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2. ผลการดำเนินงาน 

   1) ผูเรียนมีความตระหนัก และใหเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจและใหความมือในกิจกรรมตาง ๆ โดย

เปนผูจัดและผูรวมกิจกรรม 

   2) ผูเรียนมีความสุข และสนุกสนานที่ไดรวมกิจกรรม 

   3) ผูเรียนไดแสดงออกดานความสามารถหลากหลาย และเกิดความคิดสรางสรรค 

   4) ผูเรียนมีจิตอาสา และรูคุณคาความเปนไทย 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

  1) โรงเรียนควรสงเสริม และสนับสนุนผูเรียนที่มีความสามารถ และกลาแสดงออกในทางที่สรางสรรค 

  2) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย แสดงถึงประเพณีไทยในอดีต เน่ืองจากเยาวชนในสมัยใหมไมเคยพบ

เห็น เพื่อใหผูเรียนตระหนักและซาบซึ้งความเปนไทย 

 

   1.2.3 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

   ระดับคุณภาพ : ดี 

         ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา  ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณ ี

1. กระบวนการพัฒนา 

    1) ใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียน และการอยูรวมกันในสังคม 

    2) จัดทำคูมือนักเรียน และชี้แจงในการปฐมนิเทศนักเรียนใหม และทบทวนแนวปฏิบัติใหนักเรียนเกา  

ทุกภาคเรียน 

    3) จัดทำโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  และคายคุณธรรมสำหรับนักเรียนนักเรียนใหม 

    4) จัดกิจกรรมสงเสริมใหรุนพี่ดูแลรุนนองต้ังเขาโรงเรียนผานการดำเนินกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน 

    5) ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปและโครงการ/กิจกรรมจราจรตาง ๆ ที่ไดรับ

การประสานจากหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนาผูเรียน ไดแก วินัยจราจร การอบรมใหความรูเร่ืองวินัยจราจรจาก

สถานีตำรวจภูธรโคกสลุง-พัฒนานิคม-จังหวัดลพบุรี การเขาแถวซื้ออาหารกลางวัน ณ โรงอาหาร-ซื้อของรานคา

สวัสดิการโรงเรียน การเขาแถวฝากธนาคารโรงเรียน ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว 

 

2. ผลการดำเนินงาน 

        นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นอยางสุภาพและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวย 

ความเขาใจมากขึ้น มีการแสดงมารยาทที่ เหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู รวมกัน เคารพกฎกติกา                 

การทะเลาะวิวาทนอยลง  ซึ่งเปนผลจากการการดำเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมตาง ๆ โดยแตละหองเรียน                  

มีอยางนอย 1 โครงงานคุณธรรม  เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรมรวมกันและเกิดจาก 

ความตองการพัฒนาตนเอง  
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       นักเรียนแสดงความคิดเห็น และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน แสดงมารยาทที่เหมาะสม   

ผานการดำเนินงานโครงการหองเรียนสีขาว ในรูปแบบคณะกรรมการสงผลใหนักเรียนไดบริหารจัดการชั้นเรียน

เปนฝกการทำงานอยางมีระบบ โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งไดกลอมเกลานักเรียนใหเปนผูมี

มารยาทที่เหมาะสม มีน้ำใจตอกัน เคารพกฎกติกา และอยูรวมกันอยางมีความสุข และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม

ที่แตกตางกัน  กิจกรรมเยี่ยมบาน และกิจกรรมประชุมผูปกครอง สงเสริมใหโรงเรียนไดทราบถึงความแตกตาง

ทางวฒันธรรมของนักเรียน 

 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

       พัฒนาคุณลักษณะความมีคุณธรรม มีวินัย และยอมรับที่จะอยูรวมกับผูอ่ืน และเปนจุดเนนของโรงเรียน 

คือ “สงเสริมความมีระเบียบวินัย” 

 

    1.2.4 มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

            ระดับคุณภาพ : ด ี

                 ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสม                     

ในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ลดและคลี่คลายความขัดแยงกับผูอ่ืน 

1. กระบวนการพัฒนา 

    1) ใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียน และการอยูรวมกันในสังคม 

    2) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

    3) ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 

    4) จัดโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนใหม และคายคุณธรรมสำหรับนักเรียนนักเรียนใหม 

    5) จัดกิจกรรมรุนพี่ดูแลรุนนอง ผานการดำเนินงานคณะกรรมการสภานักเรียน 

    6) ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว 

      ในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรเนนเร่ือง การใชอยางเหมาะสม 

ปลอดภัย โดยการนำเสนอตัวอยางเหตุการณ หรือขาวที่เกี่ยวของกับโทษของการใชสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในปจจุบันใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางแกไข ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองทำเปนประจำ 

เพื่อใหนักเรียนรูสึกวาเปนเร่ืองสำคัญและเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาผู เรียน มีการสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา                 

ของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง  มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศึกษา สงเสริมและพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาไดอยางเหมาะสม 

2. ผลการดำเนินงาน 

    1) การดูแลสุขภาพทางกายดี 

    2) การดูแลสุขภาพจิต อารมณ สังคมที่ดี 
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    3) ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

    1) สงเสริมกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูกับนักเรียนมากขึ้น  

    2) ผูเรียนนำความรูความสามารถที่มีถายทอดสูผูอ่ืนที่สนใจและนำไปใชไดอยางมีคุณภาพ 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ดี 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการ 

       การจัดทำแผนกลยุทธโรงเรียนโคกสลุงวิทยา ( พ.ศ. 2562-2565) ใชกระบวนการมีสวนรวมจาก 

บุคคลภายในและภายนอก ทุกภาคสวน ในการเสนอแนะขอมูลทางวิชาการและขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของ โดย

โรงเรียนแตงต้ังคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธโรงเรียนโคกสลุงวิทยา ขึ้นเพื่อวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม

ภายใน/ภายนอกที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนขอคิดเห็นตาง ๆ โดยใชกระบวนการ           

มีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนโคกสลุงวิทยา ในการวิเคราะหขอมูลและทบทวนวิสัยทัศน

และพันธกิจเดิม สภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดแข็งและจุดออน สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาส และ

อุปสรรค เพื่อกำหนดวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียน ตลอดจนกำหนดทิศทางและเปาหมาย

เชิงกลยุทธของโรงเรียนโคกสลุงวิทยาขึ้นใหมสอดคลองกัน 

2. ผลการดำเนินงาน 

       ผลจากกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธดังกลาว  ไดกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากร 

ในโรงเรียน  และนำไปสูการกำหนดกลยุทธ  ซึ่งกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธโรงเรียนโคกสลุงวิทยา                   

เปนการผสมผสานแนวคิดการจัดทำกลยุทธเพื่อการบริหารและพฒันาโรงเรียนควบคูกัน ในการจัดทำ                

แผนกลยุทธ  เพื่อกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และตัวชี้วัด ของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

       กระบวนการจัดทำกลยุทธของโรงเรียนตองกระตุนและทำใหเกิดนวัตกรรมจากการจัดทำ SWOT 

Analysis โอกาสและจุดแข็งของโรงเรียน ที่ต้ังอยูชนบท ประกอบเกษตรกรรม มีแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร 

ใหตอบสนองความตองการของชุมชน บริบทโดยรวมสอดคลองกับความตองการของชุมชน ซึ่งทำใหเกิด           

ความเหมาะสมที่จะดำเนินกลยุทธสรางภมูิคุมกัน โดยใชโอกาสและความเขมแข็งขององคกรไปปรับปรุงคุณภาพ 

การศึกษา รวมทั้งแกปญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหดีขึ้น 
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2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการดำเนินงาน 

       โรงเรียนโคกสลุงวิทยาบริหารงานโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management : 

SBM) เปนตัวขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน คือ แนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุงใหสถานศึกษา 

ที่มุงใหสถานศึกษาเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพภายใตกรอบของกฎหมายที่กำหนด โดยมี

การกระจายอำนาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษาและ

รวมมือดำเนินการทั้งกลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุมบริหารงานบุคลากร         

กลุมบริหารทั่วไป และกลุมบริหารกิจการนักเรียน โดยมุงเนนผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดกับผูเรียน 

เปนสำคัญ ภายใตการมีสวนรวมและการตรวจสอบของผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสำคัญ           

ใหความสำคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและผูปกครอง ชุมชน                

ในการตัดสินใจบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนไปสูทิศทางเปาหมายที่ตองการ คือ คุณภาพของผูเรียน            

เปนสำคัญ 

      โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  แบงโครงสรางการบริหารโรงเรียนออกเปน 5 กลุมงาน คือ กลุมบริหาร- 

วิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล   กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน  กลุมบริหารทั่วไป และกลุมบริหาร-

กิจการนักเรียน   1) กลุมบริหารวิชาการ เนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดการเรียน           

การสอนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดการเรียนการสอนบูรณาการเพื่อการมีงานทำแหงศตวรรษ

ที่ 21 2) กลุมบริหารงานบคุคล มีการบริหารอัตรากำลัง  มีการสรางวัฒนธรรมองคกร และกำหนดคานิยมหลัก

ของโรงเรียน เนนการทำงานเปนทีม  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนามาตรฐาน 

วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทรัพยากร เนนความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได   3) กลุมบริหาร

งบประมาณและแผนงาน จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำป โดยการมีสวนรวมทั้งสถานศึกษา

ประสาน สอดคลองกัน และดูแลอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ใหสามารถเอ้ือตอการ

พัฒนาสถานศึกษา เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ กำกับติดตามการใชงบประมาณและรายงานผลการใช

งบประมาณอยางเปนระบบ 4) กลุมบริหารทั่วไป นำหลักการกระจายอำนาจมาใชในการบริหารจัดการภายใน

โรงเรียน เนนการบริหารแบบรวมมือ  ผูมีสวนได- สวนเสียเขามามีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาประสงค ใหความสำคัญในดานการสรางแหลงเรียนรูในโรงเรียน จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู พัฒนา

ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน  และ 5) กลุมบริหารกิจการ-

นักเรียน ใหความสำคัญระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การแกไขพฤติกรรมนักเรียนนอมนำพระบรมราโชวาทของ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใชในการดำเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน  

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

~ 34 ~ 
 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

~ 35 ~ 
 

 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

~ 36 ~ 
 

 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

~ 37 ~ 
 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

~ 38 ~ 
 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

~ 39 ~ 
 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

~ 40 ~ 
 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

~ 41 ~ 
 

 

2. ผลการดำเนินงาน 

         จากผลการดำเนินงาน  สงผลใหโรงเรียนโคกสลุงวิทยา เปนที่ประจักษและไดรับการยอมรับจากชุมชน  

ดวยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของสถานศึกษา  ไดรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม  และโรงเรียนวิถีพุทธ  

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

          โรงเรียนโคกสลุงวิทยา บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม-                 

เสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย การจัด-              

การเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวย 

 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการดำเนินงาน 

         การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ไดดำเนินการโดยการศึกษาหลักสูตรการศึกษา            

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำรวจความตองการของผูปกครอง นักเรียน ชุมชน และความพรอม                

ของสถานศึกษา ทั้งสถานที่ บุคลากรและระยะเวลา เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยเพื่อใหตอบสนอง-            

ความตองการของนักเรียนและชุมชน  

2. ผลการดำเนินงาน 

          ผลจากการความตองการของผูปกครอง นักเรียน ชุมชน และความพรอมของสถานศึกษา ทั้งสถานที่ 

บุคลากรและระยะเวลาทำใหทราบความตองการในการพัฒนาทักษะอาชีพ  มีความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น 

ใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกหองเรียน   สามารถพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  จากการประชุม 

วางแผนและพิจารณาศักยภาพของโรงเรียนในการจัดทำหลักสูตร  และเกณฑการจบการศึกษาจากหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษา  สงผลใหโรงเรียนสามารถจัดทำหลักสูตรไดสอดคลองกับความตองการ  และประชุม                 

เพื่อวางแผนการดำเนินงานรวมกันกำหนดจุดมุงหมายและผูรับผิดชอบ แลวจึงดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด

ไวหลังจากการนำไปใชแลวมีการบันทึกผลประเมินผล แลวสรุปรายงานเพื่อนำขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุง 

ขอกำหนดของหลักสูตรและกระบวนการทำงานตอไป 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

         จากการใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  พบปญหาการใชเวลาในการจัดกิจกรรม                       

การเรียนรูยังไมสอดคลองกัน  เน้ือหาของหลักสูตรยังตองปรับแกไขใหทันตอเหตุการณและความเปลี่ยนแปลง 

ของสถานการณโลกสงผลใหโรงเรียนตองดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองมากขึ้นกวาเดิมทุกปเปนระยะ

ตอเน่ือง ต้ังแตปการศึกษา 2561-2563 ซึ่งในปการศึกษา 2563 ก็ควรทบทวนการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาตอไป 
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

         นโยบายของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  เนนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหตรงกับบทบาทหนาที่ทีไ่ดรับ

มอบหมายโดยกำหนดใหบุคลากรตองเขารับการอบรมตนเองไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป ตามเกณฑการประเมิน

เพื่อเลื่อนวิทยฐานะของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเนนการพัฒนา

ตนเองใหมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เนนการนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน กำหนดใหบุคลากรทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

เพื่อประเมินหาจุดเดนและจุดที่ตองการพัฒนาของตนเอง   มีระบบสารสนเทศที่สามารถนำไปใชพัฒนาผูเรียน

รายบุคคลไดมีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามขอตกลงและความรวมมือตาง ๆ โรงเรียนกำหนด

บุคลากรใหเรียนรูทักษะในการปฏบิัติงานเรียนรูงานควบคูระหวางบุคลากรเดิมที่มากประสบการณและบุคลากร

ใหมที่ตองเรียนรูประสบการณเพิ่มเติม สงเสริมใหบุคลากรไดเรียนรูทักษะใหม ๆ อันจะเปนประโยชน 

ตอการปฏิบัติงานตาง ๆ อันเกิดผลดีตอผูเรียนและสถานศึกษา 

2. ผลการดำเนินงาน 

         โรงเรียนกำหนดใหบุคลากรทุกคนไดพัฒนาตนเองโดยการเขารับการอบรมไมนอยกวาปละ 20ชั่วโมง 

ขาราชการครูและบุคลากรที่เขาอบรมประชุมสัมมนา สนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอในสาขาที่สามารถนำมาใช

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ ภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรโดยมีเปาหมาย

เพื่อใหไดบุคลากรมีความรู ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และใหความรูแกนักเรียน 

โรงเรียนใหสิทธิในการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจายในการเดินทาง คาที่พักไดตามระเบียบราชการ                  

โดยประหยัด และในการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสและ

ความกาวหนาทางวิชาชีพทั้ง การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง  การพัฒนางานพิเศษเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ        

ใหสูงขึ้น 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

         สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยางหลากหลาย และสม่ำเสมอ             

พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 

 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

         ใชกระบวนการ PDCA ในการปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียน 

         P : การวางแผน มีการประชุมวางแผนการทำงานและเขียนโครงการในงานอาคารสถานที่และฝกนักเรียน

ในการทำงานเร่ืองการปรับปรุงภูมิทัศนและบริเวณโรงเรียน 
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        D : การลงมือปฏิบัติ ปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไวดูทรัพยากรที่เขียนในโครงการ  พานักเรียน

ทำงานในชั่วโมงที่จัดการเรียนการสอน 

        C : ตรวจสอบ ตรวจสอบในการทำวามีจุดบกพรองหรือทรัพยากรไมเพียงพอมีปญหาตามงาน                  

ในดานใดบาง 

        A : ปรับปรุง เมื่อตรวจสอบแลวก็จะรูวาจุดที่เปนปญหาหรือทรัพยากรงบประมาณขาดแคลนสามารถ

วางแผนและปรับปรุงงานจนสำเร็จ 

2. ผลการดำเนินงาน 

      1) รับทราบงบประมาณที่ใชในโครงการปรับปรุงงานและทรัพยากรที่ใช 

      2) จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับงานอาชีพและนำไปใชตอยอดในการศึกษาตอสาขาที่เกี่ยวของ 

      3) จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนสวยงามขึ้น 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

      แผนการดำเนินงานโครงการทำใหมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม  ทำใหนักเรียนมีสุขภาพใจและสุขภาพกาย 

ที่พรอมอยากเรียน   สงเสริมความสามารถในการปรับภูมิทัศนใหเปนอาชีพเสริมระหวางเรียนซึ่งมีผลิตภัณฑจาก 

รายวิชาในกลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพออกมาใหประดับตกแตงโรงเรียน  เชน โคมไฟจากไมไผ  โมเดล             

บานทรงไทยจำลอง การประดิษฐพวงกุญแจทำมือ การจัด-ประดิษฐดอกไมสด-ดอกไมแหงแบบไทยและแบบ

สากล การผูกผา-จัดผาตกแตงสถานที่ตาง ๆ และสามารถพัฒนาฝมือใหดีขึ้นไปได 

 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

    1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายอินเทอรเน็ต 

    2) งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เชน เว็บไซต เพจเฟซบุกของโรงเรียน 

2. ผลการดำเนินงาน 

   1) ผูเรียนไดรับขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริงและถูกตอง ผานทางเว็บไซตของโรงเรียน  เพจเฟซบุกของ-

โรงเรียน 

   2) ผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางเหมาะสม 

   3) ผูเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผานระบบแสดงผลการเรียนออนไลน (ระบบ SGS) 

    

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

     1) การกำกับติดตาม ตรวจสอบขอมูลขาวสาร จากแหลงเรียนรูที่นาเชื่อถือ กอนนำไปเผยแพรประชาสัมพันธ 

     2) การสรางวินัยและคานิยมที่ดี ในการติดตอสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองของผูเรียนอยางเหมาะสมและ

ปลอดภัย 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดี 

 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

       โรงเรียนโคกสลุงวิทยาไดจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน  หลักสูตรบูรณาการแหลงเรียนรูตามหลัก- 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  โดยใหครูทุกกลุมสาระการเรียนรู

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 จัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนที่หลากหลาย  และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในรูปของกิจกรรมชุมนุม

ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  สงเสริมการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน             

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูกับภูมิปญญาทองถิ่น 

2. ผลการดำเนินงาน 

       ผลการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนโคกสลุงวิทยาตามแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 

เปนสำคัญ ตามที่ไดวางแผนการดำเนินงานตามมาตรฐาน ตัวชีว้ัดของหลักสูตร ซึ่งสงผลใหผูเรียนเกิด 

กระบวนการคิดวิเคราะห ไดปฏิบัติจริง  สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เปนไปตามคาเปาหมาย                   

ที่โรงเรียนกำหนด และสามารถนำความรูที่ไดรับจากภายในหองเรียนและภายนองหองเรียนโดยผาน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน   สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

       พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู โดยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  หากพบปญหาหลังจากการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

    1) กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ใหผูเรียนไดใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย 

    2) การจัดกิจกรรมฝกอบรม จากผูเชี่ยวชาญหรือภูมิปญญาชาวบาน 

    3) สรางแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนใหนาสนใจ และหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวม 

ในการเรียนรู เชน หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

2. ผลการดำเนินงาน 

    1) ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อการเรียนรูที่นาสนใจ 

    2) ผูเรียนมีทักษะการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการเรียนรู 
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    3) ผูเรียนเกิดแนวความคิดสรางสรรคและมีแรงบันดาลใจ จากการฝกอบรม จากผูเชี่ยวชาญหรือภูมิปญญา

ชาวบาน 

    4) ผูเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ จากการเรียนรูจากแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

3. จุดควรพัฒนา 

    1) การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูใหมีความทันสมัย สะดวกปลอดภัย และพรอมใช

งานอยูเสมอ 

    2) สรางคานิยมและสงเสริมใหเห็นคุณคา ตอการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น มีจิตสาธารณะใหแกผูเรียน                 

อยางตอเน่ือง 

 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ระดับคุณภาพ : ดี 

        ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก 

และเด็กรักเด็ก  เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

1. กระบวนการพัฒนา 

         โรงเรียนมีการดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการ 

ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย มุงสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ (Active 

learning) ใหผูเรียนผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสูการเรียนรูที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐาน 

และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ใหนักเรียนมีสวนรวม  ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  ดำเนินการตรวจสอบ

และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำผลที่ไดมา

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู  ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปใชจัดกิจกรรมไดจริงครูใชสื่อ และ 

แหลงเรียนรู  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  เพื่อใหผูเรียนรักการเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  

ครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำขอมูลมารวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูและสอนตามแผน  ครูผลิต

นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู  อีกทั้งปรับโครงสรางรายวิชา  หนวยการเรียนรูลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 

กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรูและการเรียนรูแบบบูรณาการ 8 กลุมสาระ 

กับพิพธิภัณฑไทยเบิ้งแหลงเรียนรูทองถิ่นภายในชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน สนับสนุนใหครูจัดการเรียน

การสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริง  จนสรุปความรูไดดวยตนเอง  จัดการเรียน

การสอนที่เนนทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมอบหมายหนาที่ใหนักเรียนจัดปายนิเทศ และ

บรรยากาศตามสถานที่ตาง ๆ ทัง้ภายในหองเรียนและนอกหองเรียน  ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น  ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เร่ืองโดยมีประเด็นภาพ

ความสำเร็จดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดังน้ี ครูจัดการเรียนรูใหนักเรียนผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ใหนักเรียนนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได  ครูรวมกันออกแบบ 

การวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางมีขั้นตอน   ใชเคร่ืองมือ วิธีการวัดและประเมินผล 
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ที่เหมาะสม พรอมทั้งนำผลไปใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน   ครูผูสอนรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณ (PLC) เปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู 

2.ผลการดำเนินงาน 

       จากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย มุงสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน 

เนนการปฏิบัติ (Active learning) ใหผูเรียนผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง สงผลใหผลการประเมินคุณภาพ

มาตรฐานที่ 3 อยูในระดับ ดี 

3. สิ่งท่ีจะพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม 

          โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนที่ขาดทักษะความชำนาญในการใชเทคโนโลย ีรวมถึงภาระงานที่นักเรียนไดรับ

จากรายวิชาทั้ง 8 กลุมสาระฯ และจากกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนที่มีจำนวนมาก เพื่อใหการจัดการเรียน

การสอนไดมุงเนนใหผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรมและการวิจัยดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป 

 

3.4 การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาการเรียน 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

        โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาการเรียน ดังน้ี 

    1) ครูศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

    2) ครูพัฒนาเคร่ืองมือวัด วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล

สอดคลองกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู  ตามสภาพจริงดวยวิธีการและเคร่ืองมือ 

ที่หลากหลาย  มีการจัดเก็บเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลอยางเปนระบบ 

    3) มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน 

    4) ครูมีการตัดสินผลการเรียนรูตามหลักการและประเมิน ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และผูเรียนนำไปใช

พัฒนาตนเอง 

2. ผลการดำเนินงาน 

       จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียน

เปนสำคัญ มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาการเรียน 

สงผลใหผลการประเมินคุณภาพ ในระดับดี 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

        โรงเรียนควรมีแบบประเมินการสอนครูผูสอน  เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ : ดี 

        ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับ 

เพื่อนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

1. กระบวนการพัฒนา 

    1) ประชุมครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน 

    2) แตงต้ังคณะครูผูนิเทศ และกำหนดปฏิทินการนิเทศ 

    3) ครูผูนิเทศดำเนินการนิเทศครูผูสอน 

    4) ครูผูนิเทศสรุปผลการนิเทศรวมกับผูสอน 

    5) ครูผูนิเทศประเมินผลการนิเทศ 

2. ผลการดำเนินงาน 

    1) ครูทุกคน ทุกกลุมสาระการเรียนรูไดรับการนิเทศจากผูเชี่ยวชาญ 

    2) ครูไดรับการพัฒนาการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม 

    3) ครูไดนำเสนอนวัตกรรม และกิจกรรมการสอนแปลกใหม ใชการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 

    4) ครูมีการใชสื่อ นวัตกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับเน้ือหา และกิจกรรม รวมทั้งจัดบรรยากาศที่เอ้ือ              

ตอการเรียนรูไดดี 

3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิม 

     นำขอคนพบ หรือขอเสนอแนะมาปรับปรุงการเรียนการสอน และนำปญหาผูเรียนมาทำวิจัยเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 

 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา                                 

  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูใน ระดับคุณภาพ : ดี 

      จากผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ สงผลใหโรงเรียนโคกสลุงวิทยา มีการจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับดี ทั้งน้ี 

เพราะ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน อยูในระดับ ดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

อยูในระดับดี  และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับดี   

      ทั้งน้ี โรงเรียนโคกสลุงวิทยา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปนไปตามปญหา

และความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนทองถิ่น 

จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดี  ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียน การสื่อสาร 

ความสามารถในการคิดคำนวณ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได และมีความประพฤติดาน

คุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด ดังปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 
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 ในดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับดี สถาน

มีการดำเนินงานโดยดึงองคกรในชุมชนใหมามีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ

โรงเรียนใหสะอาดนาอยู ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับดี 

มีการวิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตรและบริบทของโรงเรียน  

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรู ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหา

รายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง และดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 

อยางเปนขั้นตอน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


