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รายงานการประเมินตนเอง
SELF ASSESSMENT REPORT : SAR
โรงเรียน แม่อายวิทยาคม
ปีการศึกษา 255๘

สังกัด สานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
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คานา
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่นใชเป็นแนวทาง
ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการพัฒนาคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เป็ นการส งเสริ ม สนั บ สนุ น กํากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสั งกัด ให
สามารถจั ด การศึ ก ษาได มี คุ ณ ภาพตามที่ ม าตรฐานกํ า หนดไว และในการดํ า เนิ น งานตามระบบ
การประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สถานศึ กษาจํ า เป็ น ตอ งจั ด ทํ า งานงานประจํา ปี เสนอตอ หน ว ยงาน
ตนสังกัด หน ว ยงานที่เกี่ยวของ และเปิ ดเผยตอสาธารณะชน รวมทั้งเสนอตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคแการมหาชน) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ย นแม อายวิ ท ยาคมสั ง กั ด สํ า นัก การศึก ษาศาสนาและวัฒ นธรรม องคแ การบริ ห ารส ว นจั งหวั ด
เชียงใหมไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง ๑๖ มาตรฐานเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ
ผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มาเพื่อเป็นขอมูลในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาตอไป
โรงเรียนแมอายวิทยาคม
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สารบัญ
เรื่อง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช
ภาคผนวก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประจาปีการศึกษา 255๘
ตามที่โรงเรียนแมอายวิทยาคม ไดดําเนินการประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 255๘ ตามระบบการ
ประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ในประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทํารายงานประจําปีเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเสนอตอสาธารณะชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
บัด นี้ ดําเนิ น การประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบรอยแล ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลไดดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ค่าเฉลี่ย
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพ
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที๑่ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการ
๘๘.๕๘ ดีมาก ไดมาตรฐานคุณภาพ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา 100
ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ
และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนผูเรียน มีทรัพยากร สภาพแวดลอม ๙๘.๓๓ ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ
และบุคลากรประจําสายสนับสนุนการสอน เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหเป็นสังคมแหงการเรียนรู
ค่าเฉลี่ย
95.64 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย ๘๐.๖๗ ดีมาก ไดมาตรฐานคุณภาพ
ใชโรงเรียนเป็นฐาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เนน 91.76 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ
ผูเรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปใญญา 100
ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ
ทองถิ่น
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
96.67 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป ๘๔.๔๔ ดีมาก ไดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหสูงขึ้น
ค่าเฉลี่ย
90.71 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ
96.37 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๐ผูเรียนมีความรูและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสู
70.26
ดี
ไดมาตรฐานคุณภาพ
ประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที๑่ ๑ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
95.20 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที๑่ ๒ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางมีความสุข
มาตรฐานที่ ๑๓ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๑๔ ผูเรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๑๕สถานศึกษาบรรลุผลตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนแ
และจุดเนน
มาตรฐานที่ ๑๖ผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูเรียนมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับ
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพ
95.05 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ
ค่าเฉลี่ย

97.88

ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ

๙๔.๔๒

ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ

83.33

ดีมาก

89.69

ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ

90.28
92.21

ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ
ดีเยี่ยม ได้มาตรฐานคุณภาพ

ไดมาตรฐานคุณภาพ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คาเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เทากับ 92.21 มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 มีคาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแและอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป
 ใช  ไมใช
 มีคาเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไมนอยกวา 12 มาตรฐาน  ใช  ไมใช
 ไมมีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยูในระดับปรับปรุง
 ใช  ไมใช
สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตั้งอยูเลขที่ 128 หมูที่ 1 ตําบลแมอาย อําเภอแมอายจังหวัดเชียงใหม
รหัสไปรษณียแ 50280 โทรศัพทแ 053-459040 โทรสาร 053-459041 E-mail
maeaischoolbox@gmail.com Website : www.mae-ai.ac.th สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 27 หองเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 68 ไร 2 งาน 20 ตารางวา
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
โรงเรียนแมอายวิทยาคมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ตั้งอยูเลขที่ 128 ถนน ฝาง
ทาตอน ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม บริเวณโรงเรียนมีพื้นที่ดิน รวมเนื้อที่ 68 ไร 2 งาน
20 ตารางวา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณียแ 50280 โทรศัพทแ ( 053 )
459040 , โทรสาร ( 053 ) 459041
เดิมโรงเรี ยนแมอายวิทยาคมเป็น สาขาโรงเรียนฝางชนูปถัมภแ เริ่มดําเนินการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2517 เปิ ด ทํ า การสอนเมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2517 ซึ่ ง กรมสามั ญ ศึ ก ษา
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารมี วั ต ถุ ป ระสงคแจ ะเปิ ด โรงเรี ยนมั ธ ยมศึก ษาตอนต นขึ้ น ที่อํ าเภอแม อาย แต ติ ดขั ด เรื่ อ ง
งบประมาณซึ่ ง มิ ไ ด เ ตรี ย มการไว กรมสามั ญ ศึ ก ษาจึ ง แจ ง ให ท างจั ง หวั ด เชี ย งใหม ดํ า เนิ น การเปิ ด โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาขึ้นที่อําเภอแมอายในปีการศึกษา 2517 โดยใหเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนฝางชนูปถั มภแจํานวน 2
หองเรียน แบบสหศึกษา วิธีการดําเนินงานตางๆใหใชแบบเดียวกันและใหอยูในความดูแลของนายสุรชาติ ชวง
ฉ่ํา ครูใหญโรงเรียนฝางชนูปถัมภแ
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2517 นายบุญชวย ฉ่ําเฉลิม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม นายจอม
ขวัญดี นายอําเภอแมอาย นายผาสุก สุวรรณสิทธแ ศึกษาธิการอําเภอแมอาย นายสุรชาติ ชวงฉ่ํา ครูใหญ
โรงเรียนฝางชนูถัมภแ นายพนม อัตถาจารียแ กํานันตําบลแมสาวไดรวมกันประชุมผูปกครองนักเรียน ที่ประชุม
ลงมติเห็นชอบใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาในอําเภอแม อายซึ่งเรียนอยูที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ
กลับมาเรียนที่โรงเรียนสาขาทั้งหมด เปิดทําการสอนวันแรกวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โดยอาศัยอาคารเรียน
ของโรงเรี ยนบานแมส าว ทําการสอน ทางโรงเรียนฝางชนูปถัมภแไดสงนายสมาน อัศวนาทยุคล มาเป็น
ผูดําเนินการ ตอมายายมาเรี ยนที่อาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียวหลังคามุงแฝกในบริเวณโรงเรียนแมอายวิทยาคม
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 หองเรียน มีนักเรียน 49 คน อําเภอแมอายไดสง นาย
อํานวย ปศุศฤทธากร ครูใหญโรงเรียนบานแมฮางมาชวยทําการสอน แผนกศึกษาธิการ อําเภอแมอายไดสง
นายกวี เฟื่องฟูชาติ ผูชวยศึกษาธิการอําเภอแมอายมาชวยทําการสอน
ปีการศึกษา 2518 นายประสิทธิ์ แสนไชย เป็น ครูใหญ คนแรกใน โรงเรียนและไดครูมาเพิ่มอีก 6
คน มีนักการภารโรง 1 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 106 คน อักษรยอของโรงเรียนคือ “ ม.อ. ” สีประจําโรงเรียน
ขณะนั้นคือ ฟูา – ดํา ปลายปีทางโรงเรียนไดงบประมาณสรางบานพักครู 2 หลัง คากอสราง 174,000
บาท และบานนักการภารโรง 2 หลัง คากอสราง 94,000 บาท
ปีการศึกษาปีที่ 2519 นายประสิทธิ์ แสนไชย ยายไปดํารงตําแหนงอาจารยแใหญ โรงเรียนสันปุา
ตองวิทยาคม นายสุธรรม โพธิ์แกว ยายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มาดํารงตําแหนงครูใหญแทน มี
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นักเรียนทั้งสิ้น 183 คน ครูเพิ่มขึ้นอีก 3 คน ในปีนี้ไดงบประมาณ สรางอาคารเรียนแบบ 216 ก. จํานวน 6
หองเรียน ในวงเงิน 871,000 บาท เริ่มกอสราง เดือนมีนาคม 2519 เสร็จเดือนกันยายน 2519
สรางสวม 3 หลัง บานพักครู 1 หลัง
ปีการศึกษา 2520 ไดครูเพิ่ม 6 คน ลาไปศึกษาตอจํานวน 1 คน ลาออกจากราชการ 2 คน
มีครูประจําการทั้งสิ้น 12 คน ไดนักการเพิ่มอีก 1 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 183 คน ในปีการศึกษานี้ได
งบประมาณในการตอเติมหองเรียนอีก 6 หองเรียน งบประมาณ 680,000 บาท สรางบานพักครู 1 หลัง
งบประมาณ 100,000 บาท อาคารชั่วคราว 1 หลัง งบประมาณ 90,000 บาท
ปีการศึกษา 2521 นายสุธรรม โพธิ์แกว ยายไปดํา รงตําแหนงอาจารยแใหญ โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม นายมานิตยแ ศรีพิทักษแ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมารับตําแหนงครูใหญแทน มีนักเรียนทั้งสิ้น
240 คน ครูปฏิบัติการ 15 คน
ปีการศึกษา 2522 มีการเปลี่ยนสีประจําโรงเรียนจาก สีฟูา - ดํา มาเป็น สีขาว – แดง ไดครูมาเพิ่ม
7 คน ยายออก 2 คน ลาออก 1 คน รวมครูประจําการ 19 คน ไดนักการภารโรงเพิ่มอีก 1 คน มี
นักเรี ยนทั้งสิ้น 126 คน ไดงบประมาณในการตอเติมอาคาร 216 ก. จนเต็มรูปแบบ งบประมาณทั้งสิ้ น
800,000 บาท สรางบานพักครู 1 หลัง งบประมาณ 120,000 บาท
ปีการศึกษา 2523 มีครูประจําการทั้งสิ้น 22 คน นักเรียนทั้งสิ้น 249 คน ไดงบประมาณสราง
บานพักครู 1 หลัง งบประมาณ 120,000 บาท
ปีการศึกษา 2524 มีครูประจําการทั้งสิ้น 22 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 221 คน ไดตั้งปรัชญาของ
โรงเรียนวา “ เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ําใจงาม ”
ปีการศึกษา 2525 นายมานิตยแ ศรีพิทักษแ ยายไปดํารงตําแหนงอาจารยแใหญ
โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม นายยงยุทธ สรรพอุดม ครูใหญโรงเรียนสันปุายางวิทยาคม อําเภอแมแตง ไดมาดํารงตําแหนง
ครูใหญแทน มีครูปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 19 คน มีนักเรียน ทั้งสิ้น 250 คน ไดงบประมาณสรางบานพักครู
1 หลัง งบประมาณ 208,000 บาท
ปีการศึกษา 2528 นายยงยุทธ สรรพอุดม ยายไปเป็นครูปฏิบัติการ นายสมศักดิ์ โคกทอง จาก
โรงเรียนสองแคววิทยาคม ยายมาดํารงตําแหนงอาจารยแ ใหญโรงเรียนแมอายวิทยาคม ในปีนี้ทางโรงเรียนไดเขา
โครงการ มพช.2 รุน 4
ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนไดเขาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและได อาคารอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรแ 108 เอ. อาคารเกษตร อาคารคหกรรม และอุปกรณแเครื่องมือ ประจําวิชา นายสมศักดิ์ โคก
ทอง ยายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนทรัพยแไพวัลยแวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก นายชาญ อริยะวงคแ อาจารยแ
ใหญโรงเรียนทาทองวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ยายมาดํารงตําแหนงอาจารยแใหญแทน เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2531
ปีการศึกษา 2532 นายชาญ อริยะวงคแ ยายไปปฏิบัติ ราชการที่โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาลัย นาย
วิโรจนแ นามบุรี ผูอํานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภแ รักษาการอาจารยแใหญ โรงเรียนแมอายวิทยาคม จนถึง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2532 นายเฉลิมพล ขุททะกะพันธแ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยายมา
เป็นอาจารยแใหญโรงเรียนแมอายวิทยาคม
ปีการศึกษา 2534 นายเฉลิมพล ขุททะกะพันธแ ยายไปเป็นผูชวยผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงใหม นายวิโรจนแ นามบุรี รักษาการตําแหนงอาจารยแใหญโรงเรียนแมอายวิทยาคม 1 มิถุนายน 2534
นายประมวล พุทธานนทแ อาจารยแใหญโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ยายมาดํารงตําแหนงอาจารยแใหญโรงเรียนแม
อายวิทยาคม
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ปี ก ารศึ กษา 2536 โรงเรี ย นได รับ การกํ าหนดตํ าแหน ง ผู บ ริ ห ารโรงเรีย นจากอาจารยแใ หญ เป็ น
ผูอํานวยการโรงเรีย น และไดเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก มีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 86 คน
ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนไดรับงบประมาณจัดสรางหอประชุม/โรงอาหาร แบบ 100/27 จํานวน 1
หลัง
ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนถึง ม.6 หองเรียนเต็มรูป 5-5-5-2-2-2
ปี ก ารศึ ก ษา 2539 โรงเรี ย นได เ ข า ร ว มโครงการปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามนโยบายรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ พณฯ สุขวิช รังสิตพล และไดรับงบประมาณในโครงการนี้จัดซื้อคอมพิวเตอรแจํานวน 5
เครื่อง หองปฏิบัติการทางภาษา 48 ที่ ไดรับจัดสรรงบประมาณสรางอาคารเรียน 216 ล. (ปรับปรุง 2539)
งบประมาณ 8,462,000 บาท ครุภัณฑแวิทยาศาสตรแ ม.ปลาย วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกสแ จํานวน 645,800
บาท
ปีการศึกษา 2540 นายประมวล พุทธานนทแ ยายไปดํารงตําแหนงเป็นผูอํานวยการโรงเรียนไชย
ปราการ อําเภอไชยปราการ นายไพฑูรยแ ไชยนันทแ ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมยายมาดํารง
ตํา แหน ง แทนเมื่อ วัน ที่ 23 มกราคม 2540 มี ครู -อาจารยแ จํา นวน 33 คน ลู ก จา งประจํา 4 คน
นักเรียนจํานวน 787 คน
ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเขาโครงการหองสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรียนราช
ประชานุเคราะหแที่ 30 ไดใชสถานที่โรงเรียนเป็นที่เรียนชั่วคราว อาคาร 216 ล. สรางแลวเสร็จและไดทําการเปิด
อาคารเรียนเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดมอบโทรทัศนแขนาด 21 นิ้ว
ใหแกทางโรงเรียนเพิ่มเติม จํานวน 17 เครื่อง รวมกับของเดิมเป็น 29 เครื่อง เพื่อใชในการแกปใญหาครูขาดแคลน
ปีการศึกษา 2542 ทางโรงเรียนจะไดทําการทดลองใชระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเป็นปี
การศึกษาแรก มีขาราชการครูรวมทั้งสิ้น 33 คน ลูกจางประจํา 3 คน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 707 คน
ปีการศึกษา 2543 มีขาราชการครูรวมทั้งสิ้น 33 คน ลูกจางประจํา 3 คน แผนการจัดชั้ นเรียน
4 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 642 คน
ปีการศึกษา 2544 มีขาราชการครูรวมทั้งสิ้น 29 คน ลูกจางประจํา 2 คน แผนการจัดชั้นเรียน
4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 มีจํานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 710 คน ในปีการศึกษานี้ผูอํานวยการโรงเรียนนาย
ไพฑูรยแ ไชยนันทแ เกษียณอายุราชการ ผูอํานวยโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม นายเรืองฤทธิ์ อภิวงคแ ยายมาดํารง
ตําแหนงแทน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543
ปีการศึกษา 2545 มีขาราชการครูรวมทั้งสิ้น 28 คน ลูกจางประจํา 2 คน แผนการจัดชั้นเรียน
3 - 4 - 4 - 3 - 4 – 3 นักเรียนรวมทั้งสิ้น 762 คน
ปีการศึกษา 2546 มีขาราชการครูรวมทั้งสิ้น 30 คน ครูจางสอน 6 คน ลูกจางประจํา 2 คนและ
ลูกจางชั่วคราว 5 คน และโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณคากอสรางหองน้ําหองสวมแบบ 6 ที่ /27
จํานวน 1 หลัง นักเรียนรวมทั้งสิ้น 778 คน
ปีการศึกษา 2547 มีขาราชการครูรวมทั้งสิ้น 28 คน ครูจางสอน 7 คน ลูกจางประจํา 2 คน และ
ลูกจางชั่วคราว 5 คน มีนักเรียนจํานวน 665 คน
ปีการศึกษา 2548 มีขาราชการครูรวมทั้งสิ้น 28 คน ครูจางสอน 7 คน ลูกจางประจํา 2 คน และ
ลูกจางชั่วคราว 4 คน มีนักเรียนจํานวน 599 คน แผนการจัดชั้นเรียน3-3-3 / 3-3-3 และโรงเรียนไดรับ
จัดสรรงบประมาณจัดสรางหอถังประปาสงน้ําแบบ18/12 จํานวนเงิน 367,000 บาท และไดรับจัดสรรคา
ปรับปรุงระบบไฟฟูาอาคาร 216 ก. อาคาร 216 ล. อาคารคหกรรม อาคารอุตสาหกรรม และอาคา ร
เกษตรกรรม จํานวนเงิน 150,000 บาท
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ปีการศึกษา 2549 โรงเรี ย นไดโอนไปสั งกัดองคแการบริห ารส ว นจังหวัดเชียงใหม ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2549
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนไดรับจัดสรรอัตราครูเพิ่มเติมเพื่อทดแทนผูไมสมัครใจถายโอนจํา นวน 15
คน และเพิ่มตามกรอบกําลังจํานวน 9 คน พนักงานจางตามภารกิจ (งบประมาณขององคแการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม) จํานวน 6 คน พนักงานจางตามภารกิจ ธุรการ 1 คน พนักงานจางตําแหนงนักการภารโรง
คนสวน จํานวน 3 คน รวมจํานวนบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีทั้งสิ้น 52 คน
ปีการศึกษา 2551 มีขาราชการครูรวมทั้งสิ้น 39 คน พนักงานจางตามภารกิจ องคแการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 11 คน จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 จํานวน 646 คน แผนการจัด
ชั้นเรียน 4-3-3 / 3-3-3
ปีการศึกษา 2552 มีขาราชการครูรวมทั้งสิ้น 39 คน ลูกจางประจํา 2 คน พนักงานจางตาม
ภารกิจองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 9 คน พนักงานจางทั่วไป 7 คน จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2552 จํานวน 726 คน แผนการจัดชั้นเรียน 4-4-3 /4-4-3
ปีการศึกษา 2553 มี ขาราชการครูรวมทั้งสิ้น 38 คน ลูกจางประจํา 2 คน พนักงานจางตาม
ภารกิจองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 4 คน พนักงานจางทั่วไป 7 คน นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2553 จํานวน 727 คน แผนการจัดชั้นเรียน 4-4-4 /3-4-4
ปีการศึกษา 2554 มีขาราชการครูรวมทั้งสิ้น 33 คน ลูกจางประจํา 2 คน พนักงานจางตามภารกิจ
องคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 8 คน พนักงานจางทั่วไป 7 คน นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2554 จํานวน 740 คน แผนการจัดชั้นเรียน 4-4-4 /4-3-4
ปีการศึกษา 2555 มีขาราชการครูร วมทั้งสิ้น 37 คน ลูกจางประจํา 2 คน พนักงานจางตาม
ภารกิจองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 5 คน เจาหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนองคแการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหมจํานวน 3 คน พนักงานจางทั่วไป 4 คน นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
จํานวน 812 คน แผนการจัดชั้นเรียน 3-3-3 /5-5-3
ปีการศึกษา 2556 มีขาราชการครูรวมทั้งสิ้น 34 คน ลูกจางประจํา 2 คน พนักงานจางตามภารกิจ
องคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 10 คน เจาหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนองคแการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหมจํานวน 2 คน พนักงานจางทั่วไป 11 คน นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 จํานวน
853 คน แผนการจัดชั้นเรียน 3-3-3 /5-5-5
ปีการศึกษา 2557 มีขาราชการครูรวมทั้งสิ้น 38 คน ลูกจางประจํา 2 คน พนักงานจางตามภารกิจ
องคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 10 คน พนักงานจางตามภารกิจองคแการ บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 8 คน เจาหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน องคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจํานวน 4 คน
พนักงานจางทั่วไปจํานวน 12 คน และจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 888 คน
แผนการจัดชั้นเรียน 4-3-3 /5-5-5
ปใจจุบันโรงเรียนแมอายวิทยาคมมีนายเรืองฤทธิ์ อภิวงคแ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ มีขาราชการครูรวม
ทั้งสิ้น 39 คน ลูกจางประจําจํานวน 2 คน พนักงานจางตามภารกิจองคแการ บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจํานวน
9 คน เจาหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน องคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจํานวน 4 คน พนักงาน
จางทั่วไปจํานวน 12 คน และจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 851คน แผนการ
จัดชั้นเรียน 4-4-3 /5-5-5

ถนนฝาง-ท่าตอน
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แผนผังบริเวณโรงเรียน
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2. ข้อมูลผู้บริหาร
1) ผูอํานวยการสถานศึกษา นายเรืองฤทธิ์ อภิวงคแ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพทแ 0818849278 e-mail a.ruangrit@hotmail.com
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต 9 พฤศจิกายน 2543 จนถึงปใจจุบัน เป็นเวลา 14 ปี 4 เดือน
2) รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน
2.1 ชื่อ-สกุล นายรวีวัฒนแ วุฒิไชยา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพทแ 0899415944 e-mail raweewat23@hotmail.com
รับผิดชอบฝุาย งานบริหาร
3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน
3.1 ข้าราชการครู/พนักงานครู
ที่

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

อายุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายเรืองฤทธิ์ อภิวงคแ

37
12
28
29
32
33
21
18
15
11
10
10
11
10
11
9
9
9

คศ. 4
คศ. 2
คศ. 3
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 3
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 3
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2
คศ. 2

กศ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
บธ.บ.
ศศ.บ.
พธ.ม.
ศศ.บ.
ค.บ.

การบริหารการศึกษา

พลศึกษา
พุทธศาสนา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวใจสคราญ คงพันธุแ

59
35
50
51
53
58
47
39
39
36
37
35
35
33
43
40
32
33

19

นางลาวัลยแ วังชวย

33

9

คศ. 2

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาตางประเทศ

นายรวีวัฒนแ

วุฒิไชยา

นางบัวนรินทรแ วิชชุตานนทแ
นางวราลักษณแ วุฒินันชัย
นายมานะ

วุฒินันชัย

นายสมศักดิ์

จันทรแแกว

นายธนากร

ศรีอุทธา

นางพิมพแไพรสณฑแ อุทธิยัง
นายเดช

อุทธิยัง

นายจักรพงษแ ทิพยแปใญญา
นายณัฐกิตติ์

เหลาพนัสสัก

นางสาวสมฤทัย เถาทอง
นายรุงสุริยา

อาปะมาเถ

นายฐิติพงศแ

เหลืองสุวรรณ

นายธรรมรัตนแ ยอดคํา
นายนิรันดรแ ปใญญาธีระสกุล
นางภูสิริน

ตาอิ่น

วุฒิ

วิชาเอก

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ชื่อ – ชื่อสกุล

การบริหารการศึกษา

ผูบริหาร
ผูบริหาร

เทคโนโลยีการศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรแทั่วไป

วิทยาศาสตรแ
กิจกรรมแนะแนว

การแนะแนว

พืชศาสตรแ
ศิลปศึกษา
วิทยาศาสตรแทั่วไป

ฟิสิกสแ
คณิตศาสตรแ
คอมพิวเตอรแ
นาฏศิลป
ดนตรี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิลปะ
วิทยาศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
คณิตศาสตรแ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิลปะ
ศิลปะ
ภาษาตางประเทศ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ

จานวนครั้ง
และชั่วโมงที่
เข้ารับการ
พัฒนา/ปี
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ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

นางวิษา
มณฑา
นายธราพงษแ ศรีสวัสดิ์
นายบรรจบ นะฝใ่น
นางสาวสุขสันตแ บุญเล็ก
นายคนองเดช มณีจักร
นายเกียรติชัย ปนคําปิน

35
40
41
36
45
43
38
39
36
33
33
42
43
43
41
35
31
32
30

นางสาวอรวรรณแ กันทะนนทแ
นางสาวอรุณ ศรีเงิน
นายสมชาย จันทรแตะมะ
นางสาวอโณทัย ปราบสงคราม
นางสุวัฒนแ วังชวย
นายจีราวัฒนแ จั๋นต฿ะวงคแ
นางนวพร ชัยยาศรี
นางชฎากาญจนแ อินชัยวงศแ
นางภัทรินญา ใสคํา
นางกัญจแชญา ชูจันทรแ
นางสาวณัฐรวี จิตตะ
นางสาววาสนา เดชะกุศล
นางสาวศศิมาภรณแ ปในวงคแยอง

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

9
9
12
7
7
7
7
7
10
6
5
4
4
4
4
7
1
1
1

คศ. 2
คศ. 2
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
คศ. 1
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย

วุฒิ

ค.บ.
ศศ.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
วท.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
วท.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.

