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ตอนที่ 4 

สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช ้

 

1. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม 

  ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

  การด าเนินงานเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2558   โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม

ไดด้ าเนินการตามโครงการและแผนงานท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละโครงการ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติั ทุก

โครงการเปิดโอกาสใหชุ้มชนแสดงความรกั เห็นคุณค่า ความส าคญัของกิจกรรมท่ีสนับสนุนผูเ้รียน ดงัน้ัน

เมื่อชุมชนมีความเข็มแข็ง บุคลากรมีประสิทธิภาพรวมทั้งองคก์รปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอกใหก้าร

สนับสนุนดว้ยดี จึงส่งผลใหโ้ครงการทุกโครงประสบผลส าเร็จ พอสรุปโดยสงัเขป ดงัน้ี 

 

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคมจดัการศึกษาเพ่ือใหเ้กิดคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาทั้ง  15  

มาตรฐาน  ดงัน้ี  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 4.94 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 4.91 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 3   ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  รกัการ

เรียนรูแ้ละพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

4.81 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ                    

                   คิดสรา้งสรรค ์ ตดัสินใจ  แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ  สมเหตุผล 

4.38 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 5  ผูเ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร 4.63 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างาน 

                   รว่มกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

4.84 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 7  ครปูฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ 

                    เกิดประสิทธิผล 

9.65 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 8  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                    และเกิดประสิทธิผล 

10 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูป้กครอง ชุมชน ปฏิบติั  

                 งานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสตูร  กระบวนการเรียนรู ้ และ 

                     กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

9.2 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี 

                      ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพ 

9.4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถาน  

                      ศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถาน  

                      ศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้

10 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 14  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม 

                      วิสยัทศัน์ ปรชัญา  และจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 

5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 15  การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ 

                      ปฏิรปูการศึกษาเพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให ้

                      ยกระดบั คุณภาพสงูข้ึน 

5 ดีเยี่ยม 

รวม/เฉล่ีย 96.76 ดีเยีย่ม 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

 

ล าดบัที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน 

1 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 8 วิชาหลกั 

ความส าเร็จการด าเนินงานตามโครงการยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพและผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนดีขึ้ น ไดร้บัรางวลัโล่เกียรติยศ  มีคะแนน   

O-NET บรรลุตามเกณฑข์อง สพม.เขต 25 ไดร้บั

การสนับสนุนจาก  

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

- ครู บุคลากร ทางการศึกษา  

- งบประมาณ  

- ชุมชน  

- แหล่งเรียนรู ้หอ้งปฏิบติัการ  

- ส่ือ นวตักรรมท่ีเป็นเทคโนโลยี  

 -  แนวทาง วิธีการจดักิจกรรม 
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ล าดบัที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน 

2 โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต  โครงการน้ีประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนแกนน าหอ้งสมุดรกัการอ่าน  ไดร้บัปัจจยั

สนับสนุน จากบุคคลหลายฝ่าย ดงัน้ี 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

- ครู 

- นักเรียน 

- หน่วยงานตน้สงักดั 

- งบประมาณ 

3 โครงการพฒันาหลกัสตูร

สถานศึกษา 

ความส าเร็จการดาเนินงานตามโครงการพฒันา

หลกัสตูรสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีขึ้ น ไดร้บัการสนับสนุนจาก 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

- คร ูบุคลากร ทางการศึกษา 

- งบประมาณ 

- ชุมชน 

- แหล่งเรียนรู ้หอ้งปฏิบติัการ 

- ส่ือ นวตักรรมท่ีเป็นเทคโนโลยี 

4 โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการน้ีประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพไดร้บั

รางวลัสถานศึกษาป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ดีเด่นระดบัประเทศไดร้บัปัจจยัสนับสนุน จากบุคคล

หลายฝ่าย ดงัน้ี 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  คร ู

- เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล 

- เจา้หนา้ท่ีต ารวจ , 

- นักเรียน 

- หน่วยงานตน้สงักดั 

- หน่วยงานอ่ืน เช่น โรงพยาบาลชุมชน 

- งบประมาณ 
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ล าดบัที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน 

