ตอนที 4
สรุ ปผลการพัฒนาและการนําไปใช้
1. ผลการดําเนินงานในภาพรวม
โรงเรี ยนชุมแพศึกษามีการจัดโครงสร้างและระบบการบริ หาร การพัฒนาองค์กร กําหนด
นโยบายที#ชดั เจน กระจายอํานาจในการบริ หารและการจัดการศึกษาให้บุคลากรทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการ
วางแผนมีแผนการดําเนินงานของโรงเรี ยนที#ชดั เจน กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ มีแผนกล
ยุทธ์ในการพัฒนาอย่างชัดเจน ผูบ้ ริ หารและครู มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที#
มีความสัมพันธ์ที#ดีกบั ชุมชนและทุกหน่วยงานส่ งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนที#หลากหลายเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จัดให้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้
จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศสะอาด ร่ มรื# นสวยงาม จัดกิจกรรมที#ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั ศึกษาหา
ความรู ้ สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ นําภูมิปัญญาและแหล่งเรี ยนรู ้
ทั5งในและนอกสถานศึกษา เพื#อปลูกฝังให้นกั เรี ยนยึดมัน# ขนบธรรมเนียมประเพณี เกิดความภาคภูมิใจ
และหวงแหนในท้องถิ#นของตน
ครู โรงเรี ยนชุมแพศึกษามีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความรู ้และเข้าใจเป้ าหมายของหลักสู ตร จัดทํา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื#อส่ งเสริ มความเป็ นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพของนักเรี ยน มีการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง จัดกิจกรรมที#เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และจัดทําวิจยั ในชั5นเรี ยนเพื#อ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื#อง
นักเรี ยนโรงเรี ยนชุมแพศึกษาเป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความรู ้และทักษะที#จาํ เป็ นตาม
หลักสู ตร มีสุนทรี ยภาพทุกด้าน มีความเป็ นเลิศด้านดนตรี และกีฬา รวมทั5งด้านวิชาการ มีทกั ษะในการ
ทํางานสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื#นได้อย่างมีความสุ ข
2. จุดเด่ นและจุดทีควรพัฒนา
2.1 ระดับการศึกษาขั-นพืน- ฐาน
ด้ านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่ น ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที#ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที#พึงประสงค์
มีน5 าํ หนัก ส่ วนสู ง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั5งรู ้จกั ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยในการ
ดําเนินชิ วตี ตามโครงการและกิจกรรมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และการพัฒนาด้านสุ นทรี ยภาพ นักเรี ยน
ได้แสดงออกตามศักยภาพ มีความใฝ่ รู ้และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื#อง มีความสามารถด้านการคิดเป็ น ทําเป็ น
สถานศึกษามีผล การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั5ง
สถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที#ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมี
ผลการดําเนิ นงานโครงการพิเศษเพื#อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
1. สถานศึกษามีประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนการสอนที#เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
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2. สถานศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มีผล
การส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื#อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที#
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีพฒั นาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
3. นักเรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน มีผลงานที#เกิดจากการอ่านและการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ ส่ งผลให้มีผลสัมฤทธิAทางการเรี ยนดีข5 ึน โรงเรี ยนมีผลงานด้านการส่ งเสริ มการอ่านระดับประเทศ
นักเรี ยนมีสถิติการอ่านหนังสื อสู งขึ5น มีความคิดริ เริ# มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์
3. นักเรี ยนเป็ นลูกที#ดีของพ่อแม่ และผูป้ กครอง มีแนวโน้มสู งขึ5นทุกปี
5. นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา
เองได้มากขึ5น
6. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื#นได้และมีเจต
คติที#ดีต่ออาชีพสุ จริ ตมากขึ5น
จุดทีควรพัฒนา พัฒนาผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ด้ านการจัดการเรี ยนรู้
จุดเด่ น สถานศึกษามีหลักสู ตรสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ครู ทุกคนได้รับการ
พัฒนา คุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดความชํานาญมากยิง# ขึ5น มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ได้รับการประเมินการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การนิเทศการจัดการเรี ยนการสอน
การประเมินการจัดการเรี ยน การสอน การจัดทําวิจยั ในชั5นเรี ยน มีแบบทดสอบรายวิชา ตรงตาม
มาตรฐาน/ตัวชี5วดั /ผลการเรี ยนรู ้ นอกจากนี5 โรงเรี ยนผ่านการประเมิน สมศ.รอบที# 3 ได้ระดับดีมาก 11
ตัวบ่งชี5 ได้ระดับพอใช้ 1 ตัวบ่งชี5
ครู นักเรี ยน บุคลากร เห็นคุณค่าของการเรี ยนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน# คง สะอาดและปลอดภัย มีส#ิ งอํานวยความ
สะดวก เพียงพออยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี ร่ วมกันรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้สวยงามร่ มรื# น มี
แหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับผูเ้ รี ยน
จุดทีควรพัฒนา
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้ให้ครู แต่ละคน ได้แลกเปลี#ยนเรี ยนรู ้ซ# ึ งกันและกัน
2. การจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
3. คณะกรรมการสถานศึกษาควรคัดเลือกมาจากผูแ้ ทนของชุมชนทุกชุมชน ในเขต
พื5นที#บริ การของสถานศึกษา เพื#อจะได้ทาํ หน้าที#เป็ นเครื อข่ายในการประสานงาน และรับทราบ
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4. สถานศึกษาจัดห้องสมุดให้มีระบบบริ หารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที#ทนั สมัย
ให้มีสื#อและเทคโนโลยีสารสนเทศที#เอื5อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
ด้ านการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้
จุดเด่ น
1. นักเรี ยนมีความสนใจเกี#ยวกับวิชาชีพต่าง ๆ
2. มีการประสานติดต่อระหว่างโรงเรี ยน กับแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ#น
3. โรงเรี ยนพัฒนาระบบการจัดทําข้อมูล สารสนเทศ เกี#ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ#น ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และหลายสาขาอาชีพ
4. มีการเผยแพร่ เกียรติประวัติของแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ#น
จุดทีควรพัฒนา
1. ควรให้นกั เรี ยนได้จดั ทําโครงการสํารวจ แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ#น
2. โรงเรี ยนควรวางนโยบายในการประสานติดต่อวิทยากรในท้องถิ#นให้หลากหลาย
สาขาอาชีพในการให้ความรู ้ และถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ แก่นกั เรี ยน
3. โรงเรี ยนควรจัดทําข้อมูล สารสนเทศ เกี#ยวกับแห่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ#น ให้
ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ
4. โรงเรี ยนควรเผยแพร่ เกียรติประวัติของแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ#น
ด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
จุดเด่ น
1. ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก มีส่วนร่ วมในการกําหนดแผนกล
ยุทธ์ที#สอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา สถานศึกษามีระบบการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานโครงการ/กิจกรรมสําคัญที#ส่งผลให้ผล
การพัฒนาบรรลุเป้ าหมาย ซึ# งมีผลการดําเนิ นงาน บรรลุผลปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ส่ งผลให้ ผูเ้ รี ยน
มีอตั ลักษณ์ “ใฝ่ รู้ คู่คุณธรรม ” และเป็ นที#ยอมรับของชุ มชน ท้องถิ#น ซึ# งมีตวั บ่งชี5ความสําเร็ จคือ
โรงเรียนชั- นนําทีมีการแข่ งขันสู ง และผลงานนักเรี ยนจากการแข่งขันความเป็ นเลิศ ในสาขาวิชาต่างๆ
2. จุดเน้นและจุดเด่นที#ส่งผลสะท้อนจนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือการส่ งเสริ ม
นิสัยรักการอ่าน ในปี 2546 โรงเรี ยนชุมแพศึกษา ได้นาํ นโยบายการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านถือปฏิบตั ิ
อย่างจริ งจัง โดยมีมาตรการรักการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และได้ดาํ เนิ นการต่อเนื#อง ภายใต้
โครงการชุ มแพศึกษารวมใจส่ งเสริมนิสัยรักการอ่ านถวายในหลวง และได้เข้าร่ วมกิจกรรมเครื อข่าย
ส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านกับบริ ษทั
นานมีบุค๊ ส์ และกําหนดมาตรการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื# อง ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเป็ นบุคคลใฝ่ รู้
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ในการดําเนินงานตามจุดเน้น และจุดเด่นของสถานศึกษาผูเ้ กี#ยวข้องมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมปฏิบตั ิ
บรรลุผล และมีความพึงพอใจ เกิดกระทบที#ดีต่อชุมชน ท้องถิ#น ส่ งผลให้สถานศึกษามีเอกลักษณ์“
โรงเรียนส่ งเสริมนิสัยรักการอ่ าน” ซึ# งมีตวั บ่งชี5ความสําเร็ จคือรางวัลโรงเรี ยนส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน ทั5ง
ในระดับเขตพื5นที#การศึกษาและระดับประเทศ
จุดทีควรพัฒนา
1. โรงเรี ยนควรจัดทําข้อมูล สารสนเทศ เกี#ยวกับให้ครอบคลุมและแจ้งผูป้ กครองและ
ชุมชนอย่างต่อเนื องและสมํ#าเสมอ
2. โรงเรี ยนควรเผยแพร่ เกียรติประวัติของผูม้ ีส่วนเกี#ยวข้องกับโรงเรี ยนและท้องถิ#นอย่าง
สมํ#าเสมอและต่อเนื#อง
3.โรงเรี ยนควรจัดหาเงินทุน หรื อแหล่งงบประมาณสนับสนุนการทํากิจกรรมหรื อ
โครงการต่างๆ ให้มากขึ5น
ด้ านมาตรการส่ งเสริม
จุดเด่ น
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื#อกําหนดแผนงานโครงการพิเศษระดับ
สถานศึกษา เพื#อนํามาปรับปรุ งและพัฒนาเพื#อแก้ไขปั ญหาทั5งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมทั5ง
น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการ การจัดทําหลักสู ตรการเรี ยน
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และการพัฒนาบุคลากร
2. โรงเรี ยนได้รับโอกาสเข้าร่ วมโครงการต่างๆ ที#ส่งผลต่อการพัฒนา สู่ ความเป็ นเลิศที#
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เช่น โรงเรี ยนมาตรฐานสากลโครงการห้องเรี ยนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนผูน้ าํ การเปลี#ยนแปลง ประเภทที# 1 โรงเรี ยนชั5นนําที#มีการแข่งขันสู ง โครงการ
ห้องเรี ยนสี เขียว โรงเรี ยนได้นาํ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง พัฒนาสู่ ความ
เป็ นเลิศ เช่นการปรับแผนกลยุทธ์โรงเรี ยน
จุดทีควรพัฒนา
- นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง รอบสาม พัฒนาสู่ ความ
เป็ นเลิศ เช่นการปรับแผนกลยุทธ์โรงเรี ยน
- ทําข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานสนับสนุน
และหน่วยงานอื#น ๆ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- การทําข้อตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั5นพื5นฐาน ตามโครงการ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
- การทําข้อตกลงกับธนาคารออมสิ นในการจัดตั5งธนาคารโรงเรี ยน
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- นอกจากนั5นยังได้การทําความตกลงร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์บริ การ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชุมแพ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต และการทําข้อตกลง
โรงเรี ยนคู่พฒั นา กับ
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1.ขยายขอบเขตการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดยการใช้
ภาษาอังกฤษ หรื อใช้สื#อ ใบงาน แบบฝึ กหัดที#เป็ นภาษาอังกฤษ เพิ#มมากขึ5น จากเดิมร้อยละ100 ของที#มีอยู่
