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ตอนที่ 4
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
1. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
การดาเนิ นงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี การศึกษา 2558 โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม
ได้ดาเนิ นการตามโครงการและแผนงานที่กาหนดไว้ในแต่ละโครงการ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ ทุก
โครงการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนแสดงความรัก เห็นคุณค่า ความสาคัญของกิจกรรมที่สนับสนุ นผูเ้ รียน ดังนั้น
เมื่อชุมชนมีความเข็มแข็ง บุคลากรมีประสิทธิภาพรวมทั้งองค์กรปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอกให้การ
สนับสนุ นด้วยดี จึงส่งผลให้โครงการทุกโครงประสบผลสาเร็จ พอสรุปโดยสังเขป ดังนี้
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคมจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาทั้ง 15
มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชน ปฏิบตั ิ
งานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
4.94
4.91
4.81

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

4.38

ดีมาก

4.63
4.84

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

9.65

ดีเยีย่ ม

10

ดีเยีย่ ม

5

ดีเยีย่ ม

9.2

ดีเยีย่ ม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุ นให้สถาน
ศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้ น
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรปู การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับ คุณภาพสูงขึ้ น
รวม/เฉลี่ย

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
9.4
ดีเยี่ยม
5

ดีเยี่ยม

10

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

96.76

ดีเยีย่ ม

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ลาดับที่
1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 วิชาหลัก

ปั จจัยสนับสนุน
ความสาเร็จการดาเนิ นงานตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขนึ้ ได้รบั รางวัลโล่เกียรติยศ มีคะแนน
O-NET บรรลุตามเกณฑ์ของ สพม.เขต 25 ได้รบั
การสนับสนุ นจาก
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครู บุคลากร ทางการศึกษา
- งบประมาณ
- ชุมชน
- แหล่งเรียนรู ้ ห้องปฏิบตั ิการ
- สื่อ นวัตกรรมที่เป็ นเทคโนโลยี
- แนวทาง วิธีการจัดกิจกรรม
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ลาดับที่
2

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการห้องสมุดมีชีวิต

3

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

4

โครงการสถานศึกษาสีขาว

ปั จจัยสนับสนุน
โครงการนี้ ประสบความสาเร็จมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนแกนนาห้องสมุดรักการอ่าน ได้รบั ปั จจัย
สนับสนุ น จากบุคคลหลายฝ่ าย ดังนี้
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครู
- นักเรียน
- หน่ วยงานต้นสังกัด
- งบประมาณ
ความสาเร็จการดาเนิ นงานตามโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น ได้รบั การสนับสนุ นจาก
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครู บุคลากร ทางการศึกษา
- งบประมาณ
- ชุมชน
- แหล่งเรียนรู ้ ห้องปฏิบตั ิการ
- สื่อ นวัตกรรมที่เป็ นเทคโนโลยี
โครงการนี้ ประสบความสาเร็จมีประสิทธิภาพได้รบั
รางวัลสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ดีเด่นระดับประเทศได้รบั ปั จจัยสนับสนุ น จากบุคคล
หลายฝ่ าย ดังนี้
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครู
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
- เจ้าหน้าที่ตารวจ ,
- นักเรียน
- หน่ วยงานต้นสังกัด
- หน่ วยงานอื่น เช่น โรงพยาบาลชุมชน
- งบประมาณ

โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม

127

รายงานประจาปี ของสถานศึกษา

2558

Self Assessment Report 2015

ลาดับที่
5

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน

6

โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

7

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต”

8

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู ้

ปั จจัยสนับสนุน
นักเรียนมีความสานึ กที่ดี มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ในการดาเนิ นชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ได้รบั แรงสนับสนุ นจากหลายฝ่ าย ดังนี้
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครู
- ผูป้ กครอง ชุมชน หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แนวทาง วิธีการจัดกิจกรรม
โครงการนี้ ประสบความสาเร็จมีประสิทธิภาพได้รบั
รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ได้รบั ปั จจัยสนับสนุ น
จากบุคคลหลายฝ่ าย ดังนี้
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครู,
- นักเรียน
- หน่ วยงานต้นสังกัด
โครงการนี้ ประสบความสาเร็จมีประสิทธิภาพได้เข้า
ร่วมเป็ น เครือข่ายโครงการ “โรงเรียนสุจริต”ได้รบั
ปั จจัยสนับสนุ น จากบุคคลหลายฝ่ าย ดังนี้
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครู
- เจ้าหน้าที่ตารวจ ,
- นักเรียน
- หน่ วยงานต้นสังกัด
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ ประสบความสาเร็จมี
ประสิทธิภาพได้รบั ปั จจัยสนับสนุ น จากบุคคลหลาย
ฝ่ าย ดังนี้
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครู
- ผูป้ กครอง ชุมชน หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แนวทาง วิธีการจัดกิจกรรม
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ลาดับที่
9

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรูส้ ู่
อาชีพสาหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้

10

โครงการพัฒนาบุคลากร

11

โครงการสร้างความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

12

โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน

ปั จจัยสนับสนุน
โครงการส่งเสริมการเรียนรูส้ ่อู าชีพสาหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรูป้ ระสบความสาเร็จมี
ประสิทธิภาพได้รบั ปั จจัยสนับสนุ น จากบุคคลหลาย
ฝ่ าย ดังนี้
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครู
- ผูป้ กครอง ชุมชน หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แนวทาง วิธีการจัดกิจกรรม
โครงการนี้ เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ รียน ดังนั้น
เพื่อผูเ้ ป็ นการพัฒนาบุคลากร ให้มีทกั ษะความรู ้
ความสามารถ และมีวิทยฐานะเพิ่มขึ้ น ซึ่งได้รบั การ
สนับสนุ น และให้โอกาส ได้แก่
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครู
- หน่ วยงานต้นสังกัด
- หน่ วยงานที่จดั อบรม
- งบประมาณ
โครงการนี้ ประสบความสาเร็จมีประสิทธิภาพ ได้รบั
ปั จจัยสนับสนุ น จากบุคคลหลายฝ่ าย ดังนี้
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครู
- นักเรียน
- หน่ วยงานต้นสังกัด
- งบประมาณ
ปั จจัยที่สนับสนุ นกระตุน้ มีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพโครงการนี้ ประสบ
ผลสาเร็จเป็ นที่น่าพอใจเช่น
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครูผูส้ อน
- ผูป้ กครอง
- คณะกรรมการสถานศึกษา
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ลาดับที่
13

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ปั จจัยสนับสนุน
โครงการการพัฒนาระบบประกัน โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษา เป็ นโครงการต้องเกื้ อกูลกัน ฉะนั้น
ประสบผลสาเร็จได้ ปั จจัยที่สนับสนุ น ซึ่งมีบุคคล
หน่ วยงานต่าง ๆ ดังนี้
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครู
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- หน่ วยงานต้นสังกัด
- ผูน้ าทางศาสนา
- นักเรียน , ผูป้ กครอง
- องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
- งบประมาณ

1. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
1.1.1 ด้านคุณภาพเด็ก
จุดเด่น
ผูเ้ รียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุ ษย์สมั พันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผูอ้ ื่น มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ มีสุขนิ สยั สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีลกั ษณะนิ สยั ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มี
ทักษะในการทางาน รักการทางาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ รูจ้ กั แสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด และสิ่ง
มอมเมา
จุดที่ควรพัฒนา
ผูเ้ รียนควรได้รบั การพัฒนาให้มีความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตรเพิ่มขึ้ น โดย
เฉพาะ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่ง
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ่ นระดับปรับปรุง
การพัฒนาให้ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีความรับผิดชอบในการทางาน
ร่วมกับบุคคลอื่น
1.1.2 ด้านการจัดการเรียนรู ้
จุดเด่น
ครูมีคุณวุฒิ ความรูค้ วามสามารถ ตรงกับงานที่รบั ผิดชอบ หมัน่ พัฒนาตนเอง เข้ากับ
ชุมชนได้ดี
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จุดที่ควรพัฒนา
ควรได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้วยการจัดอบรมตามโครงการต่างๆ ภายในโรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายให้มีการขยายผลหลังการอบรม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนบูรณาการ การสอนโดยกระบวนการกลุ่ม มีการนิ เทศ กากับติดตาม
อย่างเป็ นระบบ ในเรื่องของการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อจัดแผนในแต่ละกลุ่มสาระต่างๆ นาแผนไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง อิงพัฒนาการของผูเ้ รียน ครูควรได้รบั
การพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ใช้
สื่อเทคโนโลยีให้มากๆ มีการวัดผลและประเมินผลอย่างสมา่ เสมอและเป็ นระบบ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา สนับสนุ นนักเรียนให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ
1.1.3 ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้
จุดเด่น
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคมเป็ นแหล่งเรียนรูส้ าหรับชุมชน เช่น บริการสถานที่
จัดอบรมสัมมนาแก่องค์กรต่างๆ บริการดุริยางค์แก่ชุมชนในเขตพื้ นที่หนองนาคา และให้บริการด้าน ICT
แก่ชุมชนโรงเรียนและอยูใ่ กล้แหล่งเรียนรู ้ กลุ่มงานอาชีพในท้องถิ่น ถือเป็ นโอกาสที่โรงเรียนจะได้ให้
ผูเ้ รียนไปศึกษาเรียนรู ้
จุดที่ควรพัฒนา
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทัว่ ไป รายได้ต่อปี น้อย ส่วนมาก
ฐานะยากจน ส่งผลให้การสนับสนุ นต่อสถานศึกษามีขอ้ จากัด มีปัญหาครอบครัวหย่าร้างกัน ปั ญหาการไม่อยู่
หลักแหล่งของผูป้ กครอง นักเรียนบางคน อาศัยอยูก่ บั ตายายที่แก่ชรา ผูเ้ รียนเสียค่าใช้จ่ายในการมาโรงเรียน
สูง ส่งผลให้เกิดอุปสรรค การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.1.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
ยิ้ มไหว้ทายทัก รักสามัคคี ยิ้ มไหว้ทายทัก นักเรียนยิ้ มและไหว้ พร้อมกล่าวคา
ว่า นาคาวิทย์สวัสดีค่ะ นาคาวิทย์สวัสดีครับรักสามัคคี นักเรียนมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน
1.1.5 ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
สถานศึกษามีผลการดาเนิ นงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
จานวน 5 กิจกรรม คือ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการพัฒนา
ทักษะทางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้านภาษาอังกฤษ, โครงการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษจากชาวต่างประเทศ ,
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ , กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้านการใช้ Clay Animation
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จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรประสานงานกับชุมชน หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุ นทรัพยากร
และงบประมาณให้มากขึ้ น
2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
การดาเนิ นการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต เป็ นการวางแผนยุทธศาสตร์ของการจัดการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามเป้าหมายของชาติ ซึ่งมีทิศทางการพัฒนา
ดังนี้
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ และเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงระบบและหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง โดยเน้นการบริหารแบบ PDCA
3. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพของนั กเรียนให้ได้มาตรฐาน และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิชาหลัก เพิ่มขึ้ นอย่างน้อยร้อยละ 4
4. สนั บสนุ นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
