายในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ยกระดับการมีส่วน
ร่วม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนนั้นไม่อาจบรรลุ
จุดหมายได้ ต้องอาศัยการจัดกิจกรรมที่ให้โอกาสนักเรียนได้นาความรู้ความเข้าใจและทักษะความรู้จากการเรียนใน
ห้องเรียนมาใช้โดยการปฏิบัติจริง และนาเสนอเผยแพร่สู่สาธารณชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้ เรียนทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ
สถานศึกษา ควรให้ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จัดทาโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น
โอกาส
๑. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ ในการสนับสนุน
การจัดการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม สานักงานบังคับคดี
สานักงานคุมประพฤติ และเรือนจาอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์ SMT ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดทา
บัญชี การออมและการพัฒนากองทุนจากธนาคารออมสิน ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ในโครงการห้องเรียนสีเขียว
๒. โรงเรี ย นมี เ ครื อ ข่ า ยสถานศึ ก ษา ๒๐ แห่ ง ในสั ง กั ด อบจ. ขอนแก่ น ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารรวมตั ว กั น เป็ น
คณะทางาน ฯ จัดทายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น
๓. โรงเรียนมีแหล่งภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ มีประเพณีที่หลากหลาย เอื้อต่อการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
๔. ผู้ปกครอง ชุมชน ต้นสังกัดและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจั ดการศึกษาของ
สถานศึกษา อย่างแท้จริง
๑๙

อุปสรรค
๑. ผู้ปกครองมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทางานหนัก บางครอบครัวต้องเดินทางไปทางานต่างจังหวัด มีเวลา
ให้กับผู้เรียนน้อย ทาให้ผู้เรียนขาดความอบอุ่นในครอบครัว
๒. สภาพแวดล้อมชุมชน ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่แหล่งอบายมุขต่างๆ เช่น ร้าน
อินเทอร์เน็ต แหล่งการพนัน และปัญหาสิ่งเสพติด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาดาเนินงาน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และสาระการเรียนรู้
เพิ่มเติม เพื่อให้การดาเนินงานมีพัฒนาการที่สูงขึ้น ควรกาหนดแผนพัฒนาดังนี้
๑. สถานศึกษาควรจัดทาหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนให้มีความชัดเจน กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดกิจกรรม
กาหนดขอบข่ายขิงกิจกรรม กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน กาหนดวิธีการวัดผลประเมินผล จัดทาข้อมูลให้เป็น
ระบบง่ายต่อการศึกษาข้อมูล เพื่อพัฒนาไปสู่นวัตกรรม เป็นต้นแบบของสถานศึกษา
๒. การจัดทาโครงการ ควรนาประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษา มากาหนดเป็นเป้าหมายของ
โครงการด้วย ว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นพิจารณาในมาตรฐานใดและประเด็นพิจารณาใดบ้าง เป็นการยืนยันผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษา

๒๐

คารับรองของคณะผู้ประเมิน
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว
 ตรวจสอบคาผิด การใช้ภาษา
 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. กาหนด
 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของผลการประเมิ น ตลอดจนความสอดคล้ อ งตั้ ง แต่ เ นื้ อ หา จุ ด เด่ น
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น
รายชื่อ
๑. ดร.ผจญ โกจารย์ศรี
๒. นายสมพร นิยมศาสตร์
๓. นายสุระชัย ศรีสุวรรณ

ตาแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒๑