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องนักเรียน 

นักเรียนมีความส านึกท่ีดี มีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ทั้งดา้นจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก

อยา่งสรา้งสรรคใ์นการด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ 

ไดร้บัแรงสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดงัน้ี 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

- ครู 

-  ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

-  แนวทาง วิธีการจดักิจกรรม  

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้าม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โครงการน้ีประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพไดร้บั

รางวลัสถานศึกษาพอเพียง ไดร้บัปัจจยัสนับสนุน 

จากบุคคลหลายฝ่าย ดงัน้ี 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  คร,ู 

- นักเรียน 

- หน่วยงานตน้สงักดั 

7 โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม  

จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกนัการทุจริต” 

โครงการน้ีประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพไดเ้ขา้

ร่วมเป็น  เครือข่ายโครงการ  “โรงเรียนสุจริต”ไดร้บั

ปัจจยัสนับสนุน จากบุคคลหลายฝ่าย ดงัน้ี 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  คร ู

- เจา้หนา้ท่ีต ารวจ , 

- นักเรียน 

- หน่วยงานตน้สงักดั 

8 โครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาส าหรบันักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู ้

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาส าหรบันักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ประสบความส าเร็จมี

ประสิทธิภาพไดร้บัปัจจยัสนับสนุน จากบุคคลหลาย

ฝ่าย ดงัน้ี 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  คร ู

-  ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

-  แนวทาง วิธีการจดักิจกรรม 
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ล าดบัที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน 

9 โครงการส่งเสริมการเรียนรูสู้่

อาชีพส าหรบันักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู ้

โครงการส่งเสริมการเรียนรูสู้่อาชีพส าหรบันักเรียนท่ี

มีความบกพร่องทางการเรียนรูป้ระสบความส าเร็จมี

ประสิทธิภาพไดร้บัปัจจยัสนับสนุน จากบุคคลหลาย

ฝ่าย ดงัน้ี 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  คร ู

-  ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

-  แนวทาง วิธีการจดักิจกรรม 

10   โครงการพฒันาบุคลากร โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน ดงัน้ัน

เพ่ือผูเ้ป็นการพฒันาบุคลากร ใหม้ีทกัษะความรู ้

ความสามารถ และมีวิทยฐานะเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไดร้บัการ

สนับสนุน และใหโ้อกาส ไดแ้ก่ 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

- ครู 

- หน่วยงานตน้สงักดั 

- หน่วยงานท่ีจดัอบรม 

- งบประมาณ 

11 โครงการสรา้งความพรอ้มเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน 

โครงการน้ีประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพ ไดร้บั

ปัจจยัสนับสนุน จากบุคคลหลายฝ่าย ดงัน้ี 

-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

-  คร ู

- นักเรียน 

- หน่วยงานตน้สงักดั 

- งบประมาณ 

12 โครงการสานสมัพนัธชุ์มชน ปัจจยัท่ีสนับสนุนกระตุน้มีขวญักาลงัใจในการ

ปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพโครงการน้ีประสบ

ผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจเช่น 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

- ครผููส้อน 

- ผูป้กครอง 

- คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ล าดบัที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน 

13 โครงการการพฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

โครงการการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เป็นโครงการตอ้งเก้ือกูลกนั ฉะน้ัน

ประสบผลส าเร็จได ้ปัจจยัท่ีสนับสนุน ซ่ึงมีบุคคล 

หน่วยงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

- ครู 

- คณะกรรมการสถานศึกษา 

- หน่วยงานตน้สงักดั  

- ผูน้ าทางศาสนา 

- นักเรียน , ผูป้กครอง 

- องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

- งบประมาณ 

 

 

1. จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา 

1.1  ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           1.1.1  ดา้นคุณภาพเด็ก 

                จุดเด่น 

                         ผูเ้รียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีต่อเพ่ือน คร ูและผูอ่ื้น มีคุณธรรม จริยธรรม  

และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีสุขนิสยั สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา มี

ทกัษะในการทางาน รกัการทางาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีวินัย มีความรบัผิดชอบ รูจ้กัแสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเอง สามารถทางานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัโทษของส่ิงเสพติด และส่ิง

มอมเมา   

                          จุดที่ควรพฒันา 

                ผูเ้รียนควรไดร้บัการพฒันาใหม้ีความรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูรเพ่ิมข้ึน โดย 

เฉพาะ วิชาคณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์และสงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ซ่ึง

ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัปรบัปรุง การพฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห ์ คิดสงัเคราะห ์ มีวิจารณญาณ คิดสรา้งสรรค ์ คิดไตร่ตรองและมีความรบัผิดชอบในการทางาน

ร่วมกบับุคคลอ่ืน 

                                    1.1.2  ดา้นการจดัการเรียนรู ้

                        จุดเด่น 

                         ครมูีคุณวุฒิ ความรูค้วามสามารถ ตรงกบังานท่ีรบัผิดชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบั 

ชุมชนไดดี้    
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                           จุดที่ควรพฒันา 

        ควรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดว้ยการจดัอบรมตามโครงการต่างๆ ภายในโรงเรียน 

ศนูยเ์ครือขา่ยใหม้ีการขยายผลหลงัการอบรม โดยเฉพาะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

เช่น การสอนแบบโครงงาน  การสอนบรูณาการ การสอนโดยกระบวนการกลุ่ม มีการนิเทศ  ก ากบัติดตาม

อยา่งเป็นระบบ ในเร่ืองของการวิเคราะหห์ลกัสูตร เพ่ือจดัแผนในแต่ละกลุ่มสาระต่างๆ น าแผนไปใชใ้นการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน มีการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง อิงพฒันาการของผูเ้รียน ครคูวรไดร้บั

การพฒันาใหม้ีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใช้

ส่ือเทคโนโลยีใหม้ากๆ มีการวดัผลและประเมินผลอยา่งสม า่เสมอและเป็นระบบ โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 

สอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีปัญหา สนับสนุนนักเรียนใหม้ีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
     

   1.1.3  ดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู ้

                         จุดเด่น 

    โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคมเป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรบัชุมชน เช่น บริการสถานท่ี

จดัอบรมสมัมนาแก่องคก์รต่างๆ บริการดุริยางคแ์ก่ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีหนองนาค า และใหบ้ริการดา้น ICT 

แก่ชุมชนโรงเรียนและอยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู ้กลุ่มงานอาชีพในทอ้งถ่ิน ถือเป็นโอกาสท่ีโรงเรียนจะไดใ้ห้

ผูเ้รียนไปศึกษาเรียนรู ้

   จุดที่ควรพฒันา 

            ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรบัจา้งทัว่ไป รายไดต่้อปีนอ้ย ส่วนมาก 

ฐานะยากจน ส่งผลใหก้ารสนับสนุนต่อสถานศึกษามีขอ้จ ากดั มีปัญหาครอบครวัหยา่รา้งกนั ปัญหาการไม่อยู่

หลกัแหล่งของผูป้กครอง นักเรียนบางคน อาศยัอยูก่บัตายายท่ีแก่ชรา ผูเ้รียนเสียค่าใชจ้่ายในการมาโรงเรียน

สงู ส่งผลใหเ้กิดอุปสรรค การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

 

  1.1.4  ดา้นอตัลกัษณข์องสถานศึกษา 

                      จุดเด่น 

                               ยิ้ มไหวท้ายทกั  รกัสามคัคี   ยิ้ มไหวท้ายทกั  นักเรียนยิ้ มและไหว ้พรอ้มกล่าวค า

วา่ นาค าวิทยส์วสัดีค่ะ นาค าวิทยส์วสัดีครบัรกัสามคัคี  นักเรียนมีความรกัใคร่กลมเกลียวกนั 

 

  1.1.5 ดา้นมาตรการส่งเสริม 

          จุดเด่น 

          สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

จ านวน 5 กิจกรรม คือ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการพฒันา

ทกัษะทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนดา้นภาษาองักฤษ, โครงการเรียนรูภ้าษาองักฤษจากชาวต่างประเทศ , 

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ 8 กลุ่มสาระ , กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นการใช ้Clay Animation 
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          จุดที่ควรพฒันา 

          โรงเรียนควรประสานงานกบัชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการสนับสนุนทรพัยากร 

และงบประมาณใหม้ากขึ้ น 

 

   2.  แนวทางการพฒันาในอนาคต 

        การด าเนินการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต เป็นการวางแผนยุทธศาสตรข์องการจดัการศึกษา 

เพ่ือใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามเป้าหมายของชาติ ซ่ึงมีทิศทางการพฒันา 

ดงัน้ี  

       1. ส่งเสริมการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้และเตรียมความพรอ้มสู่ 

ประชาคมอาเซียน  

      2. ส่งเสริมการบริหารจดัการเชิงระบบและหลกัธรรมาภิบาล มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ี

เขม้แข็ง โดยเน้นการบริหารแบบ PDCA  

       3. เร่งรดัการจดัการเรียนการสอนเพ่ือยกระดบัคุณภาพของนักเรียนใหไ้ดม้าตรฐาน และยกระดบั 

   ผลสมัฤทธ์ิทางเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิชาหลกั เพ่ิมข้ึนอยา่งน้อยรอ้ยละ 4  

       4. สนับสนุนการจดักิจกรรมใหนั้กเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพึงประสงค ์

       5. พฒันาครใูหเ้ป็นครมืูออาชีพ และส่งเสริมการปฏิบติังานของครแูละบุคลากรอ่ืน ใหมี้ประสิทธิภาพ 

และวิทยฐานะท่ีสงูข้ึน  

       6. ส่งเสริมองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้ 

       7. ส่งเสริมการบริหารและการจดัการศึกษาในฐานะโรงเรียนผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพ่ือรองรบัการ 

กระจายอ านาจ  

       8. ส่งเสริมการน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การ 

  บริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียน  

        9. ส่งเสริมพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน การบริหาร และการ 

  จดัการศึกษา  

     10. ส่งเสริมและประสานงานใหชุ้มชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

         

         2.1  จุดแข็ง  จุดที่ตอ้งพฒันา  ของสถานศึกษา  

           2.1.1 จุดแข็ง 

                  2.1.1.1 ดา้นวิชาการ 

                                          1) นักเรียนมีความรู ้ความสามารถไดร้บัรางวลัในการแขง่ขนั (นักเรียนมีความ 

           เป็นเลิศดา้นวิชาการ) 

                        2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

                         3) นักเรียนมีความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

                        4) จดัแผนการเรียนตามความสามารถของนักเรียน 
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                                          5) ส่งเสริมนักเรียนทางดา้นกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์พฒันาความสามารถของ 

           นักเรียน 

                        6) พฒันาความสามารถของนักเรียน 

                        7) มีแหล่งเรียนรูใ้นโรงเรียนท่ีดี 

                                          8) มีส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

      2.1.1.2 ดา้นบุคลากร 

                                        1) ครมูีความรูค้วามสามารถดา้นเฉพาะวิชา ท างานไดต้ามศกัยภาพ มีความ 

            กระตือรือรน้ในการสอน 

                       2) ครมูีคุณวุฒิและความช านาญการ 

       2.1.1.3 ดา้นงบประมาณ 

                                       มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจดัการ 

                               2.1.1.4 ดา้นบริหาร 

                                       ผูบ้ริหารมีความรู ้ความสามารถในการบริหาร 
 

            2.1.2 จุดที่ตอ้งพฒันา 
 

                            2.1.2.1 ดา้นวิชาการ 

                                      1) หลกัสตูรไมส่นองความตอ้งการของนักเรียนไดท้ั้งหมด 

            2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-net) ต า่ ในบางกลุ่มสาระ 

            3) การจดัการเรียนการสอน ใชส่ื้อ ICT ยงันอ้ยไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