เดิม
2.จัดประสบการณ์ให้ครู -นักเรี ยนได้มีการแลกเปลี#ยนกับเครื อข่ายต่างวัฒนธรรม
3.ส่ งเสริ มให้ครู /นักเรี ยน ได้แสดงศักยภาพในระดับชาติและนานาชาติมากขึ5น
4. ยกระดับผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยนและผลการสอบระดับชาติ(O-NET) ให้สูงขึ5น
5. เตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 โดยการจัดการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษ
3.1 จุดแข็ง จุดทีต้ องพัฒนา ของสถานศึกษา เรียงตามลําดับสภาพปัญหาและความสํ าคัญ
จุดแข็ง
1. สถานศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน์ยทุ ธศาสตร์ เป้ าหมายที#ชดั เจนสอดคล้องกับ
แนวทางของต้นสังกัด
2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริ หารงานชัดเจน
4. มีระบบการบริ หารงานที#เข้มแข็งและชัดเจน
5. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
6. สถานศึกษามีบุคลากรเพียงพอและมีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอน
7. ความร่ วมมือของบุคลากรเข้มแข็ง
8. สถานศึกษามีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื#อง
9. นักเรี ยนมีความรู ้ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. มีระบบติดตั5งอินเตอร์ เน็ตไฟเบอร์ ออพติก และ Wireless ใช้งานสําหรับ Notebook
11.มีระบบ ICT ในการบริ หารจัดการ
12. มีบุคลากร ร้องละ 90 ใช้ ICT เพื#อกิจกรรมการเรี ยนการสอน
13.โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนร่ วมมือสถาบันอาชีวศึกษาในท้องถิ#น เพื#อจัดการเรี ยน
การสอนด้าน ICT
จุดทีต้ องพัฒนา
1.จัดประสบการณ์ให้ครู -นักเรี ยนได้มีการแลกเปลี#ยนกับเครื อข่ายต่างวัฒนธรรม
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2.ส่ งเสริ มให้ครู /นักเรี ยน ได้แสดงศักยภาพในระดับชาติและนานาชาติมากขึ5น
3.บุคลากรผูค้ วบคุมระบบยังขาดประสบการณ์
4.การพัฒนาเครื อข่ายได้ยงั ไม่สมบูรณ์
5.เว็บไซต์ของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ยังขาดความสมบูรณ์ในการนําเสนอข้อมูล
6. ผลสัมฤทธิA การทดสอบระดับชาติ(O-NET) วิชาหลัก คณิ ตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
7. เครื# องคอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน
8. การใช้ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตในโรงเรี ยน ยังมีอุปสรรคและไม่ทว#ั ถึง
10. ห้องเรี ยน ICT ยังไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
9. ควรจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิA ในการทดสอบระดับชาติ
10. ควรพัฒนาระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตในสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
11. ควรพัฒนาห้องเรี ยน ICT ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
12. ควรสร้างความตระหนัก และกํากับดูแลหรื อกําหนดมาตรการให้นกั เรี ยนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประหยัด
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต
1. การจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. การพัฒนาการบริ หารด้วยระบบคุณภาพ TQA
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะตามที#หลักสู ตรกําหนด และตาม
คุณลักษณะนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสกล
3.2 แผน/ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน สถานศึกษา
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ยกระดับผลสัมฤทธิAทางการเรี ยนและผลการสอบระดับชาติ(O-NET) ให้ได้ตามเกณฑ์
การศึกษาของชาติ
4. ความต้ องการการช่ วยเหลือ
- งบประมาณในการพัฒนานักเรี ยน
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ภาคผนวก
หลักฐาน ข้อมูลสําคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสําคัญ ที#แสดงเกียรติยศ
คําสั#งแต่งตั5งคณะทํางาน/ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี ของสถานศึกษา ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ฯลฯ
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