วิชาเอก

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

เทคโนโลยีการศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

พัฒนาชุมชน

สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
คณิตศาสตรแ

บริหารการศึกษา

คณิตศาสตรแ
พลศึกษา
พลศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
เคมี
สถิติ

สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา

สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรแ
คณิตศาสตรแ

อุตสาหกรรมศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การบริหารการศึกษา

สังคมศึกษาฯ
คณิตศาสตรแ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
ภาษาไทย
คณิตศาสตรแ

สถิติประยุกตแ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ฟิสิกสแ
ชีววิทยา
บรรณารักษแ
คณิตศาสตรแ

จานวนครั้ง
และชั่วโมงที่
เข้ารับการ
พัฒนา/ปี
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3.2 พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน)
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายศุภณัฐ กะมะลานนทแ
นายธนพล ชัยวุฒิ
นางสุมาลี ตันตินอย
นางสาวสุปราณี คําลือ
นางสาววรรษมน ศรีใจมูล
นางสาวศุราภรณแ ปกติ
นางสาวศิรกิ าญจนแ หาญวิริยะสกุล

นายอนุวัฒนแ ปิงยศ
นางสาวพัชรินทรแ โครงกาบ
นางเกศรินทรแ ทาดาริน
นายเจนณรงคแ แกวซาว

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

36
30
29
29
31
28
52

3
3
1
2
2
2
3

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.

29
29
40
25

2
1
1
1

สังคมศึกษา
ดนตรีคีตศิลป
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
การบริหาร
การศึกษา
พลศึกษา
คณิตศาสตรแ

ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม. บริหารการศึกษา
คบ. ภาษาอังกฤษ

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา

คณิตศาสตรแ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ

จ้างด้วยเงิน
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3.3 พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 3.4 สรุปจานวนบุคลากร
จานวนบุคลากร (คน)

ประเภท/ตาแหน่ง

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผูอํานวยการ
- รองผูอํานวยการ

- พนักงานจาง(สอน)
- อื่นๆ (สนับสนุนการสอน)

รวม
3. บุคลากรสนับสนุน
- พนักงานจางตามภารกิจ
- พนักงานจางทั่วไป
- ลูกจางประจํา
- อื่นๆ (ระบุ)
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาเอก

รวม

1
1
2

1
1
2

25
10

11
2

36
12

35

13

48

รวม
2. ครูผู้สอน
- ขาราชการครู

ปริญญาโท

5
6
1

1

5
6
2

7
7

6
41

13
63
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ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 12.50
ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ
จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 12.50
ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ
จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 12.50
ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจํานวน 7 คน คิดเป็นรอยละ 14.58
ครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 8.33
ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 4 คน คิดเป็นรอยละ 8.33
ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 12.50
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
จํานวน. 8 คน คิดเป็นรอยละ 16.67
ครูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 2.08
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวน 44 คน
จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
จํานวน 48 คน คิดเป็นรอยละ 100
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด
จํานวน 48 คน คิดเป็นรอยละ 100
ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาหแ
เทากับ 20 ชั่วโมง : สัปดาหแ
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 888 คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
รวมทั้งสิ้น

เพศ

รวม

จานวนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

4

54

83

137

37

4

57

85

142

41

3

64

59

123

33

11

175

227

402

5

44

108

152

35

5

59

94

153

33

5

62

93

155

35

15

165

295

460

26

340

522

862

จํานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน
จํานวน - คน
อัตราสวนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา =
18 : 1

ต่อห้อง

เป็นไปตามเกณฑแ  ไมเป็นไปตามเกณฑแ
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่
1. อาคารเรียน
2. อาคารประกอบ
3. หองน้ํา/หองสวม
4. สนามกีฬา

รายการ

จานวน
4 หลัง
8 หลัง
5 หลัง
2 สนาม

5.1 จานวนอาคารเรียน/ห้องเรียน/ห้องบริการหรือห้องพิเศษ
อาคาร 216 ก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2519
ห้อง
หองเรียน
หองพยาบาล
หองแนะแนว
หองสังคมศึกษา
หองภาษาไทย
หองศิลปะ
หองไกลเกลี่ย
หองภูมิปใญญาทองถิน่
หองทูบีนัมเบอรแวัน

รวม

จานวน
9 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
17 ห้อง

หมายเหตุ

สรางเมื่อปี
สรางเมื่อปี
สรางเมื่อปี
สรางเมื่อปี
สรางเมื่อปี

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

อาคาร ศน.ศท.4/12 สรางเมื่อปี พ.ศ.2552
ห้อง
หองเรียน
หองคณิตศาสตรแ
หองสารสนเทศ
รวม

จานวน
12 หอง
1 หอง
1 หอง
12 ห้อง

หมายเหตุ

2532
2532
2532
2546
2547
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อาคาร 216 ล. สร้างเมื่อปี พ.ศ.2540
ห้อง

จานวน
8 หอง
2 หอง
2 หอง

หองเรียน
หองคอมพิวเตอรแ
หองซาวดแแล็ป
หองพัสดุ
หองโสตฯ
หองธุรการ/วิชาการ
หองเกียรติยศ
หองแผนงานฯ
หอง ผอ.
หองฝุายบุคคล
หองฝุายวิชาการ
หองฝุายบริหารทั่วไป
หองเรียนหมอนไหม
หองอาเซียน

1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
24 ห้อง

รวม

หมายเหตุ
สรางเมื่อปี พ.ศ. 2548
สรางเมื่อปี พ.ศ. 2546
สรางตอเติมเมื่อปี พ.ศ. 2546
สรางตอเติมเมื่อปี พ.ศ. 2546
สรางตอเติมเมื่อปี พ.ศ. 2546
สรางตอเติมเมื่อปี พ.ศ. 2547
สรางตอเติมเมื่อปี พ.ศ. 2545

อาคาร วิทยาศาสตร์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529
ห้อง
หองเรียน
หองสมุด
รวม

จานวน
3 หอง
1 หอง
4 ห้อง

หมายเหตุ

4.2 จานวนอาคารประกอบอื่นๆ
อาคารประกอบ
ห้อง
อาคารเกษตร
อาคารคหกรรม
อุตสาหกรรม
หอประชุม
บานพักนักเรียน
บานพักครู
แฟลตครู
โรงยิม
หองประชาสัมพันธแ
อาคารนาฏศิลป
อาคารดนตรีไทย
ห้อง

จานวน

หมายเหตุ

1 หลัง

สรางเมื่อปี พ.ศ. 2529

1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
5 หลัง
5 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
จานวน

สรางเมื่อปี พ.ศ. 2529
สรางเมื่อปี พ.ศ. 2529
สรางเมื่อปี พ.ศ. 2536
สรางเมื่อปี พ.ศ. 2532
สรางเมื่อปี พ.ศ. 2518 – 2548

สรางเมื่อปี พ.ศ. 2543
หมายเหตุ
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อาคารดนตรี

รวม

1 หลัง
20 หลัง

6. ข้อมูลงบประมาณ
6.1.สถานะเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา
- ยอดยกมาวันที่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จํานวน 11,667,502.89 บาท
6.2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
6.2.1 รายได้
รายได้
ก. รายได้ที่จัดหาเอง
1. เงินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษาโดยเฉพาะ
2. เงินที่ไดจากการรับจางและที่ไดจากการ
จําหนายสิ่งของ
3. เงินที่ไดจากการแสดงหรือกิจกรรมตางๆ
4. เงินที่ไดจากการเรียกเก็บเป็นคาบํารุง
การศึกษา
5. เงินที่ไดจากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคล
ไดรับประโยชนแจากการใชทรัพยแสนิ ของสถานศึกษา
6. เงินที่ไดจากจําหนายถายโอนทรัพยแสินหรือเงิน
ผลประโยชนแจากทรัพยแสินทีเ่ กิดจากเงินรายไดของ
สถานศึกษา และจากบุคคลภายนอก
7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายไดสถานศึกษา
ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง
งบประมาณให้ และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน
1. เงินที่องคแกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณ
ใหสถานศึกษา จากเงินรายไดขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่นเอง
2. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา เชน
คาอาหารกลางวัน, เงินโครงการ SBMLD,
เงินสงเสริมศักยภาพการศึกษา ฯลฯ
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เชน โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 เงินคารายหัว
3.2 เงินคาเครื่องแบบนักเรียน
3.3 เงินคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3.4 เงินคาอุปกรณแนักเรียน
รวมรายได้ทั้งสิ้น

รับจริง ปี 2558

ประมาณการ 2559

14,500

15,000

73,505.45

75,000

6,165,000

7,551,000
3,030,000

5,826,979

5,559,200

12,079,984.45

16,230,200

เหตุผล

19

6.2.2 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรแเพิ่มประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาครูและบุคลากร
1.2 พัฒนาหลักสูตร
1.3 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู
1.4 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู
1.5 สงเสริมความเป็นเลิศ
1.6 พัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1
2. ยุทธศาสตรแพัฒนากระบวนการทํางาน
2.1 ใหความรูและฝึกทักษะการทํางาน
2.2 สงเสริมการทํางานเป็นทีม
2.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2
3. ยุทธศาสตรแสรางบรรยากาศการเรียนรู
3.1 เพิ่มหองปฏิบัติการ
3.2 เพิ่มศูนยแการเรียนรู
3.3 สงเสริมการใชหองปฏิบัติการและศูนยแการเรียนรู
3.4 ปรับปรุงอาคารสถานที่
3.5 เพิ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3
4. ยุทธศาสตรแ สรางความเขมแข็ง
4.1 สงเสริมอาชีพโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น(SBMLD)
4.2 จัดการศึกษาตลอดชีวิต
4.3 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4.4 สงเสริมความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานภายนอก
4.5 เสริมสรางความเขมแข็งผูปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษา
4.6 สรางขวัญและกําลังใจ
4.7 เสริมสรางความเขมแขงใหกับผูเรียน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณปี 2558
895,300.00
50,000.00
720,000.00
50,000.00
1,960,000.00
3,853,579.00
7,528,879 .00
80,000.00
460,000.00
4,500,000.00
5,040,000.00

25,000.00
305,000.00
330,000.00
1,930,000.00
105,000.00
124,000.00

853,700.00
15,911,579 .00

เหตุผล
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6.2.3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาครูและบุคลากร
1.2 พัฒนาหลักสูตร
1.3 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู
1.4 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู
1.5 สงเสริมความเป็นเลิศ
1.6 พัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1
2. ยุทธศาสตร์พัฒนากระบวนการทางาน
2.1 ใหความรูและฝึกทักษะการทํางาน
2.2 สงเสริมการทํางานเป็นทีม
2.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2
3. ยุทธศาสตร์สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
3.1 เพิ่มหองปฏิบัติการ
3.2 เพิ่มศูนยแการเรียนรู
3.3 สงเสริมการใชหองปฏิบัติการและศูนยแการเรียนรู
3.4 ปรับปรุงอาคารสถานที่
3.5 เพิ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3
4. ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็ง
4.1 สงเสริมอาชีพโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น(SBMLD)
4.2 จัดการศึกษาตลอดชีวิต
4.3 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4.4 สงเสริมความรวมมือกับชุมชนและหนวยงาน
ภายนอก
4.5 เสริมสรางความเขมแข็งผูปกครองและกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 สรางขวัญและกําลังใจ
4.7 เสริมสรางความเขมแขงใหกับผูเรียน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณปี 2559
600,000.00
258,000.00
50,000.00
16,000.00
1,619,200.00
2,629,900.00
5,173,100.00
100,000.00
7,810,000.00
7,910,000.00
215,100.00
125,000.00
470,000.00
342,000.00
1,152,100.00
1,000,000.00
250,000.00

30,000.00
715,000.00
1,995,000.00
16,230,200.00

เหตุผล

21

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลั กษณะ หลายเผาชนหลายเชื้อชาติ …มีประชากรประมาณ 70,000
คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนประกอบ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมและรับจาง สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เป็นที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีตเานกเวยสลากภัต ประเพณีกินวอ
ปอยชางลอง ประเพณีปี๋ใหมเมือง ประเพณียี่เป็ง เป็นตน
7.2 ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและรับจาง สวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอปี 40,000 บาท
7.3 โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โอกาส…ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมทําการบริหารจัดการ
มีความคลองตัว และมีการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอจํากัด…นักเรียนสวนใหญมีหลากหลายเชื้อชาติ และสวนใหญมีผูปกครอง ยากจน ทําใหตอง
ทํางานหนักในแตละวัน
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนแมอายวิทยาคม จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยโรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้
8.1 ระดับมัธยมศึกษา
โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรม
ม. 1
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
O ประวัติศาสตรแ
O ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
O หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม
O ภูมิศาสตรแ
O เศรษฐศาสตรแ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 รายวิชาเพิ่มเติม (ตามจุดเน้น)
ทองถิ่นศึกษา
อาเซียนศึกษา
หนาที่พลเมือง
ภาษาจีน
เลือกตามความถนัดและความสนใจของ
ผูเรียน
รวม
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ชุมนุม
o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนแ
รวมเวลากิจกรรมพัฒนา
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160(4 นก.)
40 (1 นก.)

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม. 2

ม. 3

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
40 (1 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
40 (1 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
อยางนอย
200 (5 นก.)
360 (9 นก)

40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
อยางนอย
200 (5 นก.)
360 (9 นก)

40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
อยางนอย
200 (5 นก.)
360 (9 นก)

120

120

120
1,320 ชั่วโมง

120
1,320 ชั่วโมง

120
120
1,320 ชั่วโมง
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (พ.ศ.2556-2558)
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เวลาเรียน
ม.5

ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

ม.6

ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2

รวม

รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตรแ
วิทยาศาสตรแพื้นฐานฟิสิกสแ

40
40
20

40
40
20
20

40
40
20
20

40
40
0

40
40
0

40
40
0

240
240
60

วิทยาศาสตรแพื้นฐานเคมี

20

0

0

0

60

วิทยาศาสตรแพื้นฐานชีววิทยา
วิทยาศาสตรแพื้นฐานโลกและดาราศาสตรแ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

20
0
40

20

20

0
40

0
40

0
60
40

0
0
40

0
0
40

60
60
240

ประวัติศาสตรแ

0

0

20

20

20

20

80

สุขศึกษาและพละศึกษา

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

120

ศิลปะ

20
20

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

20
40

20

20

20

20

20

40

40

40

40

40

120
240

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม

280 280 300 300 240 240

ตามแผนการเรียน

รวมเวลาดาเนินกิจกรรม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,640

เรียนไม่ต่ากว่า 1,600ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร

รวมเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ชุมนุม
ลูกเสือวิสามัญ/นักศึกษาวิชาทหาร/
ยุวชนทหาร/ผูบ ําเพ็ญประโยชนแ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนแ

120

20
10

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

120
60

20

20

20

20

20

20

120

10

10

10

10

10

10

60

60 60 60 60
620 620 640 640

60 60
620 620

360
3,680
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9.1 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ที่

แหล่งเรียนรู้

1
2
3
4
5
6
7

สถานที่จัดทําเตาเผาขยะ
สถานที่จัดทําปุยหมัก
ศูนยแการเรียนรูหุนยนตแ
หองศูนยแการเรียนรูคอมพิวเตอรแ 1
หองศูนยแการเรียนรูคอมพิวเตอรแ 2
ศูนยแการเรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่น
ห อ งศู น ยแ ก ารเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
หองมัลติมีเดีย กลุมสาระสังคม
ศูนยแการเรียนรูเครื่องบินเล็ก
ศูนยแการเรียนรูวิทยาศาสตรแพื้นฐาน
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรแ
ปูายแนะนําตนไมบริเวณรอบโรงเรียน
หองศูนยแการเรียนรูฟิสิกสแ
หองศูนยแการเรียนรูเคมี
หองศูนยแการเรียนรูชีววิทยา
หองศูนยแการเรียนรูวิทยาศาสตรแกายภาพ
สวนวรรณคดี
ปูายสุภาษิตลานนา ที่ลานสนามเปตอง
หองศูนยแการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย
หองปฏิบัติการทางภาษา 1
หองปฏิบัติการทางภาษา 2
หองศูนยแการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สนามเปตอง
สนามฟุตบอล
สนามบาสเก็ตบอล
สนามวอลเลยแบอล
หองศูนยแการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา
หองศูนยแการเรียนรูดนตรี
หองศูนยแการเรียนรูนาฏศิลป
หองศูนยแการเรียนรูศิลปะ
หองศูนยแการเรียนรูคณิตศาสตรแ
หองจริยธรรม

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
สังคมศึกษา ฯ
สังคมศึกษา ฯ
สังคมศึกษา ฯ
วิทยาศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
สุขศึกษาและ พลศึกษา
สุขศึกษาและ พลศึกษา
สุขศึกษาและ พลศึกษา
สุขศึกษาและ พลศึกษา
สุขศึกษาและ พลศึกษา
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
คณิตศาสตรแ
สังคมศึกษาและวัฒนาธรรม

หมายเหตุ
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ที่
33
34
35
36
37
38

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

แหล่งเรียนรู้
หองโสตทัศนูปกรณแ
หองมะลิการังสรรคแอนุสรณแ (หองเกียรติยศ)
หองกิจการนักเรียน/สํานักงานสภานักเรียน
หองแนะแนว
หองพยาบาล
หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

-จัดการประชุม
-

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชุมนุม อย.นอย
ทุกกลุมสาระ
3๘ ห้อง

แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อบุคคล/สถานที่สาคัญ
แมอุ฿ยแดง จมใบ
นางนา เมืองแกว
นายสมนึก เป็งจันทรแ
นางแวนแกว แกวบุญเรือง
แมอุ฿ยปวน คงจักร
แมอุ฿ยแกว บุญญานันทแ
นางกัลยา บุญญานันทแ
นางสม ศิริ
อุ฿ยไหล ใจนอย
นางตุมมา ธรรมรังสี
นายลบ แสนนุวงคแ
นางคําปใน แสนนุวงคแ
นางดวงดี ศิริวงคแ
นางคํา ศิริวงคแ
นางสุทิน ขุนธรรม
นายแกว ศิริวงคแ
นายบุญมา ศิริวงคแ
นางตาบทิพยแ วรรณรัตนแ
สวนพฤษศาสตรแ
หอศิลปวัฒนธรรมลานนา

เรื่อง
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
นิทานพื้นบาน
เพลงกลอมเด็ก
การจดบันทึก
การสรุปความ

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง
129 หมู 1 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
29 หมู 1 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
67 หมู 7 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
106 หมู 3 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
27 หมู 3 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
143 หมู 4 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
143 หมู 4 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
191 หมู 2 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
71 หมู 10 ต.มะลิกา อ.แมอาย จ.เชียงใหม
171 หมู 10 ต.แมนาวาง อ.แมอาย จ.เชียงใหม
169 หมู 3 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
169 หมู 3 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
163 หมู 1 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
179 หมู 1 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
121 หมู 1 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
179 หมู 1 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
215 หมู 1 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
121 หมู 3 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม
อ.แมริม จ.เชียงใหม
อ.เมือง จ.เชียงใหม
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลาดับที่ ชื่อบุคคล/สถานที่สาคัญ
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2
ศูนยแเศรษฐกิจพอเพียง
3

ที่วาการอําเภอแมอาย

4

ขนสงฝาง

5

กลุมแมบาน
บานใหมหมอกจเาม

6

กลุมแมบาน
บานปใญจะพัฒนา

7

การทําตุง / โคม

8

ธนาคารออมสิน

9

โรงพยาบาลแมอาย

10

เทศบาลแมอาย

11

หจก.บุญชวยพานิชยแ

เรื่อง
แนะแนวการศึกษาตอ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความหมายของตัวเลขใน
บัตรประจําตัวประชาชน
การเรียงสับเปลี่ยนของ
ตัวเลขในทะเบียนรถ
การออกแบบลายผาโดยใช
รูปทรงเรขาคณิต
การออกแบบ
บรรจุภัณฑแดวยรูปทรง
เรขาคณิต
การออกแบบลวดลายตุง/
โคมใหทันสมัย
การหาจุดคุมทุน

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อ.แมริม จ.เชียงใหม
ที่วาการอําเภอแมอาย
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
ขนสงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม
บานใหมหมอกจเาม อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
บานปใญจะพัฒนา อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
อ.แมอาย จ.เชียงใหม

ธนาคารออมสิน อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
การคํานวณหาดัชนี
โรงพยาบาลแมอาย อ.แมอาย
มวลกาย (BMI)
จ.เชียงใหม
การคํานวณคาไฟ
เทศบาลแมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
การทําบัญชีรายรับรายจาย 69/1 ต.แมสาว อ.แมอาย
การคิดกําไร-ตนทุน
จ.เชียงใหม
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อบุคคล/สถานที่สาคัญ
หองสมุดประชาชน
ฟารแมรักบานเกิด
รานนอยบารแเบอรแ
หจก.บุญชวยพานิชยแ
ทาตอนทัวรแ
วัดทาตอน
วัดพระธาตุสบฝาง
วัดพระธาตุน้ําคาง
วัดแมอายหลวง

เรื่อง
หนังสือคนควา
การทําเกษตร
การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
ภูมิปใญญาทองถิ่น
ภูมิปใญญาทองถิ่น
ภูมิปใญญาทองถิ่น
ภูมิปใญญาทองถิ่น

ที่อยู/่ สถานที่ตั้ง
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
773 หมู 3 ต.มะลิกา อ.แมอาย จ.เชียงใหม
142 หมู 1 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
69/1 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
209 บานทาตอน จ.เชียงใหม
วัดทาตอน หมู 3 บานทาตอน จ.เชียงใหม
บานปฺอกปุายอง ต.แมนาวาง จ.เชียงใหม
บานแมสาว ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
บานแมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม

10

วัดไชยมงคล

ภูมิปใญญาทองถิ่น

บานฮางต่ํา ต.แมนาวาง อ.แมอาย จ.เชียงใหม

11

วัดทรายแดง

ภูมิปใญญาทองถิ่น

12

วัดบานใหมหมอกจเาม

ภูมิปใญญาทองถิ่น

13
14

ทาตอนริเวอรแวิวรีสอรแท
ทาตอนชารแเลยแ
กลุมแมบาน
บานใหมหมอกจเาม

การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
การทอผ า
/
ผลิตภัณฑแพื้นบาน
การทํา คุ /ผลิต ภัณ ฑแ
พื้นบาน
การทํ า ปราสาท /
ผลิตภัณฑแพื้นบาน
การซอม
รถจักรยานยนตแ
การซอม
รถจักรยานยนตแ
ก า ร ซ อ ม อุ ป ก ร ณแ
ไฟฟูา