            4) นักเรียนบางกลุ่มยงัขาดความรบัผิดชอบ ไม่มีวินัยพฤติกรรมไมเ่หมาะสม 

           2.1.2.2 ดา้นงบประมาณ 

            ระบบการจดัสรรงบประมาณยงัไมเ่อ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม 

                                     ของนักเรียน 

                            2.1.2.3 ดา้นบุคลาการ 

                                     คร ูบุคลากรบางส่วนขาดขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

                            2.1.2.4 ดา้นการบริหาร 

                                      1) ระบบบริหารจดัการของโรงเรียน การนิเทศติดตามยงัไมส่ม า่เสมอต่อเน่ือง 

                                      2) ผูบ้ริหารยงัขาดวิสยัทศัน์ นโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการโรงเรียนมธัยม 

           ขนาดกลาง 
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       2.2  แผน/ กิจกรรมในการพฒันาคุณภาพนกัเรียน  สถานศึกษา 

           โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคมจะด าเนินการพฒันาคุณภาพนักเรียน โดยก าหนดแผนหรือ

กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 นโยบาย

การปฏิรปูการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครอง และชุมชน 

          กิจกรรม 

1. จดักิจกรรมปลกูฝังพฒันาความมีวินัย ความรบัผิดชอบ การปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอน 

2. จดักิจกรรมใหนั้กเรียนเขา้ร่วมโครงการอนุรกัษ์และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

3. จดักิจกรรมการเรียนท่ีเนน้การฝึกปฏิบติัและการท างานเป็นกลุ่ม 

4. จดักิจกรรมพฒันาการคิดวิเคราะห ์คิดสงัเคราะห ์คิดสรา้งสรรค์ 

5. จดัการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมการศึกษาหาความรูด้ว้ยตนเอง 

6. จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และส่งเสริมกิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ 

7. จดักิจกรรมส่งเสริมนักเรียน เช่น เตรียมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

      

 

   3. ความตอ้งการการช่วยเหลือ 

     1. ดา้นครผููส้อนและบุคลากร ควรจดัสรรอตัราก าลงัครแูละบุคคลากรใหเ้พียงพอ และตรงกบัความ

ตอ้งการขององคก์ร จดัสรรงบประมาณจา้งครู บุคลากร และวิทยากรทอ้งถ่ินใหก้บัโรงเรียน เพ่ือแกไ้ขปัญหา

การขาดอตัราก าลงัครแูละบุคคลากรทางการศึกษา 

     2. ดา้นอุปกรณ ์เทคโนโลยี ส่ือ ควรจดัหาอุปกรณ ์ส่ือการเรียนการสอน และ เทคโนโลยี ท่ีทนัสมยั 

เพ่ือใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหม้ีความพรอ้ม ทดัเทียมกบัโรงเรียนท่ีมีการพฒันา หรือโรงเรียนท่ีมี

คุณภาพ 

     3. ควรจดัสรรงบประมาณในการพฒันาคุณภาพดา้นวิชาการ เพ่ือจดักิจกรรมใหนั้กเรียนมีทกัษะ

จ าเป็นตามหลกัสูตรตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

    4. ควรจดัสรรงบประมาณในเร่ืองการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้

นักเรียนมสุีขอนามยัและถูกสุขลกัษณะ  

     5. ควรจดัสรรงบประมาณในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์อุปกรณใ์นการจดัการเรียนการสอนใหก้บั

โรงเรียนตามความขาดแคลนและจาเป็นโดยเฉพาะคอมพิวเตอร ์

     6. ควรจดัสรรงบประมาณดา้นสาธารณูปโภคของโรงเรียนใหเ้พียงพอ 
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