5. พัฒนาครูให้เป็ นครูมืออาชีพ และส่งเสริมการปฏิบตั ิงานของครูและบุคลากรอื่น ให้มีประสิทธิภาพ
และวิทยฐานะที่สงู ขึ้ น
6. ส่งเสริมองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
7. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาในฐานะโรงเรียนผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการ
กระจายอานาจ
8. ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
9. ส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการ
จัดการศึกษา
10. ส่งเสริมและประสานงานให้ชุมชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.1 จุดแข็ง จุดที่ตอ้ งพัฒนา ของสถานศึกษา
2.1.1 จุดแข็ง
2.1.1.1 ด้านวิชาการ
1) นักเรียนมีความรู ้ ความสามารถได้รบั รางวัลในการแข่งขัน (นักเรียนมีความ
เป็ นเลิศด้านวิชาการ)
2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3) นักเรียนมีความสามารถในการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างมีความสุข
4) จัดแผนการเรียนตามความสามารถของนักเรียน
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5) ส่งเสริมนักเรียนทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ พัฒนาความสามารถของ
นักเรียน
6) พัฒนาความสามารถของนักเรียน
7) มีแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียนที่ดี
8) มีสื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
2.1.1.2 ด้านบุคลากร
1) ครูมีความรูค้ วามสามารถด้านเฉพาะวิชา ทางานได้ตามศักยภาพ มีความ
กระตือรือร้นในการสอน
2) ครูมีคุณวุฒิและความชานาญการ
2.1.1.3 ด้านงบประมาณ
มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ
2.1.1.4 ด้านบริหาร
ผูบ้ ริหารมีความรู ้ ความสามารถในการบริหาร
2.1.2 จุดที่ตอ้ งพัฒนา
2.1.2.1 ด้านวิชาการ
1) หลักสูตรไม่สนองความต้องการของนักเรียนได้ท้งั หมด
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ตา่ ในบางกลุ่มสาระ
3) การจัดการเรียนการสอน ใช้สื่อ ICT ยังน้อยไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
4) นักเรียนบางกลุ่มยังขาดความรับผิดชอบ ไม่มีวินัยพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2.1.2.2 ด้านงบประมาณ
ระบบการจัดสรรงบประมาณยังไม่เอื้ อต่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ของนักเรียน
2.1.2.3 ด้านบุคลาการ
ครู บุคลากรบางส่วนขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
2.1.2.4 ด้านการบริหาร
1) ระบบบริหารจัดการของโรงเรียน การนิ เทศติดตามยังไม่สมา่ เสมอต่อเนื่ อง
2) ผูบ้ ริหารยังขาดวิสยั ทัศน์ นโยบายที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยม
ขนาดกลาง
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2.2 แผน/ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน สถานศึกษา
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคมจะดาเนิ นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยกาหนดแผนหรือ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และเพิ่มเติม พ.ศ.2545 นโยบาย
การปฏิรปู การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
และตอบสนองความต้องการของผูป้ กครอง และชุมชน
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมปลูกฝั งพัฒนาความมีวินัย ความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิตามหลักธรรมคาสอน
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นการฝึ กปฏิบตั ิและการทางานเป็ นกลุ่ม
4. จัดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
5. จัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ส่งเสริมการศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และส่งเสริมกิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน เช่น เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

3. ความต้องการการช่วยเหลือ
1. ด้านครูผูส้ อนและบุคลากร ควรจัดสรรอัตรากาลังครูและบุคคลากรให้เพียงพอ และตรงกับความ
ต้องการขององค์กร จัดสรรงบประมาณจ้างครู บุคลากร และวิทยากรท้องถิ่นให้กบั โรงเรียน เพื่อแก้ไขปั ญหา
การขาดอัตรากาลังครูและบุคคลากรทางการศึกษา
2. ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อ ควรจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และ เทคโนโลยี ที่ทนั สมัย
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความพร้อม ทัดเทียมกับโรงเรียนที่มีการพัฒนา หรือโรงเรียนที่มี
คุณภาพ
3. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทกั ษะ
จาเป็ นตามหลักสูตรตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้ นฐาน
4. ควรจัดสรรงบประมาณในเรื่องการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
นักเรียนมีสุขอนามัยและถูกสุขลักษณะ
5. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กบั
โรงเรียนตามความขาดแคลนและจาเป็ นโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
6. ควรจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้เพียงพอ
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