15
16

การทําคุ

17

การทําปราสาท

18

รานเสนหแยนตแ

19

รานแสวงยนตแ

20

รานสมานอิเล็คทรอนิคสแ

บานทรายแดง ต.สันตนหมื้อ อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
บานใหมหมอกจเาม ต.ทาตอน อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
หมู 3 บานทาตอน จ.เชียงใหม
หมู 3 บานทาตอน จ.เชียงใหม
55 หมู 8 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม
46 หมู 1 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
45 หมู 11 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
ถ. ฝาง - ทาตอน ต.แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
หมู 4 บานทาตอน ต.ทาตอน อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
บานทาตอน ต.ทาตอน อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อบุคคล/สถานที่สาคัญ
หองสมุดประชาชน
วัดทาตอน
วัดพระธาตุสบฝาง
วัดพระธาตุน้ําคาง
วัดแมอายหลวง

เรื่อง
ประเพณีทองถิ่น
ศิลปะทองถิ่น
ศิลปะทองถิ่น
ศิลปะทองถิ่น
ศิลปะทองถิ่น

6

วัดไชยมงคล

ศิลปะทองถิ่น

7

วัดทรายแดง

ศิลปะทองถิ่น

8

วัดบานใหมหมอกจเาม

ศิลปะทองถิ่น

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กลุมแมบาน
บานใหมหมอกจเาม
การทําคุ
การทําปราสาท
นายคําปใ้น รูปดี
นายสมศักดิ์ อนุหวัน
นายถาวร ปใญญากาศ
นายทา สันลี
นางกเองคํา โพธิ
นายสวัสดิ์ วงคแคํา
นางอนงคแ สิงหแมะโน
นางสุคํา พรมแสน

21

นายสมพร พวกพล

22

นางจันทรแสวย มานพจันทรแ

ลวดลาย
การทอผา
การจักรสาน
การทําปราสาท
การปใ้นอิฐ
การทําปราสาท
การแกะสลัก
ทําขันโตกหวาย
ทํากระดาษสา
ทําอิฐตัวหนอน
การสานตะกรา
การทําพวงหรีด
การแกะสลัก
กะลามะพราว
การทํา
น้ํายาลางจาน

9

ที่อยู/่ สถานที่ตั้ง
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
วัดทาตอน หมู 3 บานทาตอน จ.เชียงใหม
บานปฺอกปุายอง ต.แมนาวาง จ.เชียงใหม
บานแมสาว ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
บานแมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
บานฮางต่ํา ต.แมนาวาง อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
บานทรายแดง ต.สันตนหมื้อ อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
บานใหมหมอกจเาม ต.ทาตอน อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
55 หมู 8 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม
46 หมู 1 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
45 หมู 11 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
16 หมู 6 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
45 หมู 11 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
หมู 8 ต.สันตนหมื้อ อ.แมอาย จ.เชียงใหม
82 หมู 2 ต.สันตนหมื้อ อ.แมอายจ.เชียงใหม
บานใหมหมอกจเาม
ต. แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
ต. แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
ต. แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
ต. แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
บานสันตนหมื้อ อ.แมอาย จ.เชียงใหม
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลาดับที่

ชื่อบุคคล/สถานที่สาคัญ

1

น้ําตกตาดหมอก

2
3
4

ทาทรายสหชัยรุงเรือง
ชุมชนบานแมฮาง
โรงไฟฟูาพลังงานแมกึม

5

ฟารแมหมูนายทรงชัย

6

สวนสมุนไพรวัดทาตอน

7

คุณชนารัตนแ ปใญทภูริเวท

8
9
10
11
12
13
14

ประปาอําเภอแมอาย
ฝายทดน้ําแมอาย
ลําน้ําสาว
อุทธยานแหงชาติแมฝาง
โปุงน้ํารอนแมอาย
ศูนยแอุทกศาสตรแ
สํานักงานชลประทานแมสาว

เรื่อง
ปุาไมและ
ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต
ทรายน้ํากก
ดินแมฮาง
ฝายแมสาว
การจั ด ทํ า ฟารแ ม บ อ
ก฿าซธรรมชาติ
ชนิดและคุณคา
สมุนไพรและการรักษา
โรคโดยใชสมุนไพร
การทําผลิตภัณฑแ
สมุนไพร
ระบบประปา
นักสืบสายน้ํา
นักสืบสายน้ํา
พลังงานใตพิภพ
พลังงานใตพิภพ
บรรยากาศ
บรรยากาศ

15

โรงงานอาหารกระปองFAF

การถนอมอาหาร

16
17
18

โรงกลั่นน้ํามันฝาง
โรงไฟฟูาพลังน้ําแมใจ
โรงไฟฟูาพลังงานความรอนใตพิภพ

ปิโตรเลียม
การผลิตกระแสไฟฟูา
การผลิตกระแสไฟฟูา

ที่อยู/่ สถานที่ตั้ง
บานดอยแหลม ต. แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
หมุ 6 ต. ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม
บานแมฮาง ต. แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
ต. แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
บานแมสาว ต. แมสาว อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
วัดทาตอน ต. ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม
หมู 3 ต. เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม
ต. มะลิกา อ.แมอาย จ.เชียงใหม
ต. มะลิกา อ.แมอาย จ.เชียงใหม
หมู 1 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
ต. มอนปิน่ อ.แมอาย จ.เชียงใหม
ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม
บานทาตอน ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม
บานแมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
บานสันทรายคลองนอย ต.เวียง อ.ฝาง
จ.เชียงใหม
ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม
ต.มอนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม
ต.มอนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลาดับที่
1

ชื่อบุคคล/สถานที่สาคัญ
หองสมุดประชาชน

เรื่อง
ภาษาตางประเทศ

2

โรงพยาบาลแมอาย

ฝึกทักษะพูด อาน เขียน

3
4
5
6
7

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคาร ธกส.
ชุมชนบานทาตอน
วัดพระธาตุสบฝาง
วัดพระธาตุน้ําคาง
น้ําตกตาดหมอก/
น้ําตกตาดเหมย
บานใหมหมอกจเาม
ทาตอนริเวอรแวิวรีสอรแท
ทาตอนชารแเลยแ
แมกกริเวอรแลอดจแ
บานสวนริมน้ํา
ทาตอนทัวรแ
รานขายเสื้อผาพื้นเมือง
ทาตอน
สวนสมไรคุณสุรียแ
ทัวรแปุา

ฝึกทักษะพูด อาน เขียน
ฝึกทักษะพูด อาน เขียน
ฝึกทักษะพูด อาน เขียน
ฝึกทักษะพูด อาน เขียน
ฝึกทักษะพูด อาน เขียน

ที่อยู/่ สถานที่ตั้ง
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
โรงพยาบาลแมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
อ.แมอาย จ.เชียงใหม

ฝึกทักษะพูด อาน เขียน

อ.แมอาย จ.เชียงใหม

ฝึกทักษะพูด อาน เขียน
ฝึกทักษะพูด อาน เขียน
ฝึกทักษะพูด อาน เขียน
ฝึกทักษะพูด อาน เขียน
ฝึกทักษะพูด อาน เขียน
ฝึกทักษะพูด อาน เขียน

อ.แมอาย จ.เชียงใหม
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
อ.แมอาย จ.เชียงใหม

ฝึกทักษะพูด อาน เขียน

อ.แมอาย จ.เชียงใหม

ฝึกทักษะพูด อาน เขียน
ฝึกทักษะพูด อาน เขียน

อ.แมอาย จ.เชียงใหม
อ.แมอาย จ.เชียงใหม

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ลาดับที่
1

2

3

ชื่อบุคคล/สถานที่สาคัญ

เรื่อง
1. การดูแลสุขอนามัย
2. การปูองกันตนเองจาก
โรงพยาบาลแมอาย
โรคภัยตางๆ
3. สมุนไพรไทย
1. การดูแลสุขอนามัย
สถานี อ นามั ย ประจํ า ตํ า บลและ
2. การปูองกันตนเองจาก
หมูบาน
โรคภัยตางๆ
1. สุขศึกษา
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม 2. การดูแลสุขอนามัย
อาย
3. การปูอ งกั นตนเองจาก
โรคภัยตางๆ

ที่อยู/่ สถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลแมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
สถานี อ นามั ย ประจํ า ตํ า บลและหมู บ า นที่
นักเรียนอาศัยอยู
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมอาย
อ.แมอาย จ.เชียงใหม

31

แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อบุคคล/สถานที่สาคัญ
หองสมุดประชาชน
ฟารแมรักบานเกิด
รานนอยบารแเบอรแ
หจก.บุญชวยพานิชยแ
ทาตอนทัวรแ

6

วัดทาตอน

7

วัดพระธาตุสบฝาง

8

วัดพระธาตุน้ําคาง

9

วัดแมอายหลวง

10

วัดไชยมงคล

11

วัดทรายแดง

12

วัดบานใหมหมอกจเาม

13
14

ทาตอนริเวอรแวิวรีสอรแท
ทาตอนชารแเลยแ
กลุมแมบาน
บานใหมหมอกจเาม

15
16

การทําคุ

เรื่อง
วัฒนธรรมทองถิ่น
เศรษฐศาสตรแ
เศรษฐศาสตรแ
เศรษฐศาสตรแ
เศรษฐศาสตรแ
ประวัติศาสตรแ
พุทธศาสนา
ประวัติศาสตรแ
พุทธศาสนา
ประวัติศาสตรแ
พุทธศาสนา
ประวัติศาสตรแ
พุทธศาสนา
อารยธรรม (พมา)
ประวัติศาสตรแ
พุทธศาสนา
ประวัติศาสตรแ
พุทธศาสนา
ประวัติศาสตรแ
พุทธศาสนา
เศรษฐศาสตรแ
เศรษฐศาสตรแ
วัฒนธรรมทองถิ่น/
วิถีชีวิต
วัฒนธรรมทองถิ่น/
วิถีชีวิต

ที่อยู/่ สถานที่ตั้ง
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
77 หมู 3 ต.มะลิกา อ.แมอาย จ.เชียงใหม
142 หมู 1 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
69/1 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
209 บานทาตอน จ.เชียงใหม
วัดทาตอน หมู 3 บานทาตอน จ.เชียงใหม
บานปฺอกปุายอง ต.แมนาวาง จ.เชียงใหม
บานแมสาว ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
บานแมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม
บานฮางต่ํา ต.แมนาวาง อ.แมอาย จ.เชียงใหม
บานทรายแดง ต.สันตนหมื้อ อ.แมอาย
จ.เชียงใหม
บานใหมหมอกจเาม ต.ทาตอน
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
หมู 3 บานทาตอน จ.เชียงใหม
หมู 3 บานทาตอน จ.เชียงใหม
55 หมู 8 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม
46 หมู 1 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม

32

9.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู
นักเรียน
ที่

1
2
3

4

5

6

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
สมุนไพร
ลูกประคบ
ย่ําขาง

ชื่อ วิทยากร

วันเกิด

อายุ
(ปี)

นางอรวรรณ สุนันต฿ะ

16 / 4 / 2504 50

นางสายแกว ยอดยิ่ง

5 / 6 / 2500

54

นายขัน ฟองคํา

5 / 4 / 2469

85

นางสวย เสาวแลิเดช

11/ 9 / 2498

56

นางกุลนรี อินหงสแ

29 /11 /2504 50

นางดาวเรือง ศิริ

9 / 4 / 2506

นางศิริลักษณแ ดวงวงศแ

15 / 1 / 2514 40

นางบุญศรี ปในเตเ

3 / 3 / 2509

นางสาวเจตนา ปในเตเ

27 / 4 / 2507 47

นางสาคร กาใจ

4 / 2 / 2510

นางศรีวรรณแ ปในทนา

11 / 2 / 2498 56

นางสาวนิโลบล บุญก้ํา

24 / 5 / 2514 40

อาหารพื้นเมือง
48

ขนมพื้นเมือง

ถั่วเนาแข็บ

45

44

แหนม

ที่อยู่
49 ม.5 ต.แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
110/1 ม.5 ต.แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
206 ม.14 ต.ทาตอน อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
118 ม. 8 ต.มะลิกา อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
79 ม. 8 ต.มะลิกา อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
112 ม.3 ต.ทาตอน อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
115 ม. 3 ต.มะลิกา อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
89 ม.11 ต.แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
51 ม. 11 ต.แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
195 ม. 11 ต.แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
47 ม. 11 ต.แมสาว อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
61 ม. 11 ต.แมสาว อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่
7

8

9

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ชื่อ วิทยากร

วันเกิด

นางหลาว มะลิซอ

8 / 3 / 2500

นางรัชฎาพร ยะปใน

6 / 9 / 2505

นายชัยรัตนแ ศรีวิชัย

6 / 11 / 2505

นายประเสริฐ ทองแปง

1 / 7 / 2501

นายแอ฿ด ดวงดี

30 / 7 / 2503

นายสวาง พญาชัย

13/ 4 /2492

นายจั่นตา คําลือ

--2507

งานฝีมือ

วงสะลอ
ซอ ซึง

นกกิ่งกะลา/
ฟูอนโต

10 คาวฮ่ํา/จ฿อย

นางแสงจิ่ง สางพรหม

1 / 4 /2515

นางตา คําพา

12 / 3/ 2489

นางคํา ปในวงคแยอง

27 / 6/ 2505

นางเอย ศิริวงศแ

8 / 6/ 2493

11 ไพคา

อายุ (ปี)

ที่อยู่

50

1 ม. 5 ต.แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
99 ม. 5 ต.แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
45 ม. 1 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.
เชียงใหม 50280
27 ม. 1 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.
เชียงใหม 50280
162 ม. 1 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.
เชียงใหม 50280
124 ม. 1 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.
เชียงใหม 50280
51/ช ม. 10 ต.แมสาว อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
9 ม. 10 ต.แมสาว อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
22 ม. 4 ต.ทาตอน อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
179 ม. 1 ต.แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
215 ม. 1 ต.แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280

49
49
53
51
62
47
39
65
49
61
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันเกิด

อายุ
(ปี)

นายถนอม ธนะโชติตระกูล

25/4/2509

45

นายณรงคแ เตาคํา

18/3/2513

41

นายใจคํา ตุมมาแกว

13/8/2484

70

นายอินตา เทพสุวรรณแ

7/12/2475

79

14 กลองสะบัดชัย

นางกาญจนา แสงแกว

2/4/ 2500

54

15 การปใ้นดิน

นายคําปใน รูปดี

-

-

การทอผา
พื้นเมือง

นายสํารวย สิงหแสา

-

-

17 เครื่องจักรสาน

นายอุนเรือน คงจักร

-

-

ที่

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

12 ทําเหมี้ยง

13 เขียนตั๋วเมือง

16

ชื่อ วิทยากร

ที่อยู่
75 ม. 9 ต.แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
223 ม.9 ต.แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
215 ม. 8 ต.มะลิกา อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
38 ม. 10 ต.แมอาย อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
29/1 ม.1 ต.แมสาว อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
16 หมู 6 ต.แมสาว อ.แมอาย
จ.เชียงใหม 50280
ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
50280
ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม
50280
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
10.1 ผลงานดีเดน
งานกิจกรรมเปิดกล่องชอล์กครั้งที่ 13 ประจาปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายการที่
รายการแข่งขัน
ระดับเหรียญ
ครูผู้ควบคุม
หมายเหตุ
รางวัล/อันดับ
1
การแขงขัน A-Math
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวสุขสันตแ บุญเล็ก
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2
การแขงขัน
ไดเขารวมแขงขัน นายฐิติพงศแ เหลืองสุวรรณ
Big Star Taient
3
การแขงขันแฟนพันธุแแท ไดเขารวมแขงขัน นายฐิติพงศแ เหลืองสุวรรณ
Asean ระดับ ม.ตน
4
การแขงขัน
ไดเขารวมแขงขัน นางลาวัลยแ วังชวย
Little Star Taient
งานกิจกรรมเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 ประจาปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายการที่
รายการแข่งขัน
ระดับเหรียญ
ครูผู้ควบคุม
หมายเหตุ
รางวัล/อันดับ
1
การแขงขัน A-Math
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวสุขสันตแ บุญเล็ก
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2
การแขงขัน
ไดเขารวมแขงขัน นายฐิติพงศแ เหลืองสุวรรณ
Big Star Taient
3
การแขงขันแฟนพันธุแแท ไดเขารวมแขงขัน นายฐิติพงศแ เหลืองสุวรรณ
Asean ระดับ ม.ตน
4
การแขงขัน
ไดเขารวมแขงขัน นางลาวัลยแ วังชวย
Little Star Taient
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แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65
ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดพิษณุโลก
รายการที่
รายการแข่งขัน
ระดับเหรียญรางวัล/
ครูผู้ควบคุม
อันดับ
1
การแขงขันวาดภาพระบายสี
กลุมเหรียญเงิน นายธนากร ศรีอุทธา
ระดับ ม.ตน
2
การแขงขันวาดภาพ
กลุมเหรียญเงิน นายธนากร ศรีอุทธา
สีเอกรงคแ
3
การแขงขันการปะติด
รองชนะเลิศอันดับ2 นายธนากร ศรีอุทธา
4
การแขงขันนาฎศิลปไทย
รางวัลเหรียญทอง นางสาวศุราภรณแ ปกติ
อนุรักษแ
อันดับที่ 20
นางสาวใจสคราญคงพันธุแ
5
การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ
รางวัลเหรียญ
นายธนพล ชัยวุฒิ
ม.ตน และ
ทองแดง
ม.ปลาย
6
การแขงขันเดี่ยวซออู
รางวัลเหรียญ
นายธนพล ชัยวุฒิ
ระดับ ม.ตน และ
ทองแดง
ม.ปลาย
7
การแขงขันขับรองเพลงไทย
ไดเขารวม
นายธนพล ชัยวุฒิ
ม. ตน
8
การแขงขันรองเพลงไทย
รางวัลเหรียญทอง นายรุงสุริยา อาปะมาเถ
ลูกทุง ประเภทหญิง ม.ปลาย
9
การแขงขันรองเพลงไทยลูก
รางวัลเหรียญเงิน นายรุงสุริยา อาปะมาเถ
กรุง ประเภทหญิง ม.ตน
10
การแขงขันรองเพลสากล
รางวัลเหรียญทอง นายรุงสุริยา อาปะมาเถ
ประเภทหญิง ม.ปลาย
11
การแขงขันรองเพลงพระราช รางวัลเหรียญเงิน นายรุงสุริยา อาปะมาเถ
นิพนธแ ประเภทหญิง ม.ปลาย
12
การแขงขันประกวดวงดนตรี
ไดเขารวมแขงขัน นายรุงสุริยา อาปะมาเถ
สตริง ม.ตน

หมายเหตุ
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 255๗
๑๑.๑ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที๑่ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัด
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ

ค่าเฉลี่ย
๘๓.๙๙

ระดับ
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพ
ดีมาก

ไดมาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๒ ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา
และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

100

ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนผูเรียน มีทรัพยากร สภาพแวดลอม
และบุคลากรประจําสายสนับสนุนการสอน เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหเป็นสังคมแหงการเรียนรู

100

ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ใชโรงเรียนเป็นฐาน

94.66 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐานคุณภาพ
76.67

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เนน
ผูเรียนเป็นสําคัญ

97.04

ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปใญญา
ทองถิ่น

100

ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

93.33

ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหสูงขึ้น

๘๗.๗๘

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ

ไดมาตรฐานคุณภาพ

ไดมาตรฐานคุณภาพ

90.96 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐานคุณภาพ
80.66

ดีมาก

ไดมาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑๐ผูเรียนมีความรูและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรสู
ประชาคมอาเซียน

65.42

ดี

ไดมาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานที๑่ ๑ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

96.13

ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที๑่ ๒ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางมีความสุข
มาตรฐานที๑่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๑๔ ผูเรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
มาตรฐานที๑่ ๕. สถานศึกษาบรรลุผลตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนแ
และจุดเนน
มาตรฐานที๑่ ๖ ผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูเรียนมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับ
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพ
95.05 ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

86.79

ดีมาก

ไดมาตรฐานคุณภาพ

๙๕.๕๙

ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ

83.33

ดีมาก

๙๑.๗๔

ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานคุณภาพ

ไดมาตรฐานคุณภาพ

87.13 ดีมาก ได้มาตรฐานคุณภาพ
๘๙.๕๘ ดีเยีย่ ม ได้มาตรฐานคุณภาพ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คาเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เทากับ ๘๙.๕๘
มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 มีคาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแและอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป
 ใช  ไมใช
 มีคาเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไมนอยกวา 12 มาตรฐาน  ใช  ไมใช
 ไมมีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยูในระดับปรับปรุง
 ใช  ไมใช
สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๑2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๙.๔๙
๙.๔๖
๘.๔๕
๘.๘๔
๘.๓๗
๙.๐๐
๔.๓๐
๔.๖๖

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๕๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

๑๐๐.๐๐

๘๑.๐๗

ดีมาก

(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝุรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเป็น ทําเป็น
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเป็นสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน
สังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพั ฒ นาให บ รรลุ ต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั นธกิ จ และ
วัตถุประสงคแของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเป็นเอกลักษณแ
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดํ า เนิ น งานโครงการพิ เ ศษเพื่ อ ส ง เสริ ม บทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริม พัฒ นาสถานศึก ษาเพื่ อยกระดั บมาตรฐาน รั กษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเป็นเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๘๑.๐๗ คะแนน มีคุณภาพระดับ ดีมาก
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
รับรอง
 ไมรับรอง
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ตอนที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนแมอายวิทยาคม ไดจัดแบงโครงสรางการบริหารงานเป็น ๕ ฝุาย
โดยแบงเป็น ฝุายบริหารงานวิชาการ ฝุายบริหารงานบุคคล ฝุายบริหารงานแผนงานและนโยบายการเงินและ
พัสดุ ฝุายบริหารงานทั่วไป ฝุายบริหารกิจการนักเรียน ผูบริหารยึดหลักการบริหารแบบ PDCA
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ระบบโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

รองผู้อานวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

-

งานหลักสูตรและการสอน
งานทะเบียนวัดผล
งานนิเทศและวิจัยทางการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานสื่อและเทคโนโลยี
งานส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานแนะแนว
งานห้องสมุด
งานกองทุนเพื่อการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-

อาคารสถานที่
งานบริการทั่วไป
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานประชาสัมพันธ์
งานอนามัย
งานบ้านพักครูและนักเรียน
งานสื่อสารโทรคมนาคม

ฝ่ายบริหารงานแผนงาน
ฝ่ายบรินโยบาย
หารงานแผนงานและนโยบาย
การเงินและพัสดุ

-

งานแผนงานและนโยบาย
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
งานสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานระดับชัน้ และครูที่ปรึกษา
- งานส่งเสริมวินัย และ
ความประพฤตินักเรียน
- งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- งานเวรยามและรักษาความ
ปลอดภัย

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

- งานทะเบียนประวัติ
และบรรจุแต่งตั้ง
- งานธุรการ
- งานส่งเสริมประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- งานวินัยและความดีความชอบ
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครอง
- งานชุมชนสัมพันธ์
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนแม่อายวิทยาคม มุ่งพัฒนากระบวนการทางาน จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนให้มีมาตรฐาน สาน
สร้างความเข้มแข็งร่วมกับชุมชน ”
พันธกิจ
๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
๒. พัฒนากระบวนการทํางาน
๓.สรางบรรยากาศการเรียนรู
๔.สรางความเข็มแข็ง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
1. เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

พัฒนาครูและบุคลากร
พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู
สงเสริมความเป็นเลิศ

2. พัฒนากระบวนการ ๒.๑ ใหความรูและฝึกทักษะการทํางาน
ทํางาน
๒.๒ สงเสริมการทํางานเป็นทีม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงานวิชาการ

ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงานทั่วไป

๒.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (คูมือ มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทํางาน)
3. สรางบรรยากาศ
ฝุายบริหารงานวิชาการ
๓.๑ เพิ่มหองปฏิบัติการ
การเรียนรู
ฝุายบริหารงานกิจการนักเรียน
๓.๒ เพิ่มศูนยแการเรียนรู
(อาคารสถานที่
๓.๓ ส ง เสริ ม การใช ห อ งปฏิ บั ติ ก ารและศู น ยแ ก าร ฝุายบริหารงานทั่วไป
หองปฏิบัติการศูนยแ
เรียนรู
การเรียนรู)
๓.๔ ปรับปรุงอาคารสถานที่
๓.๕ เพิ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ
4. สรางความเขมแข็ง
(ครอบครัว ชุมชน
ผูเรียน กรรมการ
สถานศึกษา)

๔.๑ ส งเสริมอาชีพโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น(SBMLD)
๔.๒ จัดการศึกษาตลอดชีวิต
๔.๓ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๔.๔ สงเสริมความรวมมือกับชุมชนและหนวยงาน
ภายนอก
๔.๕ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ผู ป กครองและ
กรรมการสถานศึกษา
๔.๖ สรางขวัญและกําลังใจ

ฝุายบริหารงานวิชาการ
ฝุายบริหารงานกิจการนักเรียน
ฝุายบริหารงานงานทั่วไป
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารแผนงาน นโยบาย
งานเงินและพัสดุ
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพ
1.1 พัฒ นาครู และ
บุคลากร
(ฝุายบุคลากร)
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เป้าหมายความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. ครู มี ค วามรู มี ทั ก ษะในการ 1. ครู ร อ ยละ 90 มี ค วามรู มี ทั ก ษะในการจั ด การ
จัดการเรียนรู
เรียนรู ในระดับดีมาก
2. ครูรอยละ 80 มีทักษะทางการวิจัย
2. ครูมีทักษะทางการวิจัย
3. ครู ร อ ยละ 80 มี ทั ก ษะในการทํ า ผลงานทาง
3. ครู มี ทั ก ษะในการทํ า ผลงาน
วิชาการ
ทางวิชาการ
1.2 พัฒนาหลักสูตร 1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุมสาระ
ที่มีคุณภาพ
2. โรงเรียนมีหลักสูตรทองถิ่นทุกกลุมสาระ
2. โรงเรียนมีหลักสูตรทองถิ่น
3. โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพครบทุกกลุมสาระ
3. โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพ
4. ครูรอยละ 80 มีความรูและทักษะในการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาที่ตนสอน
1.3 พั ฒ นาระบบ 1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู
1. ครู ร อ ยละ 100 มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู ที่
การจัดการเรียนรู
2.ครู มี ก ารนิ เ ทศการจั ด การ
สอดคลองกับแนวทางของหลักสูตรและการปฏิรูป
เรียนรู
การศึกษา
3.ครูมีเครื่องมือวัดผลประเมินผล 2. ครูไดรับการนิเทศการจัดการเรียนรูอยางนอยภาค
ที่มีคุณภาพ
เรียนละ 1 ครั้ง
3. ครู ร อ ยละ 100 สามารถเครื่ อ งมื อ วั ด ผล
ประเมินผลที่มีคุณภาพ
1.4พัฒนา
1. โรงเรียนมีเครื่องมือเทคโนโลยี 1. นักเรียนรอยละ 80 ไดใชเครื่องมือเทคโนโลยีใน
เทคโนโลยีเพื่อ
2. โรงเรียนมีระบบเครือขาย
การเรียนรู
จัดการเรียนรู
3. ครูมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการ 2. มี ร ะบบเครื อ ข า ย wi-fiจํ า นวนอย า งน อ ย 1
จัดการเรียนรู
เครือขาย
4.มีการบํารุงดูแลรักษา
3. ครู ร อ ยละ 80 มี ก ารจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช
เ ท ค โ น โ ล ยี ผ า น ร ะ บ บ wi-fiแ ล ะ Cloud
Technology
4. นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูผานระบบwi-fiและ
Cloud Technology
5. มีคณะกรรมการบํารุงดูแลรักษาและมีการทดสอบ
ตรวจสอบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
1.5 ส ง เสริ ม ความ 1. ครูจัดคายวิชาการดนตรี กีฬา 1. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวมคายวิชาการดนตรี
เป็นเลิศ
ศิลปะ นาฏศิลป
กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป
2. นักเรียนไดเขารวมการแขงขัน 2. นั ก เรี ย นร อ ยละ 80 เข า ร ว มการแข ง ขั น ทั ก ษะ
ทักษะทางวิชาการ
วิชาการทุกครั้ง
3. โรงเรี ย นจั ด ให นั ก เรี ย นทั ศ น 3. นักเรียนรอยละ 80 ไดเขารวมกิจกรรมทัศนศึกษา
ศึกษาดูงาน
ดูงาน
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1

๓

แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. โรงเรี ย นจั ด อบรม ประชุ ม 1. ครูและบุคลากรรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาโดย
พัฒนากระบวนการ
สัมมนา
การเข ารว มการจัดอบรม ประชุม สั มมนาอยาง
ทางาน
2. โรงเรียนพัฒนาระบบงาน
นอยปีการศึกษาละ 20 ชั่วโมงตอคน
2.1 ใหความรูและ 3. โรงเรียนติดตาม ประเมินผล 2. ครู แ ละบุ ค ลากรร อ ยละ 90 สามารถใช ค วามรู
ฝึกทักษะการ
และรายงานผล
พัฒนาระบบงานตามโครงสรางใหมีประสิทธิภาพ
ทํางาน
3. ครูรอยละ 80 มีทักษะในการประเมินผลและ
รายงานผล
2. 2 ส ง เสริ ม การ 1. ทุ ก ฝุ า ยงานมี บุ ค ลากรที่ มี 1. ครูรอยละ 100 มีความรูและทักษะในการทํางาน
ทํางานเป็นทีม
ทั ก ษะการทํ า งานเป็ น ที ม
เป็นทีม
อยางมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูและทักษะในการ
ทํางานเป็นทีม
2.3 พั ฒ นาระบบ 1 . ทุ ก ฝุ า ย ง า น จั ด ทํ า คู มื อ 1. ทุ ก ฝุ า ยงานมี คู มื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
ก า ร บ ริ ห า ร
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
ขั้นตอน การทํางาน
จัดการ
ขั้น ตอน การทํางานทุกฝุ า ย 2. ทุกฝุายงานมีบุคลาการที่สามารถใชเทคโนโลยีใน
งาน
การสนับสนุนการทํางาน
2. ทุ ก ฝุ า ยงาน มี เ ทคโนโลยี
สนับสนุนในการทํางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. โรงเรียนมีหองปฏิบัติการและ 1. โรงเรียนมีหองปฏิบัติการทุกกลุมสาระ
สร้างบรรยากาศการ
ใช ห อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การ 2. ครูรอยละ 100 ใชหองปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
เรียนรู้
จัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ
เรียนรูแกนักเรียน
3.1 เพิ่ม
2.โรงเรียนมีการบํารุงดูแลรักษา 3. นักเรียนรอยละ 80 ไดใชห องปฏิบัติการใน
หองปฏิบัติการ
การศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาตนเอง
4.มีแผนการดําเนินการบํารุงดูแลรักษาหองปฏิบัติการ
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
3. 2 เพิ่ มศู นยแ กา ร 1. โรงเรียนมีศูนยแการเรียนรูและ 1. โรงเรียนมีศูนยแการเรียนรูทุกกลุมสาระ
เรียนรู
ใช ศู น ยแ ก ารเรี ย นรู เ พื่ อ การ 2. ครูรอยละ 100 ใชศูนยแการเรียนรูเพื่อการจัดการ
จัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ
เรียนรูแกนักเรียน
2.โรงเรียนมีการบํารุงดูแลรักษา 3.นั ก เรี ย นร อ ยละ 80 ได ใ ช ศู น ยแ ก ารเรี ย นรู ใ น
การศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาตนเอง
4.มีแผนการดําเนินการบํารุงดูแลรักษาศูนยแการเรียนรู
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
3.3 ส ง เสริ ม การใช 1 . โ ร ง เ รี ย น ใ ห บ ริ ก า ร 1. เปิดใหบริการหองปฏิบัติการและศูนยแการเรียนรูแก
ห องปฏิบั ติการ
หองปฏิบั ติการและศูนยแการ
นักเรียนและชุมชนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งตอ
และศู น ยแ ก าร
เรียนรูแกนักเรียนและชุมชน
ศูนยแการเรียนรู
เรียนรู
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เป้าหมายความสาเร็จ
3.4 ปรับปรุงอาคาร 1. โรงเรี ย นซ อ มแซมและบํ า รุ ง
สถานที่
ดูแลรักษา
2. โรงเรียนสรางบรรยากาศเอื้อ
ตอการเรียนรู
3. 5 เพิ่ ม อาคาร 1. โรงเรี ย นมี อ าคารปฏิ บั ติ ก าร
เ รี ย น แ ล ะ อ า ค า ร
ทางดานศิลปะ นาฏศิลป
ประกอบ
2.โรงเรียนมีโรงจอดสําหรับผูที่มา
ติดตอราชการและนักเรียนที่
เพียงพอ
3. โรงเรียนมีอาคารบานพักครู –
นักเรียนที่เพียงพอ
4. โรงเรียนมีหองคณะกรรมการ
สถานศึกษา

ตัวชี้วัด
1. โรเรียนมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม มีการซอมแซม
และบํารุงดูแลรักษา
2. ผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจ
ตอบรรยากาศของโรงเรียน ในระดับ ดี
1. มีอาคารปฏิบัติการทางดานศิลปะ จํานวน 1 หลัง
อาคารนาฏศิลป จํานวน 1 หลัง
2.มีโรงจอดสําหรับผูที่มาติดตอราชการจํานวนไมนอย
กวา 30 คัน โรงจอดรถจักรยายนตแนักเรีย น
จํานวนไมนอยกวา 100 คัน
3. มีอาคารบานพักครูจํานวนไมนอยกวา 40 ยูนิตมี
เรือนนอนสําหรับนักเรียนไมนอยกวา 100 คน
4. มีหองทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน
1 หอง

4.2 จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต

1. โรงเรียนมีหลักสูตรระยะสั้น 1. มีหลักสูตรระยะสั้นไมนอยกวา 5 หลักสูตร
2.โรงเรียนจัดอบรมตามหลักสูตร 2. ผูปกครองชุมชนไดรับการอบรมตามหลักสูตรระยะ
ระยะสั้น
สั้น ไมนอยกวา 1 ครั้ง ตอหลักสูตร ตอปีการศึกษา

4.3 มีระบบประกัน 1. โรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นาระบบ 1. ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจ
คุณภาพ
ประกันคุณภาพ
ตอผลการประเมินในแตละมาตรฐาน
การศึกษา
4.4 สงเสริมความ
รวมมือกับ
ชุมชนและ
หนวยงาน
ภายนอก

1. โรงเรี ยนมีโครงการ กิจกรรม 1. ครูและนักเรียนรอยละ 90 รวมงานกับชุมชนและ
ร ว ม ง า น กั บ ชุ ม ช น แ ล ะ หนวยงานภายนอก
หน ว ยงานภายนอกอย า ง
สรางสรรคแ

๓4

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 4 1.โรงเรียนมีการอบรมใหความรู 1.ผูปกครอง ชุมชน ไดรับการอบรมเกี่ยวกับอาชีพใน
สร้างความเข้มแข็ง
เกี่ยวกับอาชีพในทองถิ่น
ทองถิ่นจํานวนไมนอยกวา 2 อาชีพ อาชีพละ 1
4.1 ส งเสริ มอาชีพ 2. มีตลาดนัดในโรงเรียน
ครั้ง/ภาคเรียน
โดยใชโรง/เรียน 3.โรงเรี ย นมี กิ จ กรรมเพื่ อ หา 2.จัดตลาดนัดในโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง
เป็ น ฐานในการ
รายไดระหวางเรียน
3.นั ก เรี ย นไม น อ ยกว า ร อ ยละ 80 มี กิ จ กรรมหา
พั ฒ นาท อ งถิ่ น
รายไดระหวางเรียน
(SBMLD)
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ตัวชี้วัด
4.5 เสริมสรางความ 1. โรงเรียนจัดประชุมผูปกครอง 1. ผูปกครองรอยละ 100 ไดเขารวมประชุมกับทาง
เขมแข็ง
2 . โ ร ง เ รี ย น จั ด ป ร ะ ชุ ม โรงเรียนอยางนอย 2 ครั้ง/ภาคเรียน
ผูปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. กร ร มก า ร สถ า นศึ ก ษา ไ ด เข า ร ว ม ปร ะ ชุ ม
กรรมการ
3. โรงเรียนจัดอบรมใหความรูแก คณะกรรมการสถานศึกษา 6 ครั้ง/ปี
สถานศึกษา
ผูปกครอง
3. โรเรียนจัดอบรมให ความรูแกผู ปกครอง ปีล ะ 1
ครั้ง
4.6 สรางขวัญและ 1. โรงเรี ยนมีโครงการ กิจกรรม 1. มีกิจกรรมยกยองชมเชย ใหกําลังใจ บุคลากรและ
กําลังใจ
สรางขวัญกําลังใจ
นักเรียน อยางนอยปีละ 2 ครั้ง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กิจกรรมดี มีน้ําใจงาม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนรักษแธรรมชาติ สรางบรรยากาศการเรียนรู
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๓. การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ไดการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะ จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก การสงเสริมจุดเดนและโอกาส การแกไขจุดออนและอุปสรรคที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศนแ พันธกิจ ยุทธศาสตรแ แนวทางการพัฒนา จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณแ และเอกลักษณแของ
สถานศึกษา ที่นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรแ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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๔. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพ
๑.๑ พัฒนาครูและบุคลากร
ที่
๑

โครงการ/
กิจกรรม
เพิ่ม
ประสิทธิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใหครูมคี วามรูม ี
ทักษะในการจัดการ
เรียนรู
๒. เพื่อใหครูมีทักษะ
ทางการวิจัย
๓. เพื่อใหครูมีทักษะใน
การทําผลงานทาง
วิชาการ

เป้าหมาย
๑. ครูมคี วามรูม ีทักษะในการจัดการ
เรียนรู
๒. ครูมีทักษะทางการวิจัย
๓. ครูมีทักษะในการทําผลงานทาง
วิชาการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีศักยภาพสูงในการ โรงเรียนแมอาย
จัดการ
วิทยาคม
ศึกษาและเป็น
ศูนยแกลาง
การเรียนรูของชุมชน
ในเขตอําเภอแมอาย
และอําเภอใกลเคียง

๑.๒ พัฒนาหลักสูตร
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑

ทบทวนและ
เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุง
และกระบวนการ
หลักสูตร
จัดการเรียนการสอน
สถานศึกษา
๑.๓ พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู
ที่
๑

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบการ เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู
จัดการเรียนรู

เป้าหมาย
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรทองถิ่น
๓. โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาชีพ
เป้าหมาย
๑. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู
๒. ครูมีการนิเทศการจัดการเรียนรู
๓. ครูมเี ครื่องมือวัดผลประเมินผลที่มี
คุณภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรียนมีการพัฒนา โรงเรียนแมอาย
หลักสูตรและ
วิทยาคม
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. ครูมีแผนการ
โรงเรียนแมอาย
จัดการเรียนรู
วิทยาคม
๒. ครูมีการนิเทศการ
จัดการเรียนรู
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๑.๓ พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู
ที่
๒

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สงเสริมการคิด
โดยใช Project

เพื่อสงเสริมการคิดโดย นักเรียนมีไดจดั ทําโครงงานอยางนอย
ใช Project Based
คนละ ๑ โครงงาน

Based Learning

Learning

๓

สงเสริมให
เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักเรียนไดแสวงหาความรูต ามที่ตนเอง
นักเรียน
แสวงหาความรู
สนใจ
แสวงหาความรู
๔ สงเสริมการ
เพื่อสงเสริมการทํางาน นักเรียนมีการทํางานอยางเป็นระบบ
ทํางานอยางเป็น อยางเป็นระบบ
ระบบ
๑.๔ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู
ที่
๑

โครงการ/
กิจกรรม
พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ
จัดการเรียนรู

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อจัดการเรียนรู

เป้าหมาย
๑. โรงเรียนมีเครื่องมือเทคโนโลยี
๒. โรงเรียนมีระบบเครือขาย
๓. ครูมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู
๔. มีการบํารุงดูแลรักษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนมีไดจดั ทํา
โครงงานอยางนอย
คนละ ๑ โครงงาน
นักเรียนไดแสวงหา
ความรูตามที่ตนเอง
สนใจ
นักเรียนมีการ
ทํางานอยางเป็น
ระบบ
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
โรงเรียนมีเทคโนโลยี
เพื่อจัดการเรียนรู

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม

๑.๕ สงเสริมความเป็นเลิศ
ที่
๑

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สงเสริมใหผเู รียน เพื่อสงเสริมใหผเู รียนมี
มีความรูและ
ความรูและทักษะสู
ทักษะสูความ
ความเป็นเลิศ
เป็นเลิศ

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. ครูจดั คายวิชาการ ดนตรี กีฬา
นักเรียนไดรับการ
โรงเรียนแมอาย
ศิลปะ นาฏศิลป
สงเสริมความเป็นเลิศ วิทยาคม
๒. นักเรียนไดเขารวมการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
๓. โรงเรียนจัดใหนักเรียนทัศนศึกษาดู
งาน
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๑.๖ พัฒนานักเรียนใหมมี าตรฐาน
ที่
๑
๒

๓
๔
๕

๖

โครงการ/กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
เพื่อจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตสูความเป็น
เลิศ ตามอัจฉริยภาพ
ของเด็กของโรงเรียน
เพื่อใหนักเรียน
มีนิสัยรักการอาน
เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูเ รียน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นกวา
เปูาหมาย
จัดการศึกษาตลอด
จัดการศึกษาตลอดชีวิตสู
ผูเรียนไดรับ
ชีวิตสูความเป็นเลิศ
ความเป็นเลิศ ตาม
การศึกษา
ตามอัจฉริยภาพของ
อัจฉริยภาพของเด็กของ
อัจฉริยภาพของเด็ก
เด็กของโรงเรียน
โรงเรียน
ของโรงเรียน
รักการอาน
นักเรียนรอยละ ๘๐ มีนิสัยรัก นักเรียนรอยละ ๘๐
การอาน
มีนิสัยรักการอาน
สงเสริมและพัฒนา
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผูเรียนไดรับสงเสริม
ศักยภาพผูเ รียน
ผูเรียน
และพัฒนา
ศักยภาพผูเ รียน
สงเสริมผูเ รียนใหมี
เพื่อสงเสริมผูเ รียนใหมี เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
นักเรียนไดรับการ
ทักษะในการแสวงหา ทักษะในการแสวงหา ผูเรียนใหมีทักษะในการ
สงเสริมใหมีทักษะ
ความรูดวยตนเอง รัก ความรูดวยตนเอง รัก แสวงหาความรูด วยตนเอง
ในการแสวงหา
การเรียนรู และพัฒนา การเรียนรู และพัฒนา รักการเรียนรู และพัฒนา
ความรูดวยตนเอง
ตนเองอยางตอเนื่อง ตนเองอยางตอเนื่อง ตนเองอยางตอเนื่อง
รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
สงเสริมผูเ รียนใหมี
เพื่อสงเสริมผูเ รียนใหมี เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
นักเรียนไดรับการ
ความสามารถในการ ความสามารถในการ ผูเรียนใหมีความสามารถใน สงเสริมใหมี
คิดอยางเป็นระบบ คิด คิดอยางเป็นระบบ คิด การคิดอยางเป็นระบบ คิด
ความสามารถใน
สรางสรรคแ ตัดสินใจ สรางสรรคแ ตัดสินใจ สรางสรรคแ ตัดสินใจแกปญ
ใ หา การคิดอยางเป็น
แกปใญหาไดอยางมีสติ แกปใญหาไดอยางมีสติ ไดอยางมีสติสมเหตุสมผล
ระบบ คิด
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
สรางสรรคแ
ตัดสินใจแกปญ
ใ หา
ไดอยางมีสติ
สมเหตุสมผล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม

โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๗

สงเสริมผูเ รียนให เพื่อสงเสริมผูเ รียนใหมี
มีความรูและ
ความรูและทักษะที่
ทักษะที่จําเป็น จําเป็นตามหลักสูตร
ตามหลักสูตร
๘ สงเสริมผูเ รียนให เพื่อสงเสริมผูเ รียนใหมี
มีทักษะในการ
ทักษะในการทํางาน รัก
ทํางาน รักการ
การทํางาน สามารถ
ทํางาน สามารถ ทํางานรวมกับผูอื่นได
ทํางานรวมกับ
และมีเจตคติที่ดีตอ
ผูอื่นได และมี
อาชีพสุจริต
เจตคติทดี่ ีตอ
อาชีพสุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการทางาน
๒.๑ ใหความรูและฝึกทักษะการทํางาน
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑

ใหความรูและฝึก เพื่อใหความรูและฝึก
ทักษะการ
ทักษะการทํางาน
ทํางาน

๒

ครูดีศรี
แมอาย

เพื่อสงเสริมการทํางาน
และใหกําลังใจสําหรับ
ครู

เป้าหมาย
เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมผูเ รียนใหมี
ความรูและทักษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตร
เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมผูเ รียนใหมี
ทักษะในการทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมี
เจตคติทดี่ ีตออาชีพสุจริต

เป้าหมาย
๑. มีการจัดอบรม ประชุม สัมมนาแก
ครูและบุคลากร
๒. มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
๓. โรงเรียนติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล
ครูดีศรีแมอายปี ละ ๑๒ คน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนไดรับการ
สงเสริมใหมีความรู
และทักษะที่จําเป็น
ตามหลักสูตร
นักเรียนไดรับการ
สงเสริมใหมีทักษะใน
การทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรียนมีระบบงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม

ครูดีศรีแมอายปี ละ
๑๒ คน

โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม

๒.๒ สงเสริมการทํางานเป็นทีม
ที่
๑

โครงการ/
กิจกรรม
สงเสริมการ
ทํางานเป็นทีม

วัตถุประสงค์
เพื่อสงเสริมการทํางาน
เป็นทีม

เป้าหมาย
ทุกฝุายงานมีบุคลากรที่มีทักษะการ
ทํางานเป็นทีมอยางมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทุกฝุายงานมี
บุคลากรที่มีทักษะ
การทํางานเป็นทีม
อยางมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม
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๒.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑

พัฒนาระบบการ เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
บริหารจัดการ

๒

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
ดานการบริหาร
และการบริการ
จัดการศึกษา
ของโรงเรียนแม
อายวิทยาคม

๓

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
๑. เพื่อใหมีวัสดุ
อุปกรณแครุภณ
ั ฑแ
เครื่องมือ เครื่องใช
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานดาน
การศึกษา อยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๒. เพื่อใหโมีศักยภาพ
ทางครุภัณฑแและ
อุปกรณแทางการศึกษา
ที่ครบถวน

เป้าหมาย
๑. ทุกฝุายงานมีคูมือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอน การทํางาน ทุก
ฝุายงาน
๒. ทุกฝุายงาน มีเทคโนโลยีสนับสนุน
ในการทํางาน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา
ครุภณ
ั ฑแขนสงและยานพาหนะ
ครุภณ
ั ฑแคอมพิวเตอรแ
ครุภณ
ั ฑแสาํ หรับการเรียนการสอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรียนมีการพัฒนา โรงเรียนแมอาย
ระบบการบริหาร
วิทยาคม
จัดการ
โรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการ
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคมมีศักยภาพ
ความพรอมในการ
พัฒนาการศึกษา
ใหบรรลุสัมฤทธิ์ผล
ตามนโยบายและ
แผนพัฒนาโรงเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา
ของ องคแการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม

โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม
กองการศึกษาฯ
(โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
๓.๑ เพิ่มหองปฏิบัติการ
ที่
๑

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพิ่มและปรับปรุง
หองปฏิบัติการ

เพื่อเพิ่มและปรับปรุง
หองปฏิบัติการ

๑. มีหองปฏิบัติการและใช
หองปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนรู
ทุกกลุมสาระ
๒. มีการบํารุงดูแลรักษา
หองปฏิบัติการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรียนมี
โรงเรียนแมอาย
หองปฏิบัติการและ วิทยาคม
ใชหองปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการเรียนรูทุก
กลุมสาระการเรียนรู
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๓.๒ เพิ่มศูนยแการเรียนรู
ที่
๑

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพิ่มและปรับปรุง
ศูนยแการเรียนรู

เพื่อและปรับปรุงเพิ่ม
ศูนยแการเรียนรู

เป้าหมาย
๑. มีศูนยแการเรียนรูและใชศูนยแการ
เรียนรูเ พื่อการจัดการเรียนรูทุกกลุม
สาระ
๒. มีการบํารุงดูแลรักษาศูนยแการ
เรียนรู

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรียนศูนยแการ
โรงเรียนแมอาย
เรียนรูและใชศูนยแ
วิทยาคม
การเรียนรูเพื่อการ
จัดการเรียนรูทุกกลุม
สาระ

๓.๓ สงเสริมการใชหองปฏิบัติการและศูนยแการเรียนรู
ที่
๑

โครงการ/
กิจกรรม
สงเสริมการใช
หองปฏิบัติการ
และศูนยแการ
เรียนรู

วัตถุประสงค์
เพื่อสงเสริมการใช
หองปฏิบัติการและ
ศูนยแการเรียนรู

เป้าหมาย
ใหบริการหองปฏิบตั ิการและศูนยแการ
เรียนรูแกนักเรียนและชุมชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
โรงเรียนใหบริการ
หองปฏิบัติการและ
ศูนยแการเรียนรูแก
นักเรียนและชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม

๓.๔ ปรับปรุงอาคารสถานที่เพิ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ที่
๑

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการกอสราง ๑. เพื่อใหอาคาร
และพัฒนาอาคาร สถานที่ไดตาม
สถานที่โรงเรียน มาตรฐานที่กําหนด
แม-อายวิทยาคม
ตามแผนพัฒนา
ของโรงเรียนแม
อายวิทยาคม

เป้าหมาย
๑)อาคารเรียน ๔ ชั้น ตามแบบ
สน.ศท.๔/๑๒
๒)อาคารประชาสัมพันธแ
๓)โรงจอดรถรับ-สงนักเรียน และ
บุคลากร
๔)โรงจอดรถราชการ และผูมาติดตอ
ราชการ
๕) ปรับปรุงระบบน้ําในโรงเรียน
๖)อาคารโรงอาหาร ๑ หลัง
๗)สรางสนามฟุตซอลในรม ๘)
กอสรางหองน้ํานักเรียนชาย-หญิง
๙)สรางรางระบายน้ํา
๑๐)ปรับปรุงภูมิทัศนแอนุสาวรียแเจาแม
มะลิกา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีอาคารสถานที่และ กองการศึกษาฯ
แหลง
การเรียนรูที่เพียงพอ
ไดมาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความเข้มแข็ง
๔.๑ สงเสริมอาชีพโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD )และจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑

โครงการพัฒนา
ระบบบริหารโดยใช
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาทองถิ่น
(School Based

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารโดยใชโรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น

Management for
Local Development
: SBMLD)

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๑.พัฒนาและเสริมสรางให
โรงเรียนเป็นฐานใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
การพัฒนาทองถิ่น
พื้นฐานมีความเขมแข็ง
๒.พัฒนาและสงเสริมใหโรงเรียนมี
ความคลองตัวในการบริหาร
๓.พัฒนาและสงเสริมใหโรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาทองถิน่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนแม-อาย
วิทยาคม

๔.๓ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑

พัฒนาระบบประกัน เพื่อพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ
ภายใน
การศึกษาภายใน

เป้าหมาย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชุมชนและนักเรียนมี โรงเรียนแมอาย
ความพึงพอใจในการ วิทยาคม
ใหบริการ
ของโรงเรียน

๔.๔ สงเสริมความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานภายนอก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

สงเสริมความ
รวมมือกับชุมชน
และหนวยงาน
ภายนอก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อสงเสริมความ
รวมมือกับชุมชนและ
หนวยงานภายนอก

ครูและนักเรียน รวมงานกับชุมชน
และหนวยงานภายนอกอยาง
สรางสรรคแ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ครูและนักเรียน
รวมงานกับชุมชน
และหนวยงาน
ภายนอกอยาง
สรางสรรคแ

โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม
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๔.๕ เสริมสรางความเขมแข็งผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา
ที่
๑

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เสริมสรางความ เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งผูปกครอง เขมแข็งผูปกครองและ
และกรรมการ
กรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษา

เป้าหมาย
๑. ผูปกครองมีสวนรวมกับ
สถานศึกษา
๒. คณะกรรมการสถานศึกษามี
สวนรวมกับสถานศึกษา
๓. มีกิจกรรมใหความรูและสราง
ความเขาใจใหแกผูปกครอง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผูปกครองและ
กรรมการ
สถานศึกษามีความ
เขมแข็ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม

๔.๖ สรางขวัญและกําลังใจ
ที่
๑

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สรางขวัญและ
กําลังใจ

เพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจ

เป้าหมาย
มีกิจกรรม สรางขวัญกําลังใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ครูและบุคลากร มี
ความพึงพอใจตอ
กิจกรรมสรางขวัญ
และกําลังใจ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม

๔.๗ เสริมสรางความเขมแขงใหกับผูเรียน
ที่
๑

๒

๓

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สงเสริมผูเ รียนให
มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
คานิยมที่พึง
ประสงคแ
โรงเรียนมาตรฐาน
ตานสิ่งเสพติด
(TRC:VB Harm

เพื่อสงเสริมผูเ รียนใหมี เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมผูเ รียนใหมี นักเรียนไดรับการ
คุณธรรม จริยธรรมและ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ สงเสริมใหมี
คานิยมที่พึงประสงคแ
พึงประสงคแ
คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึง
ประสงคแ
เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียน จัดกิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานตาน โรงเรียนมาตรฐาน
มาตรฐานตานสิ่งเสพติด สิ่งเสพติด(TRC:VB Harm
ตานสิ่งเสพติด
Prevention)
(TRC:VB Harm
(TRC:VB Harm

Prevention)

Prevention)

สงเสริมใหผเู รียน เพื่อสงเสริมผูเ รียนใหมี
มีสุขภาวะที่ดีและ สุขภาวะที่ดีและมี
มีสุนทรียภาพ
สุนทรียภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม

โรงเรียนแมอาย
วิทยาคม

Prevention)

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมผูเ รียนใหมี นักเรียนไดรับการ
โรงเรียนแมอาย
สุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
สงเสริมใหมสี ุขภาวะ วิทยาคม
ที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
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ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๑.๑ ครู มีคุณ ธรรม จริย ธรรมปฏิ บัติ ตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑.๒ ครู มี ค วามรู ค วามเข า ใจปรั ช ญาหลั ก การและ
จุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ ครูมีการวิเคราะหแผูเรียนเป็นรายบุคคล
๑.๔ ครู มี ค วามสามารถในการจั ด ทํ า แผนการจั ด การ
เรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและนําไปจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ
๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก
๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยี
มาใชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
๑.๗ ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและนําผล
ไปใชในการพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
๑.๘ ครูมีการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
๑.๙ ครูจัด สภาพแวดล อมที่ เอื้ อตอ การเรี ยนรู ไดอ ยา ง
เหมาะสม
๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธแกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
๑ . ๑ ๑ ค รู มี ค วา ม ส า ม า ร ถใ นก า ร สื่ อ ส า ร โ ด ย ใ ช
ภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ)

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

๙๑.๑๖





๙๑.๓๓





๘๓.๒๗





๙๐.๘๒





๙๒.๒๕





๘๖.๑๒





๘๘.๕๗





๘๓.๑๗





๘๕.๒๑





๙๓.๘๘













๗๓.๔๕
๘๘.๕๘



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการครูดีศรีแม่อาย
- โครงการประชุมผู้ปกครอง
- โครงการวันสาคัญต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันอาเซียน เป็นต้น
- รายงานผลการดาเนินโครงการ
- รายงานผลการนิเทศ
- แผนการจัดการเรียนรู้
- เอกสารเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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- รายงานการประเมินตนเองของครู
- รายงานการขาด ลา มาสายของครู- รายงานการประชุมผู้ปกครอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ และจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษา
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ผลงานนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ และการดูแลนักเรียนของครู
- ปถ.05
- แผนการจัดการเรียนรู้
- บันทึกการสอนซ่อมเสริม
- ผลงานนักเรียน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
- ครูส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแต่ขาดการจัดระบบฐานข้อมูลและจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอีกทั้งนาผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียนยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- จัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาเอกสารฐานข้อมูลและรายงาน
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ รวมถึงการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
และนาไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- โครงการครูดีศรีแม่อาย
- แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
- แผนการจัดการเรียนรู้
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน
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- ผลงานนักเรียน
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
- แผนงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
- ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้แต่ยังไม่ได้นามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- จัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- โครงการครูดีศรีแม่อาย
- แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
- แผนการจัดการเรียนรู้
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน
- บันทึกการสอนซ่อมเสริม
- ผลงานนักเรียน
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนการจัดการเรียนรู้
- รายงานการอบรมเรื่องการผลิตสื่อ
- บันทึกการใช้สื่อการสอน
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้
- ผลงานนักเรียน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
- ครูร้อยละ ๑๓.๘๘ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้สื่อและเทคโนโลยี และขาดการ
ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อนามาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยี รวมถึงการประเมินผลการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีด้วย
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ครูมีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริ งและนาผลไปใช้ใ นการพัฒนาผู้เ รียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนการจัดการเรียนรู้
- บันทึกการสอนซ่อมเสริม
- รายงานการวิเคราะห์แบบทดสอบ
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน
- ผลงานนักเรียน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
- ครูร้อยละ ๑๑.๔๓ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ การนาผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ครูมีการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนการจัดการเรียนรู้
- บันทึกการสอนซ่อมเสริม
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน
- ผลงานนักเรียน
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
- ครูร้อยละ ๑๖.๘๓ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน และกาหนดปฏิทิน
การทาวิจัยในชั้นเรียนให้ชัดเจนเป็นขั้นตอนให้ครูทุกคนได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการเพิ่มและปรับปรุงห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้
- โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
- ห้องเรียนส่วนมากมีจานวนนักเรียนมากเกินไป จึงไม่มีพื้นที่ในการจัดมุมเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- ส่งเสริมให้แต่ละห้องเรียนจัดห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนมีชีวิต
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- ห้องเรียนที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอในการจัดมุมเรียนรู้ภายในห้องเรียน ควรส่งเสริมให้จัดทา
ป้ายนิเทศภายในห้องเรียน หรืออาจปรับมุมเรียนรู้ในรูปแบบกาแพงความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- โครงการประชุมผู้ปกครอง
- รายงานการเยี่ยมบ้าน
- รายงานการประชุมผู้ปกครอง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๑ ครูมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน
- แผนการสอนที่สอดแทรกภาษาต่างประเทศ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
- ครูขาดการใช้ภาษาต่างประเทศ (อย่างน้อยภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูเกิดแรงจูงใจ และได้ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นประจา
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา 255๗ ไดระดับคุณภาพ .ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา.255๘ ไดระดับคุณภาพ..ดีเยี่ยม .
2. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255๘ สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
๔
ดีมาก
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
5
ดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ย
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย.....๔.๕......
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มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
๒.๑ ผูบริหารสถานศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และปฏิบัตติ นตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒.๒ ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษามี
ความคิดริเริม่ มีวิสัยทัศนแและเป็นผูนําทางวิชาการ
๒.๓ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอยางมี
คุณภาพ
๒.๔ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารโดยใช
ภาษาตางประเทศ อยางนอยหนึ่งภาษา
๒.๕ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการใชสื่อและเทคโนโลยี
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
ควร
(ร้อยละ) ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

๑๐๐.๐๐



๑๐๐.๐๐



๑๐๐.๐๐



๑๐๐.๐๐



๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐




ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- บันทึกการประชุม
- คาสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมชั้นเรียน
- รายงานประจาปีของโรงเรียน/รายงานของ สมศ.
- แฟ้มประกาศนียบัตร/รางวัลต่างๆ
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษามีความคิดริเริ่มมีวิสัยทัศน์และ
เป็นผู้นาทางวิชาการ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
-บันทึกการประชุม- หลักสูตรสถานศึกษา
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมชั้นเรียน
- รายงานการประเมินภายในโดยต้นสังกัด
- รายงานประจาปีของโรงเรียน/รายงานของ สมศ.
- แฟ้มประกาศนียบัตร/รางวัลต่างๆ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษา
- คาสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม สมุดเยี่ยมชั้นเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- หลักสูตรสถานศึกษา
- คาสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม
- บันทึก MOU การรับนักศึกษาเพื่อฝึกสอนและแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม ไทย-จีน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แฟ้มสะสมงาน
- แฟ้มประกาศนียบัตร/รางวัลต่างๆ
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา(ปใจจุบัน) ๒๕๕๘ ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๒ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
๕
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
๕
ดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ย
๕
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย ๕
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มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้อง

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์เพียงพอ อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะสะอาด สวยงาม
3.2 สถานศึกษามีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความ
ปลอดภัย
3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษาและพัฒนาบุคลากร
3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ต่อการจัดการศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

100



100



๙๓.๓๓



100



๙๘.๓๓



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วัสดุ ครุภัณฑแเพียงพออยูในสภาพใชการไดดี ถูกสุขลักษณะ สะอาดสวยงาม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- มีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองปฏิบัติการ และแหลงเรียนรู
- อาคารหอประชุม อาคารดนตรี อาคารนาฏศิลป โรงอาหาร เป็นตน
- หองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ
- รูปภาพประกอบ
- มีวัสดุครุภัณฑแ เชน กระดานอัจฉริยะ โปรเจคเตอรแ หนังสือ เป็นตน
- โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานที่และศูนยแการเรียนรู
- โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน
- โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน
- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
- โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูและการทํางาน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
สงเสริมการใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกอยางตอเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ และสร้างเสริมความ
ปลอดภัย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- มีสภาพแวดลอมรมรื่น มีอาคารเรียน สะอาด และปลอดภัย
- มีหองพยาบาลหองปฏิบัติการ ตางๆ หองสมุด แหลงเรียนรู
- โครงการสงเสริมมาตรการปูองกันการบาดเจ็บและสรางเสริมความปลอดภัย
- โครงการรณรงคแปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- โครงการจัดหาชุดพื้นเมืองและชุดกีฬา
- โครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ของผูเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- ขอบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
- แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
การใชงบประมาณไมเป็นไปตามแผนงานโครงการ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรมีการกํากับติดตามการใชงบประมาณตามแผนงานโครงการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- หองปฏิบัติการ ตาง ๆ แหลงเรียนรูอาเซียน หองภูมิปใญญาทองถิ่น
- มีหองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ อิเล็กทรอนิกสแ
- มีระบบอินเตอรแเน็ตไรสาย ภายใน(Wifi)
- ภูมปใญญาทองถิ่นการนวด ประคบ ถั่วเนา การจักสาร
- โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
- โครงการพัฒนาหองสมุด
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD)
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
สงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนรู
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา 255๗ ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา(ปใจจุบัน) .255๘ ไดระดับคุณภาพ..ดีเยี่ยม .
2. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255๘ สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 3 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
5
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
5
ดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ย
5
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน

ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
คือ มีคาเฉลี่ย.....5......
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มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้

๔.๑ สถานศึกษากระจายอานาจบริหารและจัดการศึกษา
๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนา
สถานศึกษา
๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

๘๓.๓๓
๘๐.๐๐
๘๐.๐๐

 


๘๖.๖๗
๗๓.๓๓
๘๐.๖๗






ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สถานศึกษากระจายอานาจบริหารและจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- รายงานผลการดาเนินโครงการ
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- โครงสร้างการบริหารงาน
- บันทึกการประชุม
- คาสั่งปฏิบัติงานของโรงเรียน
- สมุดเยี่ยมสถานศึกษา
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
- รายงานประเมินภายในโดยต้นสังกัด
- แบบสรุปความพึงพอใจ
- สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
- พันธะสัญญากับสถาบันการศึกษาต่างๆ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
- คณะกรรมการบางฝ่ายยังไม่มีการรายงานผลการดาเนินงานเป็นปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- ควรมีคณะกรรมการฝ่ายติดตามการดาเนินงานของโครงการต่างๆ



69

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐานที่ได้ดาเนินการ
- รายงานผลการดาเนินโครงการ
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- โครงสร้างการบริหารงาน
- บันทึกการประชุม
- คาสั่งปฏิบัติงานของโรงเรียน
- สมุดเยี่ยมสถานศึกษา
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
- รายงานประเมินภายในโดยต้นสังกัด
- แบบสรุปความพึงพอใจ
- สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
- การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนยังไม่เป็นปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- งานสารสนเทศควรจัดทาปฏิทินการติดตามข้อมูลสารสนเทศต่างๆของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนการปฏิบัติการประจาปี
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รายงานผลการดาเนินโครงการ
- สมุดบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- คาสั่งปฏิบัติงานของโรงเรียน
- แบบสรุปความพึงพอใจ
- ภาพถ่าย
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนาผลการผลการประเมินการดาเนินงานมาปรับปรุงและ
พัฒนาไม่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรนาผลการประเมินการดาเนินงานมาปรับปรุงและ
พัฒนามากขึ้นและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- รายงานผลการดาเนินโครงการ
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- โครงสร้างการบริหารงาน
- บันทึกการประชุม
- คาสั่งปฏิบัติงานของโรงเรียน
- สมุดเยี่ยมสถานศึกษา
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
- รายงานประเมินภายในโดยต้นสังกัด
- แบบสรุปความพึงพอใจ
- สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
- ป้ายนิเทศ
- ภาพถ่าย
- แผ่นพับ
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
สถานศึกษานาผลการประเมินการปฏิบัติงานไปปรับปรุงและพัฒนาน้อย
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
สถานศึกษานาผลการประเมินการปฏิบัติงานไปปรับปรุงและพัฒนาให้มากขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- โครงสร้างการบริหารงาน
- บันทึกการประชุม
- คาสั่งปฏิบัติงานของโรงเรียน
- สมุดเยี่ยมสถานศึกษา
- รายงานประจาปีของโรงเรียน- รายงานประเมินภายในโดยต้นสังกัด
ปัญหา/อุปสรรคต่อการดาเนินการ
- คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการดาเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการดาเนินงานควรดาเนินการตามปฏิทินที่กาหนด
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) ๒๕๕๘ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๔ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์
๔
ดีมาก
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
๕
ดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ย
๔.๕๐
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน

ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
คือ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐

72

มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
คะแนน
(ร้อยละ)
๕.๑ สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหเหมาะสม 88.89
กับผูเรียน และบริบทของทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน
๕.๒ สถานศึกษาสงเสริม กํากับดูแลใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 93.33
ที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญและนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๓ สถานศึกษาสงเสริมการผลิต การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ 83.33
พัฒนานวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรู
๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
93.33
๕.๕ สถานศึกษาดําเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูอยาง 91.67
เป็นระบบ
๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเป็น 100.00
ระบบ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 91.76
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง พอใช

ดี

ดีมาก ดีเยี่ยม








ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สถานศึกษาจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- คําสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- หลักสูตรสถานศึกษา (เลมแม)
- เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู (เลมลูก)
- รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
- ทะเบียนแหลงเรียนรู/ภูมิปใญญาทองถิ่น
- โครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
สงเสริมใหมีการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝุายที่เกี่ยวของ
อยางจริงจัง ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริม กากับดูแลให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนการจัดการเรียนรู
- รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
ควรมีการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับความถนัดและความสามารถของผูเรียนเป็นรายบุคคล
ติดตามและประเมินการใชแผนการจัดการเรียนรู ตลอดจนนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูครบทุกกลุมสาระอยางตอเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนการจัดการเรียนรู
- รายงานการใชสื่อ และนวัตกรรม
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
ส ง เสริ ม ให มี ก ารใช ผ ลิ ต ใช สื่ อ และนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาครบทุ ก กลุ ม สาระ
สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการผลิตและการใชสื่อและสงเสริมการพัฒนาสื่อที่เอื้อตอการ
เรียนรู จัดทําทะเบียนสื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและสงเสริมการ
ดูแลรักษา ซอมแซมสื่อที่ชํารุดใหสามารถใชงานได
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- หลักสูตรสถานศึกษา
- แผนการจัดการเรียนรู
- รายงานการสํารวจความตองการดานการเรียนของนักเรียน
- คําสั่งแตงตั้งคณะครูเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน
- รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
สถานศึกษานําผลการวิเคราะหแผูเรียนเป็นรายบุคคลใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู
มีการนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมทั้งนําผลการประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางจริงจังและตอเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- คําสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- หลักสูตรสถานศึกษา
- แผนการจัดการเรียนรู
- ปฏิทินปฏิบัติงาน
- หลักฐานเอกสารทางการศึกษา ไดแก ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3,ปถ.05,ปถ.06, ปถ.กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
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-

โปรแกรมบริหารงานวิชาการ
โปรแกรมดูผลการเรียนออนไลนแ
บันทึกการสงการตรวจขอสอบ การวิเคราะหแขอสอบ
รายงานการนิเทศติดตามการดําเนินงาน
รายงานการประชุมผูปกครอง รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายงานการประเมินระบบการวัดและประเมินผล

ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
- ระบบเชื่อมตอโปรแกรมบริหารงานวิชาการไมเสถียร มีผลกระทบตอการกรอกขอมูล การ
บริการขอมูลลาชา และการดูผลการเรียนออนไลนแ
- การปรับหลักสูตรในสวนของการเปลี่ยนเวลาเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมมีผลกระทบตอการกรอก
ขอมูลในโปรแกรม
- สํานักงานวิชาการปรับปรุงใหม คับแคบ การจัดระบบเอกสารยังไมเขาที่
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
- สงเจาหนาที่ขอมูลไปอบรมระบบเชื่อมตอโปรแกรม
- จัดทําเอกสารรหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต และรุนที่ใช ใหชัดเจน
- จัดระบบเอกสารใหคนหางาย
- ตรวจสอบและประเมินระบบการวัดและประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- คําสั่งการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู
- รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
นําผลการนิเทศการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงการจัดการเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไดระดับคุณภาพ.ดีเยี่ยม
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไดระดับคุณภาพ..ดีเยี่ยม.
2. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
ดําเนินการ
ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปวา
มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๕ ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
๕
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
๕
ดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ย
๕
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน

ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
คือ มีคาเฉลี่ย.....๕......
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มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

6.1. สถานศึกษาจัดทําขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่น และ
100.00
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
6.2. สถานศึกษาสนับสนุนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิ
100.00
ปใญญาทองถิ่นโดยชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
6.3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคแกรที่เกี่ยวของทั้ง 100.00
ภายในและภายนอกประเทศ

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

100.00

ดีเยี่ยม





ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- คําสั่งมอบหมายงานแตละฝุายงาน
- แผนการดําเนินโครงการ
- สมุดเยี่ยมชมแหลงเรียนรู
- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
- รูปภาพประกอบ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
สงเสริมใหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา.ใหสอดคลองกับ บริบทของโรงเรียน
เพิ่มขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนการดาเนินงานตามโครงการ
- รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
- รูปภาพประกอบ
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ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
การประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก เกิดความลาชาในการดําเนินงาน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรเพิ่มประสิทธิในการประสานงานและควรใหโอกาสบุคลากรภายนอกใหความรูใน ดานภูมิปใญญา
ทองถิ่นใหมากขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนการดาเนินงานตามโครงการ
- รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
- รูปภาพประกอบ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
การประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก เกิดความลาชาในการดําเนินงาน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรมีการวางแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและควรมีโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
3. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา 255๗ ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา(ปใจจุบัน) 255๘. ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
4. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 6 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255๘ สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 6 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย

คะแนน
5
5
5

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีมาก
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย.....5......
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มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่
เนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
สถานศึ ก ษาจั ด ให มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษา
สถานศึ ก ษาประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

ระดับคุณภาพ
คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

100.00

ดีเยี่ยม
 

100.00
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93.33





100.00





100.00





100.00
96.67







ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- คําสั่งแตงตั้งวิเคราะหแตัวบงชี้
- ประกาศมาตรฐานและเปูาหมายของโรงเรียน
- แผนพับ เว็บไซตแ ประกาศของโรงเรียน
- รูปภาพประกอบ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
สงเสริมใหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา.ใหสอดคลองกับ บริบทของโรงเรียน
เพิ่มขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- โครงการ
- คาสั่งมอบหมายงานแต่ละฝ่ายงาน
- บันทึกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

80

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรใชเทคโนโลยีในการสื่อสารเชนโปรแกรมระบบงานสารบัญ โปรแกรมการจัดแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงสร้างการบริหารงาน
- คาสั่ง บันทึกประชุม
- เว็บไซตแ
- แผนการดาเนินโครงการ
- รูปภาพประกอบ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
ขาดความเป็นปใจจุบันของขอมูลสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรใชเทคโนโลยีในจัดระบบสารสนเทศเชนโปรแกรมระบบงานสารสนเทศโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- โครงการ SBMLD
- คาสั่งมอบหมายงานแต่ละฝ่ายงาน
- บันทึกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- รูปภาพประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
คาสั่ง คณะกรรมการติดตาม
รายงานการประชุม
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรจัดทําปฏิทินในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เชน การนิเทศภายใน
โครงการ การนิเทศโครงการ การประเมินโครงการ เป็นตน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
รองรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ไดดําเนินการ
คําสั่งคณะกรรมการประเมิน
คูมือประเมิน
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แบบประเมิน
รายงานการประชุม
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
รายงาน SAR ของโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ที่7.8

สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
เลม SAR ของโรงเรียน
การวิเคราะหแผลการประเมิน
จัดทําสังเคราะหแขอมูลเพื่อเป็นสารสนเทศของโรงเรียน
เผยแพรผลการประเมิน

ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
5. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา 2557 ไดระดับคุณภาพ .ดีเยี่ยม
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา(ปใจจุบัน) 2558 ไดระดับคุณภาพ..ดีเยี่ยม .
6. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 7 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 7 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
5
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
5
ดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ย
5
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย.....5......
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มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ระดับคุณภาพ
คะแนน
ตัวบ่งชี้
(ร้อย
ควร
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ละ) ปรับปรุง
มาก เยี่ยม
๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริม

๘๘.๘๙
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
๘.๒ สถานศึกษาดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการ

ยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น ๘๐.๐๐
เลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
๘๔.๔๔

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
- โครงการต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (TRC.VB Harm Prevention)
- โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
- โครงการยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
- โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการมีงานทา
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
- รายงานโครงการกิจกรรม
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
สถานศึกษาขาดการนิเทศติดตามการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศติดตาม
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ สถานศึกษาดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
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- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
- โครงการต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (TRC.VB Harm Prevention)
- โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
- โครงการยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
- โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการมีงานทา
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
การประสานงานทั้งภายในและภายนอก เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเช่นโปรแกรมระบบงานสารบัญ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ระดับคุณภาพ.ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา.....๒๕๕๘........ ได้ระดับคุณภาพ..ดีมาก .
๒. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปว่า
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๘ ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑ์
๔
ดี
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
๔
ดี
ค่าเฉลี่ย
๔
ดี
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการ
เสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดี
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีค่าเฉลี่ย.....๔......
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มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
คะแนน
ตัวบ่งชี้
(ร้อยละ) ปรับปรุง
9.1 ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตาม
94.33
หลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ
9.2 ผูเรียนมีความซื่อสัตยแสุจริต
94.69
9.3 ผูเรียนมีความกตัญโูกตเวที
97.05
9.4 ผูเรียนมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ เสียสละเพื่อ
96.34
สวนรวม และมีจิตสาธารณะ
9.5 ผูเรียนประหยัด และรูจักใชทรัพยแสิ่งของสวนตน
97.29
และสวนรวมอยางคุมคา
9.6 ผูเรียนนิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิปใญญาทองถิ่น
ภูมิปญ
ใ ญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็น
97.47
ไทย
9.7 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษแและพัฒนา
97.14
สิ่งแวดลอม
9.8 ผูเรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็น
96.67
ประมุข
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
96.37

ระดับคุณภาพ
พอใช
ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ
ผลการประเมิน ร้อยละ 94.33 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
แบบ ปถ.05
แบบบันทึกการตรวจผมและเครื่องแตงกาย
สรุปรายงานการเขาแถวงานสภานักเรียนและครูที่ปรึกษา
สรุปรายงานกิจกรรมสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
นักเรียนสวนนอยที่ไมเขารวมกิจกรรม ครูที่ปรึกษาไมติดตาม
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ครูที่ปรึกษาควรใหความรวมมือในการติดตามนักเรียน ฝุายกิจการนักเรียนควรจัด
กิจกรรมพิเศษสําหรับนักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผูเรียนมีความซื่อสัตยแสุจริต
ผลการประเมิน ร้อยละ 94.69 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
แบบ ปถ.05
สรุปผลการดําเนินงานของฝุายวิชาการในการสอบ
สมุดบันทึกความดี
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
นักเรียนที่ทําความดีไมประสงคแออกนาม
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
สงเสริมและใหกําลังใจนักเรียนที่ทําความดี
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.3 ผูเรียนมีความกตัญโูกตเวที
ผลการประเมิน ร้อยละ 97.05 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
แบบ ปถ.05
สรุปรายงานการเยี่ยมบาน
รายงานกิจกรรมวันไหวครูดนตรีไทย/พื้นเมือง/วันครู
สรุปรายงานการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ
ปพ. กิจกรรมสาธารณะประโยชนแ
บันทึกความดี
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
นักเรียนบางสวนไมไดอยูกับผูปกครองที่แทจริง และผูปกครองมีชองวางวัยขาดความ
เขาใจซึ้งกันและกัน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความกตัญโูกตเวทีเชนกิจกรรมทําดีเพื่อแม รางวัล
กตัญโู กิจกรรมกอดพอแมกอนออกบาน
ตัวบ่งชี้ที่ 9.4 ผูเรียนมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ เสียสละเพื่อสวนรวม และมีจิตสาธารณะ
ผลการประเมิน ร้อยละ 96.34 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการแกวใส
- แบบ ปถ.05/แบบ ปพ.
- กิจกรรมสาธารณะประโยชนแ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
อุปกรณแในการทํากิจกรรมไมเพียงพอ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
โรงเรียนควรจัดวัสดุอุปกรณแสําหรับจัดกิจกรรมที่สงเสริมให ผูเรียนมีเมตตา กรุณา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ เสียสละเพื่อสวนรวม และมีจิตสาธารณะเชน โครงการแกวใสใสใจสิ่งแวดลอม
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.5 ผูเรียนประหยัด และรูจักใชทรัพยแสินของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา
ผลการประเมิน ร้อยละ 97.29 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- โครงการธนาคารโรงเรียน
- แบบ ปถ.05
- รูปภาพ
- รายงานโครงการกิจกรรม
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
ครูเป็นตัวอยางสําหรับนักเรียน และนักเรียนยังมีคานิยมการใชสิ่งของตางๆโดยไมเห็น
คุณคาเชน เสื้อผา สมุด หนังสือ โทรศัพทแ เป็นตน มีฟุมเฟื่อย
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
สงเสริมใหครูเป็นตัวอยางในการประหยัด จัดกิจกรรมที่สงเสริมความพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตของนักเรียนเพื่อสรางมีคานิยมใหเห็นคุณคา การใชสิ่งของตางๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.6 ผูเรียนนิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิปใญญาทองถิ่น ภูมิปใญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
ผลการประเมิน ร้อยละ 97.47 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ
- โครงการสงเสริมความเป็นเลิศ
- กิจกรรมการแตงกายในชุดพื้นเมืองในทุกวันศุกรแวันสําคัญตางๆ
- โครงการดนตรีพื้นบานลานนาสูชุมชน
- รูปภาพการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของโรงเรียนและชุมชน
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
นักเรียนสวนนอยที่ไมคอยใหความรวมมือ เนื่องจากไมอยากใสชุดพื้นเมือง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนนิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิปใญญาทองถิ่น ภูมิปใญญาไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย เชน กิจกรรมแตงชุดพื้นบาน มาเรียน กิจกรรมภูมิปใญญา
ปูุสอนหลาน เป็นตน
ระบบงานสารบัญ โปรแกรมการจัดแผน
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.7 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษแและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ผลการประเมิน ร้อยละ 97.14 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ
- โครงการแกวใส
- โครงการธนาคารโรงเรียน
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- แบบ ปถ.05
- รูปภาพ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
ขาดวัสดุอุปกรณแในการจัดกิจกรรมแกวใส
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
โรงเรียนควรจัดวัสดุอุปกรณแสําหรับจัดกิจกรรม ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมปลูกจิตสํานึกให
นักเรียนมีใจในการอนุรักษแและพัฒนาสิ่งแวดลอม เชนกิจกรรมแกวใสใสใจสิ่งแวดลอม
ตัวบ่งชี้ที่ 9.8 ผูเรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยแ
ทรงเป็นประมุข
ผลการประเมิน ร้อยละ 96.67 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
- โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมฯ
- โครงการสภานักเรียน
- โครงการคุณธรรมประจําใจแกนิสัยสวนตัว
- แบบ ปถ.05
- โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
- รูปภาพ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
ไมมี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๓. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา 2557 ไดระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา(ปใจจุบัน) .....2558........ ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน-ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 9 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 9 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
5
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
5
ดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ย
5
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ
ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย.....5......
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มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
ตัวบงชี้ที่ 10.1 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑแ (คางม36รอของ
กรม)
ตัวบงชี้ที่ 10.2 ผูเรียนมีความรู มีความเขาใจ ตระหนัก
และรับผิดชอบรวมในฐานะพลเมืองของอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 10.3 ผูเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย
และภูมิปใญญาอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 10.4 ผูเรียนมีทักษะ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาประเทศ เพื่อน
บาน และทักษะอาชีพ
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๕ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตาม
เปูาหมายที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๖ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหแ
และเขียนเป็นไปตามเกณฑแ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

ระดับคุณภาพ
คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก


87.12


67.97



79.06


66.93
37.12




83.32
70.26

ดีเยี่ยม



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบงชี้ที่ 10.1 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑแ
ผลการ
ประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนการจัดการเรียนรูของครู
- บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูและรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
ครูผูสอน
- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายวิชา (ปถ.05)
- กิจกรรมรักการอาน
- กิจกรรมศูนยแไกลเกลี่ย
- กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- ผลการประเมินสมรรถถนะสําคัญของผูเรียนจากแบบประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาสังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
- สารสนเทศผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
- สงเสริมใหครู ไดจัดทําแผนการเรียนรูที่มีการสงเสริมสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิเทศกํากับติดตามการใชแผนการจัดการ
เรียนรู การประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อนําขอมูลใชในการพัฒนาผูเรียน มีการสงตอ
ขอมูล ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองของอาเซียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนการจัดการเรียนรูของครูประจําวิชาอาเซียน
- บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูและรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
ครูผูสอนประจําวิชาอาเซียน
- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายวิชา (ปถ.05)สาระเพิ่ม วิชาอาเซียน
- กิจกรรมวันอาเซียน
- ผลการสอบถามจากแบบประเมินความพึงพอใจโครงการวันอาเซียน
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียน มีผูเรียน รอยละ 40.77 มีผลการเรียนต่ํากวา
ระดับ (3-4) ดียังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลประชาคมอาเซียน และขอมูลทั่วไปของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
- จัดปูายนิเทศ ใหความรู เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ พอใช
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนการจัดการเรียนรูของครูประจําวิชาอาเซียน
- บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูและรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
ครูผูสอนประจําวิชาอาเซียน
- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายวิชา (ปถ.05)สาระเพิ่ม วิชาอาเซียน
- กิจกรรมวันอาเซียน
- ผลการสอบถามจากแบบสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียน พบวามีผูเรียน รอยละ 40.77 ยังขาดความรู
เกี่ยวกับภูมิปใญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
- จัดปูายนิเทศ ใหความรู เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 ผู้เรียนมีทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาประเทศ เพื่อน
บ้าน และทักษะอาชีพ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนการจัดการเรียนรูของครูประจําวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ภาษาตางประเทศ และ
แผนการจัดการเรียนรูวิชาอื่นๆ
- บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูและรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
ครูผูสอน
- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายวิชา (ปถ.05) รายวิชา วิชาการงานพื้นฐาน
อาชีพ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
- ผลการสอบถามจากแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับคําทักทาย ของประเทศสมาชิก
อาเซียน
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
- กิจกรรมที่สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในการสื่อสาร มีคอนขางนอย และ
ไมตอเนื่อง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
- จัดกิจกรรม สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในการสื่อสาร ในชั้นเรียน ใน
โรงเรียน อยางเป็นรูปธรรม และตอเนื่อง รวมถึง คําทักทาย คําพื้นฐานอื่นๆ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนการจัดการเรียนรูของครู
- บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูและรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
ครูผูสอน
- กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ 8 กลุมสาระวิชา
- กิจกรรมชุมนุม ติว ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา
2558 สาระวิชา คณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
- ผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
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ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
- ทุกสาระวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยไม
เป็นตามไปตามเปูาหมายที่โรงเรียนและองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมกําหนด
และ มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ
- ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน ที่ไมสัมพันธแกับกําหนดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- ครูศึกษาแนวขอสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใหมากขึ้นและให
นักเรียนไดฝึกทําขอสอบ
- ครูทุกคน ทุกระดับชั้น ควรใหความสําคัญ รวมกันสรางความตระหนักและชี้ใหนักเรียน
เป็นความสําคัญของการสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- ครูจัดทําแบบทดสอบตามรายวิชาที่รับผิดชอบ ใหมีความชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู และตัวชี้วัด และสามารถตรวจสอบไดงาย รวดเร็ว
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนการจัดการเรียนรูของครู
- บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูและรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
ครูผูสอน
- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายวิชา (ปถ.05)
- กิจกรมรักการอาน
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
ไมมี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
- ควรมีแบบวัดการอาน คิดวิเคราะหแ และเขียนที่หลากหลาย ชัดเจน วัดผลอยางตอเนื่อง
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา 2557 ไดระดับคุณภาพ ดี ผลการ
ประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา(ปใจจุบัน) 2558 ไดระดับคุณภาพ ดี
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 10 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 10 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
3
ดี
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
ค่าเฉลี่ย
3.5
ดี
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดี
เพราะ
ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 3.5
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มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง พอใช้
ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

11.1 ผูเรียนมีทักษะในการจัดการ และทํางานดวยความพากเพียร
90.92
พยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานสําเร็จ
11.2 ผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได
97.30
11.3 ผู เ รี ย นมี ค วามรู สึ ก ที่ ดี ต อ อาชี พ สุ จ ริ ต และหาความรู
เกี่ยวกับ
98.20
อาชีพที่ตนสนใจ
11.4 พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
92.18
11.5 มีความรูและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่ตน
97.62
สนใจ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 95.24

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ และทางานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบจนกระทั่งงานสาเร็จ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมตางๆ
- โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ
- โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD)
- กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสาธารณะประโยชนแ
- โครงการสงเสริมความเป็นเลิศ และคายสงเสริมความเป็นเลิศทางดานตางๆ
- โครงการเปิดบานวิชาการ
- โครงการหลักโครงการสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
- แผนปฏิบัติการประจําปี
- รายงานการดําเนินกิจกรรม
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการสอน การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา
- แฟูมสะสมผลงานนักเรียน เกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม
- บันทึกการประชุม
- รูปภาพประกอบ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
ควรมีการสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆในทุกขั้นตอน
ใหมากยิ่งขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมตางๆ
- โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ
- โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD)
- กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสาธารณะประโยชนแ
- โครงการสงเสริมความเป็นเลิศ และคายสงเสริมความเป็นเลิศทางดานตางๆ
- โครงการเปิดบานวิชาการ
- โครงการตนแบบโรงเรียนมาตรฐานระบบการตานสิ่งเสพติด
- โครงการหลักโครงการสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
- แผนปฏิบัติการประจําปี
- รายงานการดําเนินกิจกรรม
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการสอน การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา
- แฟูมสะสมผลงานนักเรียน เกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม
- เอกสารประกอบการนํานักเรียนเขารวม กิจกรรม อบรม สัมมนา กับหนวยงานภายนอก
- บันทึกการประชุม
- รูปภาพประกอบ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
การประสานงาน และทํางานรวมกันของผูเรียนจํานวนมากยังตองใชครูเป็นตัวเชื่อม
ประสานจึงทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรมีการสงเสริมใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอกใหมากขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมตางๆ
- โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD)
- กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสาธารณะประโยชนแ
- โครงการสงเสริมความเป็นเลิศ และคายสงเสริมความเป็นเลิศทางดานตางๆ
- โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกระบบ และตามอัธยาศัย
- โครงการเปิดบานวิชาการ
- โครงการหลักโครงการสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
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-

แผนปฏิบัติการประจําปี
โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการมีงานทํา
โครงการเรียนรูสูโลกกวาง ทัศนะศึกษาระดับชั้น และกลุมสาระ
รายงานการดําเนินกิจกรรม
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการสอน การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา
แฟูมสะสมผลงานนักเรียน เกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม
เอกสารประกอบการนํานักเรียนเขารวม กิจกรรม อบรม สัมมนา กับหนวยงานภายนอก
กิจกรรมแนะแนว คนหาความชอบ ความถนัด แนวทางการศึกษาตอ และแนวทาง
ประกอบอาชีพ
- บันทึกการประชุม
- รูปภาพประกอบ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
ทัศนคติของผูปกครองมีผลตอความรูสึก และสนใจของผูเรียน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรมีการจัดกิจกรรมใหผูปกครองไดปรับทัศนคติใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ
และ ควรสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดรูจักอาชีพหลากหลายมากขึ้น อาชีพตางพื้นที่ หรือ
ตางทองถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมตางๆ
- โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ
- โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD)
- กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสาธารณะประโยชนแ
- โครงการสงเสริมความเป็นเลิศ และคายสงเสริมความเป็นเลิศทางดานตางๆ
- โครงการเปิดบานวิชาการ
- โครงการหลักโครงการสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
- แผนปฏิบัติการประจําปี
- รายงานการดําเนินกิจกรรม
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการสอน การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา
- แฟูมสะสมผลงานนักเรียน เกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม
- บันทึกการประชุม
- รูปภาพประกอบ
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรสงเสริมใหมีการนําเสนอผลงาน ความรู ความสามารถของผูเรียนใหหลากหลายมาก
ขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 11.5 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่ตนสนใจ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมตางๆ
- โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD)
- กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสาธารณะประโยชนแ
- โครงการสงเสริมความเป็นเลิศ และคายสงเสริมความเป็นเลิศทางดานตางๆ
- โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกระบบ และตามอัธยาศัย
- โครงการเปิดบานวิชาการ
- โครงการหลักโครงการสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
- แผนปฏิบัติการประจําปี
- โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการมีงานทํา
- โครงการเรียนรูสูโลกกวาง ทัศนะศึกษาระดับชั้น และกลุมสาระ
- รายงานการดําเนินกิจกรรม
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการสอน การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา
- แฟูมสะสมผลงานนักเรียน เกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม
- กิจกรรมแนะแนว คนหาความชอบ ความถนัด แนวทางการศึกษาตอ และแนวทาง
ประกอบอาชีพ
- บันทึกการประชุม
- รูปภาพประกอบ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
ทัศนคติของผูปกครองมีผลตอความรูสึก และสนใจของผูเรียน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดรูจักอาชีพหลากหลายมากขึ้น อาชีพตางพื้นที่ หรือตาง
ทองถิ่น
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
1 ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา 2557 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา 2558 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2 สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
ดําเนินการ
ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 11 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปวา
พัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 11 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
5
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
5
ดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ย
5
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย.....5......
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มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ระดับคุณภาพ
คะแนน
ตัวบ่งชี้
(ร้อยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

๑๒.๑ ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
94.6๖

๑๒.๒ ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยูรวมกัน
95.๗๔
ในสังคมไดอยางมีความสุข
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 95.20

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แบบสอบถาม
- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
- รูปภาพประกอบ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
ไมมี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดใหมีความหลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แบบสอบถาม
- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
- รูปภาพประกอบ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
ไมมี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
จั ด โครงการ/กิจ กรรมที่ ส ง เสริม ให ผู เ รี ยนสามารถปรั บตั ว และอยูร ว มกัน ในสั ง คมได อย า งมี
ความสุขใหมีความหลากหลาย
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา 255๗ ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา๒๕๕๘ ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๒. สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255๘ สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๒ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
5
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
5
ดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ย
5
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน

ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
คือ มีคาเฉลี่ย ๕
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มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ระดับคุณภาพ
คะแนน
ตัวบ่งชี้
(ร้อยละ) ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
13.1 ผูเรียนคนควาหาความรูไดดวยตนเอง
96.25

13.2ผู เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ ต นตามแนวปรั ช ญา
99.51

เศรษฐกิจพอเพียง
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 97.88

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการรักการอาน
- โครงการสงเสริมการอานบูรณาการสูการเรียนรู
- โครงการสัปดาหแหองสมุด
- โครงการทัศนศึกษาในแตระดับชั้น
- โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD)
- กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสาธารณะประโยชนแ
- โครงการสงเสริมความเป็นเลิศ และคายสงเสริมความเป็นเลิศทางดานตางๆ
- โครงการเปิดบานวิชาการ
- รูปภาพประกอบ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
ไมมี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
ควรมีการสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆในทุกขั้นตอน
ใหมากยิ่งขึ้น สงเสริมในดานโครงงานนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการธนาคารโรงเรียน
- หลักสูตรรายวิชาหมอนไหมและใยฝูาย
- ชุมนุมพฤกษศาสตรแในโรงเรียน
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- ชุมนุมการเลี้ยงไก ปลา
- การปลูกผักสวนครัว
- รูปภาพประกอบ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
การประสานงาน และทํางานรวมกันของผูเรียนจํานวนมากยังตองใชครูเป็นตัวเชื่อม
ประสานจึงทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรมีการสงเสริมใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่สงเสริมดานอาชีพรวมกับบุคคลหรือ
หนวยงานภายนอกหรือผูประกอบการ ภูมิปใญญาทองถิ่นโดยใชแหลงเรียนรูที่มีใน
ทองถิ่นใหมากขึ้น
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
1.ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา2557 ไดระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา 2558 ไดระดับคุณภาพดีเยี่ยม.
2.สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
ดําเนินการ
ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 13ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สรุปวา
มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 13 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
๕
ดีเยี่ยม
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
๕
ดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ย
๕
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 13ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จากระบบ 5 คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 5
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มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้
๑๔.๑ ผูเรียนมีสุขภาพกาย มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพ
ตามเกณฑแมาตรฐาน
๑๔.๒ ผูเ รียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ แลหลีกเลี่ยง
สภาวะเสี่ยงที่เสี่ยงตอโรคภัย อุบัตเิ หตุ และปใญหาทางเพศ
๑๔.๓ ผูเรียนเห็นคุณคาในตัวเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก
และมี มนุษยสัมพันธแที่ดี
๑๔.๔ ผูเรียนมีความรูส ึกซาบซึ้งในศิลปะทัศนศิลปดนตรี/
นาฏศิลป วรรณศิลป
๑๔.๕ ผูเรียนมีความสนใจ เขารวมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

คะแนน
(ร้อยละ) ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

๙๕.๙๗



๙๔.๗๕



๙๖.๓๓



๙๑.๙๘



๙๓.๐๙



๙๔.๔๒



ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ ๑๔.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย มีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
• ผลการประเมินภาวะโภชนาการโดยกระทรวงสาธารณสุข
• บันทึก น้ําหนัก สวนสูง
• สุขภาพนารู และตรวจรางกายนักเรียน
• สงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียน
• รูปภาพประกอบ
ตัวบ่งชี้ ๑๔.๒ ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงที่เสี่ยงต่อโรคภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
• โครงการคายธรรมาภิบาล 12
• โครงการเยาวชนวัยใส หัวใจไกลเกลี่ย
• โครงการปูองกัน สารเสพติด อุบัติเหตุและลดความรุนแรง
• โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
• โครงการตานยาเสพติด
• โครงการทูบีนัมเบอรแวัน
• รูปภาพประกอบ
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ตัวบ่งชี้ ๑๔.๓ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
• โครงการคายธรรมาภิบาล 12
• โครงการวันอาเซียน
• กิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการมีงานทํา นักเรียน 1 คน ๑ สัมมาชีพ
• งานกิจกรรมชุมชนสัมพันธแ
• กิจกรรมเยาวชนแมอายซื่อสัตยแ ใสใจผูอื่น
• รูปภาพประกอบ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
การประสานงานทั้งภายในและภายนอก เกิดความลาชาในการดําเนินงาน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ควรใชเทคโนโลยีในจัดระบบสารสนเทศเชนโปรแกรมระบบงานสารสนเทศโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ ๑๔.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะทัศนศิลป์ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
• คายทัศนศิลป
• คายดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง
• คายนาฏศิลป
• คายวงโยธวาทิต
• SBMLD ดนตรีพื้นบานลานนาสูชุมชน
• วันไหวครูดนตรีนาฏศิลป
• สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น (ฟูอนดาบ)
• รูปภาพประกอบ
ตัวบ่งชี้ ๑๔.๕ ผู้เรียนมีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
• กีฬาเบญจมิตรนักเรียน
• กีฬาสีแมอายคัพ
• กีฬากลุมเวียงมะลิกา
• สงเสริมเขารวมแขงขันกีฬานักเรียน
• สงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียน
• รูปภาพประกอบ
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
• ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไดระดับคุณภาพ.ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา 255๘ ไดระดับคุณภาพ ดีมาก .
• สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255๘ สรุปวา
มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๔ ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน

คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย

คะแนน

ระดับคุณภาพ

5
5
5

ดีเยีย่ ม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 5
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มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
(ร้อย
ปรับปรุง พอใช
ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
ละ)
๑๕.๑ สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนตามเปูาหมาย ปรัชญา

วิสั ย ทัศนแ และวัตถุป ระสงคแป รากฏเป็ น อัตลั กษณแของ 80.00
ผูเรียน
๑๕.๒ สถานศึ ก ษาบรรลุ ผ ลการพั ฒ นา ปรากฏเป็ น

86.67
เอกลักษณแของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 83.33

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- คําสั่งการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- สมุดบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- รายงานผลการดําเนินงานตามรางการ/กิจกรรม
- แผนปฎิบัติการประจําปีการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๗
- แผนยุทธศาสตรแการพัฒนาการศึกษา ๕๗-๖๑
- แผนพัฒนาการศึกษาสามปี ๕๗-๕๙
- บันทึกการเยี่ยมชม โรงเรียนจากหนวยงานราชการและหนวยงานภายนอก
(สมุดเซ็นเยี่ยมโรงเรียนแมอายวิทยาคม)
- เว็บไซตแ ประกาศของโรงเรียน
- รูปภาพประกอบ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
- โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินงานบางโครงการยังไมไดรายงานผลการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
สงเสริมใหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา.ใหสอดคลองกับ บริบทของโรงเรียน
เพิ่มขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาผลการ
ประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- คําสั่งการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
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-

สมุดบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
รายงานผลการดําเนินงานตามรางการ/กิจกรรม
แผนปฎิบัติการประจําปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๗
แผนยุทธศาสตรแการพัฒนาการศึกษา ๕๗-๖๑
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี ๕๗-๕๙
บันทึกการเยี่ยมชม โรงเรียนจากหนวยงานราชการและหนวยงานภายนอก
สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน ทะเบียนแหลงเรียนรูจากแหลงขอมูลแหลง
เรียนรู/ภูมิปใญญาทองถิ่นของโรงเรียนแมอายวิทยาคม
- เว็บไซตแ ประกาศของโรงเรียน
- รูปภาพประกอบ
ปัญหา/อุปสรรค์ต่อการดาเนินการ
- โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินงานบางโครงการที่กําลังดําเนินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและบางโครงการยังไมไดรายงานผลการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.
สงเสริมใหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา.ใหสอดคลองกับ บริบทของโรงเรียน
เพิ่มขึ้น
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
1 ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา 255๗ ไดระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา 255๘ ไดระดับคุณภาพ ดีมาก
2 สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ 15 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 สรุปวา
 มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 15 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
4
ดีมาก
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
ค่าเฉลี่ย
4
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีมาก
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 4
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มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ตัวบ่งชี้

คะแนน
ควร
(ร้อยละ) ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ดี

๑๖.๑ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูเรียน
90.45
๑๖.๒ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอครู
89.66
๑๖.๓ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอผูบริหารสถานศึกษา
85.40
๑๖.๔ ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอสถานศึกษา
93.25
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 89.69

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะสูความเป็นเลิศ
-โครงการแขงขันทักษะภาษาจีน
-กิจกรรมวันสุนทรภูภาษาไทย
-โครงการโรงเรียน อบจ. ๔ ภาษา
-โครงการสงเสริมเขาแขงขันทักษะทางวิชาการสูระดับชาติ
- โครงการสานสัมพันธแวัฒนธรรม
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-กิจกรรมสอนซอม/เสริมนอกเวลาเรียน
-กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน
- ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูระดับชั้น
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ
- แฟูมประกาศนียบัตร / รางวัลตาง ๆ
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
- ฯลฯ

ดีมาก

ดีเยี่ยม
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการแนะแนว
- โครงการครูดีศรีแมอาย
- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- แบบสํารวจความพึงพอใจ
- แฟูมประกาศนียบัตร / รางวัลตาง ๆ
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- แผนปฏิบัติการประจําปี โครงการ/กิจกรรม
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทองถิ่น SBMLD
- โครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- แบบสํารวจความพึงพอใจ
- แฟูมประกาศนียบัตร / รางวัลตาง ๆ
- เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร่องรอยการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ที่ได้ดาเนินการ
- โครงการเพิ่มและปรับปรุงหองปฏิบัติการและศูนยแการเรียนรู
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
- โครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน
- โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแปีการศึกษาที่ผานมา ปีการศึกษา ๒๕๕7 ไดระดับคุณภาพ.ดีเยี่ยม
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑแ ปีการศึกษา ๒๕๕8 ไดระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สถานศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายใน- ภายนอก / แผนพัฒนาการศึกษา
ดําเนินการ
ไมดําเนินการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑๖ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8 สรุปวา
มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
ไมมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ ๑๖ ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน แตมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไมบรรลุมาตรฐาน/เปูาหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
คาเฉลี่ยของผลการประเมินอิงเกณฑแ
5
ดีเยีย่ ม
ผลการประเมินอิงสถานศึกษา
5
ดีเยี่ยม
ค่าเฉลี่ย
5
ดีเยี่ยม
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑแ และอิงสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จากระบบ ๕ คะแนน
คือ มีคาเฉลี่ย 5
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2.สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย๔. 5ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น
ครูส่วนมากมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย เชิงบวกให้กับผู้เรียน มีความสามารถในการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และมีปฏิสัมพันธแที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
- สงเสริมใหครูมีการใชภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอื่น ในการสื่อสารเป็นประจํา
เพื่อที่จ ะไดเกิดทักษะในการสื่อสารและสามารถนําไปใชประโยชนแในการจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียน และสามารถสื่อสารไดจริงเมื่อตองสนทนากับชาวตางชาติ
- สงเสริมใหครูจัดทํารายงานการวิเคราะหแผูเรียนอยางเป็นระบบและใหนําผลการ
ประเมินมาใชพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนหรือใชนวัตกรรมในการแกปใญหาการเรียนรูของผูเรียน
และใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยมีการทํางานวิจัยในชั้น
เรียนอยางนอยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย ๕ ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น
ผูบริหารมีภาวะผูนําและความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศนแ ที่เนนการพัฒนาผูเรียนโดยมีการ
วิเคราะหแ สังเคราะหแจากขอมูลสารสนเทศตางๆ ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน เพื่อนําผลการ
วิเคราะหแ มาใชในการวางแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน แสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาในอนาคตที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน มีการนําความรู กล
ยุทธแ เทคนิค วิธีการใหมๆมาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดการโดยการกระตุน และพัฒนา
ภาวะผูนําของครู บุคลากร โดยเปิดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดแสดงความรูความสามารถและมี
สว นร ว มในการบริ ห ารงานครูและบุคลากรใหความรว มมือในการพัฒ นาคุณภาพผู เรียนให มี
ประสิทธิภาพ ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั้งดานวิชาการและการ บริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การ มี ก ารส งเสริ ม และพั ฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรให พ รอ มรั บการกระจายอํ านาจ มีแ ผนงาน
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โครงการหรื อกิจกรรมที่ส งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีการมอบหมายงานให ครูและบุคลากร
รับผิดชอบตามความถนัดและความสนใจ และนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน อีก
ทั้งผูบริหารใหคําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นอยางนอยหนึ่งภาษา รวมทั้ง
สามารถคนหาขอมูล และติดตอสื่ อสารผ านเครือขายคอมพิวเตอรแและใชคอมพิว เตอรแในการ
ประมวลผลขอมูลใหเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารอยางเป็นระบบจากการดําเนินงานดังกลาวทํา
ใหนักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจการบริหารการจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
เมื่อทําการนิเทศติดตาม การดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการตางๆ ใหมีการนําผลการ
ประเมิน ไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร สถานศึกษา และมีการรายงาน
ผลที่เกิดขึ้นใหทางชุมชนไดรับทราบและเก็บขอมูลใหเป็นสารสนเทศ
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น .โดยมีคาเฉลี่ย. 5 ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น
โรงเรียนแมอายวิทยาคมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคแการบริหารสวนจังหวัด
และภาครัฐอยางเพียงพอ และมีการพัฒนาดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง จึงทําให
ภายโรงเรีย นมีส ภาพแวดลอมที่ รมรื่นและมีแหล งเรียนรู ห องเรียน ห องปฏิบัติการอยาง
หลากหลาย มีวัสดุ ครุภัณฑแเพียงพอ มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เอื้อตอการเรียนรู
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรสงเสริมใหมีการดําเนินการกิจกรรมโครงการใหบรรลุตามแผนปฏิบัติการประจําปี
- ควรสงเสริมใหครูมีการใชสื่อ เทคโนโลยี หองปฏิบัติการใหเกิดประโยชนแสูงสุด และคุมคา
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕ ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น
การบริหารสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหาร และการมอบหมายงานในรูปแบบของ
คาสั่งอย่างชัดเจน และคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุน กากับ ดูแล
ติ ด ตามการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา เป็ น การกระจายอ านาจในการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ
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มอบหมาย เพื่อให้วิธีการทางานชัดเจนตามวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายที่กาหนดให้ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงาน รูปแบบ และวิธีการที่กาหนด
จุดที่ควรพัฒนา
งานสารสนเทศควรจัดระบบข้อมูล สารสนเทศให้ ครบถ้วน และทันต่อการใช้งาน
และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการดาเนินงานควรดาเนินการติดตามการปฏิบัติงานของฝ่าย
ต่างๆให้เป็นไปตามปฏิทินที่กาหนด
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น.โดยมีคาเฉลี่ย.๕ ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม..
จุดเด่น

โรงเรียนแมอายวิทยาคมไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และทองถิ่นสู
ประชาคมอาเซียนโดย พรอมทั้งมีการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุก
ฝุายที่เกี่ยวของ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับทองถิ่นและเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา ครูมีการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับความถนัดและความสามารถของผูเรียน มีการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ หลากหลายสอดคลองกับความแตกตางระหวาง
บุคคล มีการนิเทศ ติดตามและประเมินการใชแผนการจัดการเรียนรู และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู มีการสงเสริมการผลิตสื่อ ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัยของผูเรียน มีการจัดทําทะเบียน
สื่อ ดูแลรักษา ซอมแซมสื่อที่ชํารุดใหสามารถใชงานได มีการแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหตรงกับความรูความสามารถ และความถนัด นิเทศ ติดตามและประเมิน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยการแตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการวัดและประเมินผลจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เอกสารประเมินผลตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ดําเนินการวัดและประเมินผล จัดเก็บเอกสาร หลักฐานการศึกษาอยางเป็นระบบ มีการ
รายงานผลการเรียนใหผูเรียน ผูปกครอง ผูเกี่ยวของรับทราบ จัดทําแผนและคูมือการนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ปฏิทินและกําหนดผูรับผิดชอบ นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ จัดทํารายงานผลการนิเทศ นําผลการนิเทศมาปรับปรุงแกไขการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหบรรลุเปูาหมายที่กําหนด
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีสวนรวม
ของทุ ก ฝุ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งจริ ง จั ง ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของ
สถานศึ กษาอย างต อเนื่ อง สํ ารวจข อมูล เกี่ ยวกับความถนั ดและความสามารถของผู เรี ยนเป็ น
รายบุ ค คล ติ ดตามและประเมินการใช แผนการจั ดการเรี ยนรู ตลอดจนนํ าผลการประเมิ นมา
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูครบทุกกลุมสาระอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการใชผลิต ใชสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษาครบทุกกลุมสาระ มีการประเมินผลการผลิตและการใชสื่อและสงเสริม
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การพั ฒ นาสื่ อที่ เ อื้อ ตอ การเรี ยนรู จัด ทํา ทะเบีย นสื่ อ สื่ อธรรมชาติ สื่ อ เทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศและสงเสริมการดูแลรักษา ซอมแซมสื่อที่ชํารุดใหสามารถใชงานได นําผลการวิเคราะหแ
ผูเรียนเป็นรายบุคคลใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศ ติดตามและประเมินการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู พร อ มทั้ ง นํ า ผลการประเมิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ม าปรั บ ปรุ ง และ
พัฒ นาการจั ดการเรี ย นรู อย างจริ งจัง และต อเนื่อง ส งเจาหนา ที่ข อมู ล ไปอบรมระบบเชื่อ มต อ
โปรแกรม จัดทําเอกสารรหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต และรุนที่ใช ใหชัดเจน จัดระบบเอกสารให
คน หางาย ตรวจสอบและประเมิ นระบบการวัดและประเมิ นผล เพื่อปรับปรุงและพัฒ นาให มี
ประสิ ทธิภ าพ มากขึ้น และนําผลการนิเทศการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงการจัดการเรีย นให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น .โดยมีคาเฉลี่ย. 5 ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม..
จุดเด่น

โรงเรี ย นแม อ ายวิ ท ยาคมได ดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑแ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ประกาศองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เรื่องระบบหลักเกณฑแและวิธีการ ประกันคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ใหหลักการมีสวนรวมของคุณครู
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
พั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และไดจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนาสารสนเทศที่เป็นระบบและปใจจุบัน โดย ICT ควรจัดทําปฏิทินในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เชน การนิเทศภายในโครงการ การนิเทศโครงการ การประเมิน
โครงการ เป็นตน และ การดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับบุคคลและ
โรงเรียนยังขาดความตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.โดยมีค่าเฉลี่ย ๔ ระดับ
คุณภาพ ดี
จุดเด่น
มีการศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดทาแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด กิจกรรมดังกล่าวตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา และจุดเน้นและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด การดาเนินงานกิจกรรมเป็นระบบตาม
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วงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานตามอย่างต่อเนื่อง และจัดทารายผลการดาเนิน
กิจกรรม ควรจัดเก็บร่องรอยหลักฐานให้ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคา เฉลี่ย 5 ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น
มีจัดทําโครงการเพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ มี
การจัดกิจกรรมตรวจผมและเครื่องแตกายนักเรียนประจําทุกเดือน จัดกิจกรรมคุณธรรมประจําใจ
แกนิสัยสวนตัวสําหรับนักเรียนที่ตองปรับปรุ ง ซึ่งตามเป็นไปจุดเนนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
และจัดทํา โครงการตามแผนงาน มีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
กิจกรรมดังกลาว จุดเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ การดําเนินงาน
กิจกรรมเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของสถานศึกษา ครู ผูเรียน และ
ผูเกี่ยวของ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรสงเสริมใหครูและบุคลากรเป็นตัวอยางหรือตนแบบใหมีคุณธรรม จริยธรรมมีการเนน
กิจกรรมเกี่ยวกับการประหยัด จิตสาธารณะและการทําประโยชนแตอสังคมและชุมชนในเรื่องของ
สิ่งแวดลอมใหเพิ่มขึ้นและตอเนื่อง จัดทํารายผลการดําเนินกิจกรรม ควรจัดเก็บรองรอยหลักฐาน
ใหชัดเจนสามารถตรวจสอบได
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพ โดยมีคาเฉลี่ย 3.5 ระดับคุณภาพ ดี
จุดเด่น
ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และเขียน มีสมรรถนะด้านการสื่อสาร
การคิด การแก้ปัญหา มีทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
จุดที่ควรพัฒนา
ควรหาแนวทางการพัฒ นายกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ของผู้ เรียนไม่เ ป็นไปตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กาหนดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในการสื่อสาร ในชั้นเรียน ในโรงเรียน อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง
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รวมถึง คาทักทาย คาพื้นฐานอื่นๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้ อ มทั้ ง สร้ า งความตระหนั ก ให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสาคัญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย 5 ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น
จากกิจกรรมและโครงการตางๆ ทั้งทางดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน วิชาการ นันทนาการ
ฯลฯ ทําใหนักเรียนโรงเรียนแมอายวิทยาคมสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา และจากการสนับสนุนสงเสริมจากผูเกี่ยวของในดานการจัดการเรียนการสอน ทําให
ผูเรียนไดทํางานรวมกัน และมีผลงานที่เป็นรูปธรรมเชน โครงการสงเสริมใหผู เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคแ โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น(SBMLD) กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสาธารณะประโยชนแ
โครงการสงเสริ มความเป็นเลิศ และคายสงเสริมความเป็นเลิศทางดานตางๆโครงการสงเสริมการ
เรียนรูนอกระบบ และตามอัธยาศัย โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการมีงานทํา โครงการเรียนรูสู
โลกกวาง โครงการแนะแนวอาชีพ และแนวทางการศึกษาตอ
จุดที่ควรพัฒนา
ผูเรียนบางสวนยังขาดความเป็นผูนํา ขาดความกระตือรือรน มุงมั่น ขยันหมั่นเพียร ที่จะ
ทํางาน และแสดงความเต็มใจในการปฏิบัติงานตองานที่ไดรับมอบหมาย ควรมีการสงเสริมให
ผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน และควรประสานกับผูปกครอง ชุมชน
เพื่อปรับทัศนคติตอความถนัด และอาชีพที่ผูเรียนสนใจ
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีคาเฉลี่ย ๕ ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น
นักเรียนโรงเรียนแมอายวิทยาคม มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดสังเคราะหแ มี
ความคิดสรางสรรคแ คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางเป็นระบบ สามารถใชทักษะการคิดแกปใญหา
และอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข จากการเขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาความสามารถในการคิ ด ของนั ก เรี ย นทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและมีความนาสนใจยิ่งขึ้น

119

มาตรฐานที่ 13ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีคาเฉลี่ย ๕.00ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น
โรงเรี ย นแมอายวิทยาคม มีการจัดการเรียนการสอนและมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
หลักสูตร สอนใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง ทั้งแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนดวย
ตนเองเสมอ และสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน รักการเรียนรูอยูสม่ําเสมอ เพื่อตอบสนอง
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนอยางหลากหลาย โดยมีกิจกรรมที่ สงเสริมในเรื่อง
ของสั มมาชีพ สอดแทรกแนวคิดตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง สอนให นักเรียนรูจักหลั ก
แนวคิดปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง และพัฒ นาตนเองให ดําเนินตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน สงเสริมใน
รูปแบบโครงงาน ผูเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบ ขาดความอดทน ขาดความพอเพียง ขาดการ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง และไมไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานคุณภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย 5 ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น
โรงเรียนแมอายวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณคามีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑแรูจักหลีกเลี่ยงและปูองกันสิ่งเสพติด
อุบัติเหตุและปใญหาทางเพศ ผูเรียนไดเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น มีความกลาแสดงออกไปในทาง
ที่พึงประสงคแ มีมนุษยสัมพันธแที่ดี เห็นคุณคาในงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป มีทักษะ รูจักสนใจ
กิจกรรมทางดานกีฬาและเขารวมกิจกรรมนันทนาการสอดคลองกับกิจกรรมโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียนแมอายวิทยาคม
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย 4 ระดับ
คุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น
โรงเรียนแมอายวิทยาคมไดมีการจัดทําประจําปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี ตามกระบวนการที่มีส วนรวมของคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษา มี การกําหนดวิสัยทัศนแ ปรัชญา จุดเนน เปูาหมาย และกลยุทธแที่
ชัดเจน แล วนํ าไปจั ดทําแผนปฏิบัติการประจําปีโดยกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส อดคล องกับ
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วิสัยทัศนแปรัชญา จุดเนน เปูาหมาย และกลยุทธแ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมเหลานั้นไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึ กษาและผูบริหารสนสังกัด มีการกําหนดงานตามแผนที่กําหนด มีการ
รายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและจาการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมดังกลาวสงผลใหผูเรียนบรรลุใหผูเรียนบรรลุตามวิสัยทัศนแ ปรัชญา จุดเนน เปูาหมาย และ
กลยุทธแที่กําหนด
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการนิเทศติดตามผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมและการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนบรรลุผลตามวิสัยทัศนแ ปรัชญา จุดเนน กลยุทธแ
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ผลการประเมิน ไดมาตรฐานคุณภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคาเฉลี่ย ๕ ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
จุดเด่น
นักเรียนมีคุณลักษณะตรงตามสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ รวมไปถึงมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการของนักเรียน และเป็นไปตามลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูมีความเมตตา กรุณาต่อศิษย์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความ
ช่ว ยเหลือและบริ การงานชุมชนอย่างสม่าเสมอ ส่ งผลให้ ผู้ ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ
ศรัทธา และยอมรับ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศนแ และภาวะความเป็นผูนํา มีความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียนให
กาวเขาสูการศึกษาในศตวรรษที ๒๑ เนนการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปิดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน
เขามามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษา ผานกระบวนการวิเคราะหแ สังเคราะหแขอมูลสารสนเทศ
ตางๆ เพื่อนํามาใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีการเรียนรูอยางยั่งยืน ทั้งในระบบ และ
นอกระบบ อยางตอเนื่อง
สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน โดยเนนการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองตามความถนัด จนไดรับรางวัล และมีชื่อเสี ยงจนถึงระดับประเทศ มีการ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อการมีงานทํา โดยมีอาคารสถานที่รองรับกับความตองการของผูเรียน มี
สิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู มีการบูรณาการแหลงเรียนรูภายใน
และภายนอกทองถิ่น ใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน มีการประเมินกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและนาข้อมูล
ดังกล่าว จัดทาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม

121

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
4.1 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
2 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
รวม
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

39
39
43

ร้อยละ

รวม
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

ชั้นเรียน

สื่อสาร
คะแนนเฉลี่ย

ที่

จานวน
นักเรียน

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ความสามารถในการ
ใช้ทักษะ
คิด
แก้ปัญหา
ใชเทคโนโลยี
ชีวิต

5.21 52.0 7.10 71.0 7.03 70.2 8.51 85.1 6.08 60.7 33.9 67.8
4.97 49.7
5 6.36 63.5
3 6.23 62.3
6 8.21 82.0
3 5.28 52.8
7 31.0
2 62.1
5
4.86 48.6
4 5.67 56.7
9 6.56 65.5
1 7.23 72.3
5 4.51 45.1
2 28.8
5 57.6
0
15.04 150.40
19.14
191.36
19.81
198.15
23.95
239.51
15.87
158.71
93.81
187.62
0
4
8
3
2 4 7
5.01 50.13 6.38 63.79 6.60 66.05 7.98 79.84 5.29 52.90 31.27 62.54
50.13 50.13 63.79 63.79 66.05 66.05 79.84 79.84 52.90 52.90 62.54 62.54

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๑ คิดเป็นรอยละ
๒. ความสามารถในการคิด
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.38 คิดเป็นรอยละ
๓. ความสามารถในการแกปใญหา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.60 คิดเป็นรอยละ
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.98 คิดเป็นรอยละ
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.29 คิดเป็นรอยละ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 31.27 คิดเป็นร้อยละ 62.54

๕๐.๑๓
63.79
66.05
79.84
52.90

ข้อเสนอแนะ
1. สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี เพื่อใหคะแนนผลการประเมิน
สูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ทบทวน วิเคราะหแผลการประเมินสมรรถนะ โดยเฉพาะความสามารถ ในการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี เพื่อหาจุดที่ตองปรับปรุงและแนวทางการพัฒนา
2. สงเสริมใหครู ศึกษาคนควา หาตัวอยางแบบประเมินความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปใญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยี มาฝึกใหกับนักเรียนเชน แนวขอสอบPISA ระบบPISA Online
3. สงเสริมใหครู ไดจัดทําแผนการเรียนรูที่มีการสงเสริมสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิเทศกํากับติดตามการใชแผนการจัดการเรียนรู การประเมินผลตาม
สภาพจริง เพื่อนําขอมูลใชในการพัฒนาผูเรียน มีการสงตอขอมูล ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียน ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
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ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1
2
3
4
5

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
รวม
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

46
34
16
29
16

ร้อยละ

รวม
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

ชั้นเรียน

สื่อสาร
คะแนนเฉลี่ย

ที่

จานวน
นักเรียน

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ความสามารถในการ
ใช้ทักษะ
คิด
แก้ปัญหา
ใช้เทคโนโลยี
ชีวิต

4.67 46.74 4.37 43.70 4.93 49.35 6.07 60.65 3.61 36.09 23.65 47.30
4.41 44.12 4.41 44.12 4.68 46.76 6.21 62.06 3.59 35.88 23.29 46.59
3.81 38.13 3.31 33.10 4.63 46.25 6.38 63.75 2.94 29.38 21.06 42.12
4.14 41.38 2.17 21.72 2.76 27.59 3.28 32.76 2.17 21.72 14.52 29.04
3.69 36.88 1.93 19.31 1.90 18.97 3.03 30.34 1.59 15.86 12.14 24.28
20.72 207.24 16.19 161.95 18.89 188.91 24.96 249.56 13.89 138.93 94.66 189.33
4.14 41.45 3.24 32.39 3.78 37.78 4.99 49.91 2.78 27.79 18.93 37.87
41.45 41.45 32.39 32.39 37.78 37.78 49.91 49.91 27.79 27.79 37.86 37.86

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.๑๔ คิดเป็นรอยละ
๒. ความสามารถในการคิด
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๔ คิดเป็นรอยละ
๓. ความสามารถในการแกปใญหา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๗8 คิดเป็นรอยละ
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๙๙ คิดเป็นรอยละ
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๒.๗๘ คิดเป็นรอยละ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนรวมทุกด้าน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๑๘.๙๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๖

4๑.๔๕
๓2.๓๙
37.78
๔๙.๙๑
๒๗.๗๙

ข้อเสนอแนะ
1. คะแนนผลการประเมินความสามารถในการคิด ต่ํามาก ตองแกไขเรงดวน และ ควรเรงปรับปรุงและ
พัฒนาความสามารถ ในการสื่อสาร การคิด การแกปใญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี
เนื่องจากผลการประเมินไมถึงเกณฑแรอยละ 50
แนวทางการพัฒนา
1. ทบทวน วิเคราะหแผลการประเมินสมรรถนะ ทุกสมรรถนะ เพื่อหาจุดที่ตองปรับปรุงและแนวทางการ
พัฒนา
2. สงเสริมใหครู ศึกษาคนควา หาตัวอยางแบบประเมินความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแกปใญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใช
เทคโนโลยี มาฝึกใหกับนักเรียนเชน แนวขอสอบPISA ระบบPISA Online
3. สงเสริมใหครู ไดจัดทําแผนการเรียนรูที่มีการสงเสริมสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นิเทศกํากับติดตามการใชแผนการจัดการเรียนรู การประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อ
นําขอมูลใชในการพัฒนาผูเรียน ใหมีสมรรถนะสูงขึ้นตอไป
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4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น
4.3.1 ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255๘ (เฉพาะวิชาพื้นฐาน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน
นักเรีย
น
ทั้งหม
ด

๑. ภาษาไทย
833
๒. คณิตศาสตรแ
833
๓. วิทยาศาสตรแ
391
3.1 ฟิสิกสแ
144
3.1 เคมี
293
3.2 ชีววิทยา
144
3.3 วิทยาศาสตรแ
กายภาพ
4 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
833
ประวัติศาสตรแ
833
5 สุขศึกษาและพลศึกษา
833
6 ศิลปะ
833
7 การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี
833
8 ภาษาตางประเทศ
833
ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น 47.96

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป

ร้อยละ
เฉลี่ย
ของ
กลุม่
สาระ

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

69.63
28.89
51.11
-

68.61
34.20
42.34
-

90.75
22.69
45.38
-

57.22
20.81
39.60
-

63.19
50.69
31.25
56.25
45.83

59.73
37.58
-

-

-

-

-

-

-

46.67
26.47
71.85
34.07

59.12
62.04
56.2
25.55

65.55
72.27
84.03
67.18

55.70
93.96
67.11

52.78
99.31
59.03

65.07
57.05
87.92
81.21

57.48
36.31
82.21
55.69

54.07
48.89
47.60

39.43
40.88
59.00

49.58
33.61
53.04

53.02
36.91
57.15

78.47
34.72
59.98

75.17
16.11
47.96

58.29
35.19

68.19
32.48
23.14
5.21
15.98
7.64
-
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4.3.2 ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255๘ (เฉพาะวิชาพื้นฐาน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๔. ภาษาไทย
๕. คณิตศาสตรแ
๖. วิทยาศาสตรแ
3.1 ฟิสิกสแ
8.1 เคมี
8.2 ชีววิทยา
8.3 วิทยาศาสตรแกายภาพ
9 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตรแ
10 สุขศึกษาและพลศึกษา
11 ศิลปะ
12 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
13 ภาษาตางประเทศ
ร้อยละเฉลี่ยของระดับชั้น

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี(๓)ขึ้นไป

ร้อยละ
เฉลี่ยของ
กลุ่มสาระ

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

815
815
387
144
138

64.93
39.55
33.58
-

32.84
44.53
50.00
-

55.46
24.34
32.77
-

59.03
18.75
11.11
-

75.36
34.78
73.19

71.23
37.67
-

59.81
33.27
40.13
-

815
815
815
815
815
815
41.21

16.42
20.9
76.12
42.54
12.69
64.18
45.99

33.58
35.82
72.39
50.00
48.51
46.27
46.31

44.54
47.06
84.87
51.26
47.06
29.41
48.35

-

43.48

96.53
68.06
40.97
29.86
59.33

86.23
67.39
52.90
41.3
40.77

69.18
62.42
86.3
44.52
49.32
14.38
41.21

44.95
41.55
83.74
53.96
41.91
37.57

4.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 255๘

มัธยมศึกษาปีที่ 3

42.34 46.54 26.95 30.23 38.32

-

-

-

36.88

คะแนน ผลต่าง
เฉลี่ยรวม คะแนน
ย้อนหลัง 1 2 ปี
ปี
การศึก
ปี255๗
ษา
33.30
3.58

มัธยมศึกษาปีที่ 6

42.97 37.05 21.01 21.21 31.30

-

-

-

30.71

29.02

ระดับชั้น

ภาษา
ไทย

สังคม
ศึกษา

คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษา คณิต วิทยา
สุข
อังกฤษ ศาสตร์ ศาสตร์ ศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานฯ

คะแนน
เฉลี่ยรวม
(ปีปัจจุบัน)
ปี255๘

หมายเหตุ : ผลต่างคะแนนถ้าปีปัจจุบันคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างลดลงต่ากว่าปีที่ผ่านมาให้ใส่ค่าเป็นลบ

1.69
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4.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปีการศึกษา 255๘
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จานวน
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ระดับชั้น
นักเรียน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอย
ทั้งหมด
ละ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
134
46 34.33 83
61.94 2
1.49 3 2.24
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
134
27 20.15 88
65.67 17 12.69 2 1.49
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
119
2
1.68 114 95.80 3
2.52 0 0.00
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
144
43 29.86 62
43.06 37 25.69 2 1.39
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
138
59 42.75 73
52.90 6
4.35 0 0.00
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
146
16 10.96 121 82.88 9
6.16 0 0.00
รวม 815
193
541
74
7
ร้อยละเฉลี่ย
23.68
66.38
9.08
0.86
4.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 255๘
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
ร้อยละเฉลี่ย

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

134
134
119
144
138
146
815

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จํานวน

รอยละ

87 64.93
23 17.16
34 28.57
42 29.17
60 43.48
64 43.84
310
38.04

จํานวน

รอยละ

40 29.85
104 77.61
84 70.59
72 50.00
72 52.17
76 52.05
448
54.97

จํานวน

3
5
1
29
6
6

รอยละ

2.24
3.73
0.84
20.14
4.35
4.11
50
6.13

จํานวน

รอยละ

4
2
0
0
0
0

2.99
1.49
0.00
0.00
0.00

6
0.74
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4.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 255๘
จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

134
134
119
144
138
146
รวม
ร้อยละเฉลี่ย

815

จานวน/ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านหรือไม่ผ่าน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
70
52.24
64
47.76
125
93.28
9
6.72
109
91.60
10
8.40
107
74.31
37
25.69
110
79.71
28
20.29
142
94.26
4
2.74
663
152
81.35
18.65
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ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
จากผลการประเมิน คุณภาพมาตรฐานระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน ผลการประเมินพัฒนาการ ผลการ
ประเมิน สมรรถนะสํ าคัญของผู เรี ย นทั้ง ๕ ดาน ระดั บชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6
สถานศึกษาไดวิเคราะหแขอมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนาและวางแนวทางการนําไปใชพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ด้านปัจจัยทางการศึกษา
จุดเดน
ผู บ ริ ห ารมีวิสั ย ทัศนแ มีภ าวะผู นําและความคิดริเริ่มที่เนน การพัฒ นาผู เรียนโดยมีการ
วิเคราะหแ สังเคราะหแขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อนํามาใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
แสดงทิ ศทางของการพัฒ นาการศึก ษาของสถานศึก ษาในอนาคตที่ส อดคล อ งกับ บริ บ ทของ
สถานศึกษาและชุมชน
ครู บุคลากร มีความริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหมๆมาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
กระตุนการความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ มีรับผิดชอบตามความ
ถนั ด และความสนใจและนํ าผลการประเมิน ไปพั ฒ นาและปรับ ปรุง งาน จากการดํา เนิน งาน
ดังกลาวทําใหนักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจการบริหารการจัดการศึกษา
โรงเรียนแมอายวิทยาคมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคแการบริหารสวนจังหวัด และ
ภาครัฐอยางเพียงพอ และมีการพัฒนาดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง จึงทําใหภาย
โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่รมรื่นและมีแหลงเรียนรู
จุดที่ควรพัฒนา
ควรส ง เสริ ม ให ค รู มี ค วามรู ความเข า ใจพื้ น ฐานในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ หรื อ
ภาษาตางประเทศอื่น รวมทั้งความสามารถและทักษะในการสื่อ สารฟใง พูด อาน เขียน โดยใช
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอื่น
ควรสงเสริมใหครูมีการศึกษาสภาพปใญหาการเรียนรูของผูเรียน การวิเคราะหแสาเหตุของ
ปใญหาการเรียนรู การเลือกใชเทคนิคการสอนหรือใชนวัตกรรมในการแกปใญหาการเรียนรูของ
ผูเรียนอยางเหมาะสม ขาดการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง
ด้านกระบวนการทางการศึกษา
จุดเด่น
การบริหารสถานศึกษามีโครงสรางการบริหาร และการมอบหมายงานในรูปแบบของ
คําสั่งอยางชัดเจน และคณะกรรมการสถานศึกษาใหความรวมมือ เป็นการกระจายอํานาจในการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ มอบหมาย เพื่ อ ให วิ ธี ก ารทํ า งานชั ด เจนตามวั ต ถุ ป ระสงคแ แ ละเปู า หมายที่
กําหนดใหผูรับผิดชอบปฏิบัติตามแผนงาน รูปแบบ และวิธีการที่กําหนด
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และทองถิ่นสูประชาคม
อาเซียน สถานศึกษาจัดทําขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปใญญาทองถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัด
กิจกรรม สถานศึกษาสนับสนุนการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปใญญาทองถิ่นโดยชุมชนเขามา
มีส ว นร ว มในการจั ด กิจ กรรม มีก ารแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู รว มกัน ภายในสถานศึก ษา ระหว า ง
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สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคแกรที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคแกร
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และใชขอมูลสารสนเทศดานนโยบายของตนสังกัด จุดเนนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในการจัดทําแผนงาน โครงการที่เกี่ยวของ มีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด กิจกรรมดังกลาวตอบสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
และจุดเนนและนโยบายของหนวยงานตนสังกัด การดําเนินงานกิจกรรมเป็นระบบตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูเรียน ผูปกครอง และ
ผูเกี่ยวของ
จุดที่ควรพัฒนา
งานสารสนเทศควรจัดระบบขอมูล สารสนเทศใหมีความถูกตอง ครบถวน และทันตอ
การใชง าน และมี คณะกรรมการตรวจสอบติ ดตามการดํ าเนินงานควรดําเนิน การติด ตามการ
ปฏิบัติงานของฝุายตางๆใหเป็นไปตามปฏิทินที่กําหนด และควรพัฒนาสารสนเทศที่เป็นระบบและ
ปใจจุบัน โดย ICT การนําแผนการปฏิบัติประจําปีสูการปฏิบัติ ยังไมเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนดไว
โรงเรียนควรมี การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามอยางตอเนื่อง ทําการรายผลการ
ดําเนินกิจกรรมเป็นระยะ ควรจัดเก็บรองรอยหลักฐานใหชัดเจนสามารถตรวจสอบได ควรมีการติดตอ
ประสานกับหน วยงานภายนอกเพื่อรวมกันทําเป็นเครือขายในการจัดกิจกรรม และควรมีการเนน
กิจกรรมเกี่ยวกับการประหยัด จิตสาธารณะและการทําประโยชนแตอสังคมและชุมชนในเรื่องของ
สิ่งแวดลอมใหเพิ่มขึ้นและตอเนื่อง จัดทํารายผลการดําเนินกิจกรรม ควรจัดเก็บรองรอยหลักฐาน
ใหชัดเจนสามารถตรวจสอบได
ด้านผลผลิตทางการศึกษา
จุดเด่น
สวนใหญนักเรียน มีความสามารถในการคิด วิเคราะหแและเขียน มีสมรรถนะดานการ
สื่อสาร การคิด การแกปใญหา มีทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ไดดี และ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา สามารถใชทักษะการคิดแกปใญหาและ
อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข จากการทํากิจกรรมตางๆ
โรงเรีย น มีการจัดการเรียนการสอนและมีกิจกรรมพัฒ นาผูเรียนตามหลั กสู ตร เพื่อ
ตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนอยางหลากหลาย โดยมีกิจกรรมที่
สอดแทรกแนวคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอนใหนักเรียนรูจักหลักแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง และพัฒ นาตนเองให ดํา เนิน ตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงและ
สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา มีน้ําหนักสวนสูงตาม
เกณฑแ รูจักหลีกเลี่ยง และปูองกันสิ่งเสพติด อุบัติเหตุและปใญหาทางเพศ ผูเรียนไดเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น มีความกลาแสดงออกไปในทางที่พึงประสงคแ มีมนุษยสัมพันธแที่ดี เห็นคุณคาใน
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งานศิล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป มี ทัก ษะ รู จั ก สนใจกิ จ กรรมทางด านกี ฬ าและเข า รว มกิ จกรรม
นันทนาการ สอดคลองกับกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียนแมอาย
วิทยาคม
จุดที่ควรพัฒนา
ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนไมเป็นไปตามเปูาหมายที่โรงเรียนและองคแการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมกําหนด ครูทุกคนจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ ดําเนินการ และรายงานผลใหทางโรงเรียน สรางความตระหนัก ใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ และเห็นความสําคัญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหมากยิ่งขึ้น เชน โดยการจัด
กิจกรรมแจงขาวสารของแตประเทศในกลุมอาเซียน จัดปูายนิเทศ นําเสนอสื่อสารคดี ที่เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนใหสม่ําเสมอ ควร จัดกิจกรรม สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร ในชัน้
เรียน ในโรงเรียน อยางเป็นรูปธรรม และตอเนื่อง รวมถึง คําทักทาย คําพื้นฐานอื่นๆ ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน
ควรมีการสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ผูเ รียน
บางสวนยังขาดความเป็นผูนํา ขาดความกระตือรือรน มุงมั่น ขยันหมั่นเพียร ที่จะทํางาน และแสดง
ความเต็มใจในการปฏิบัติงานตองานที่ไดรับมอบหมาย และควรประสานกับผูปกครอง ชุมชน เพื่อ
ปรับทัศนคติตอความถนัด และอาชีพที่ผูเรียนสนใจ
สงเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนทั้งในหองเรียนและ
นอกหองเรียน ใหหลากหลายและนาสนใจยิ่งขึ้น ควรมีการนิเทศติดตามผลการดําเนินการของ
โครงการ/กิจกรรมและการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนบรรลุผลตาม
วิสั ย ทั ศนแ ปรั ช ญา จุ ดเน น กลยุ ทธแ คัด สรรกิ จกรรมหรื อโครงการที่ส ง เสริม ศักยภาพผู บ ริห าร
สถานศึกษา ครู ผูเรียน อยางชัดเจนใหดําเนินการตอ และนํากิจกรรมที่สงผลนอยออก
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ประกาศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
……………………………………………..

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๖มาตรา๑๖(๙)มาตรา๑๗(๖)ไดกําหนดใหองคแการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคแการบริหารสวนตําบล
มีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๗ ไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ และ ประกาศองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประกาศเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศโรงเรียนแมอายวิทยาคม เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกาศเมื่อวันที่3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และเอกสารคูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม หนาที่ 9 เพื่อใหการดําเนินงานเป็นไปดวย
ความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามคําสั่งองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ที่ ๖๗๑/๒๕๕๑ เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการ
โรงเรียนปฏิบัติราชการแทนนายกองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ดานงานบริหารบุคคล เรื่อง การบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกตําแหนงทุก
ประเภท จึงขอ แตงตั้งคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังตอไปนี้
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1 นายเรืองฤทธิ์
อภิวงคแ
ตําแหนง ผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
2 ด.ต. รักษแศาล
โปธิตา
ตําแหนง คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
3 นายจตุพล
ชัยธีรวัฒนแ
ตําแหนง คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
4 นางอนงคแ
ศรีบุญเรือง
ตําแหนง ศึกษานิเทศกแ อบจเชียงใหม
กรรมการ
5 นายคมชาติ
จิตวิศรุตกุล
ตําแหนง ศึกษานิเทศกแ อบจ.เชียงใหม
กรรมการ
6 นางบัวนรินทรแ
วิชชุตานนทแ
ตําแหนง ครู
กรรมการ
7.นายสมศักดิ์
จันทรแแกว
ตําแหนง ครู
กรรมการ
8.นายรวีวัฒนแ
วุฒิไชยา
ตําแหนง ครู
กรรมการเลขานุการ
9.นายสมชาย
จันทรแตะมะ
ตําแหนง ครู
ผูชวยเลขานุการ
10.นางชฎากาญจนแ
อินชัยวงคแ
ตําแหนง ครู
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินการประเมินตามมาตรฐาน เกณฑแ ประเด็นพิจารณาที่กําหนดไว ตามเอกสารคูมือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแมอายวิทยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม เพื่อใหเป็นมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแมอายวิทยาคมและนําผลการประเมินเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแม
อายวิทยาคมตอไป
ประกาศ ณ วันที่

27

เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ
(นายเรืองฤทธิ์ อภิวงคแ)
ผูอํานวยการโรงเรียนแมอายวิทยาคม
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คณะทางาน
คณะที่ปรึกษา
๑. นายเรืองฤทธิ์
๒. นายรวีวัฒนแ
๓. นายสมศักดิ์
๔. นางบัวนรินทรแ
๕. นายธนากร
๖. นายเดช
๗. นายจักรพงษแ
๘. นายสมชาย

อภิวงคแ
วุฒิไชยา
จันทรแแกว
วิชชุตานนทแ
ศรีอุทธา
อุทธิยัง
ทิพยแปใญญา
จันทรแตะมะ

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน
๑. นายรวีวัฒนแ
วุฒิไชยา
๒. นายสมชาย
จันทรแตะมะ
๓. นางชฎากาญจนแ
อินชัยวงคแ
๔. นางสาวศศิมาภรณแ
ปในวงคแยอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

ครู
ครู
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
เลขานุการ
ผูช วยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1 นายเรืองฤทธิ์
อภิวงคแ
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
2 ด.ต. รักษแศาล
โปธิตา
ตําแหนง คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
3 นายจตุพล
ชัยธีรวัฒนแ
ตําแหนง คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
4 นางอนงคแ
ศรีบุญเรือง
ตําแหนง ศึกษานิเทศกแ อบจ.เชียงใหม
กรรมการ
5 นายคมชาติ
จิตวิศรุตกุล
ตําแหนง ศึกษานิเทศกแ อบจ.เชียงใหม
กรรมการ
6 นางบัวนรินทรแ
วิชชุตานนทแ ตําแหนง ครู
กรรมการ
7.นายสมศักดิ์
จันทรแแกว
ตําแหนง ครู
กรรมการ
8.นายรวีวัฒนแ
วุฒิไชยา
ตําแหนง ครู
กรรมการเลขานุการ
9.นายสมชาย
จันทรแตะมะ ตําแหนง ครู
ผูชวยเลขานุการ
10.นางชฎากาญจนแ
อินชัยวงคแ
ตําแหนง ครู
ผูชวยเลขานุการ
ผู้จัดทาเอกสาร
๑. นายรวีวัฒนแ
๒. นายสมชาย
๓. นางชฎากาญจนแ
๔. นางสาวศศิมาภรณแ

วุฒิไชยา
จันทรแตะมะ
อินชัยวงคแ
ปในวงคแยอง

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

รองผูอํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
ครู
เลขานุการ
ครู
ผูชว ยเลขานุการ
ครู
ผูชวยเลขานุการ

