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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา ๒๕๖๐
การประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึ กษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรี ยน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รัก
เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
๒. มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการการ
เรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การ
ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๓. มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่ งเสริ มสนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

ผลการติดตามตรวจสอบ
โดยหน่ วยงานต้ นสั งกัด

คะแนนราย
มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

๔.๑๙

๔

ดีมาก

๔.๒๐

๔

ดีมาก

ดีมาก

๓.๘๐

๔

ดีมาก

ดีมาก

๓.๕๕

๓

ดี

ดี

๓.๔๐

๓

ดี

ดี

๔.๒๔

๔
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๗.๙๕

๔

ดีมาก

ดีมาก

๘.๔๐

๔
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ดีมาก

๓.๐๐

๓

ดี

ดี

๗.๖๐

๔

ดีมาก

ดีมาก

๖.๖๐

๓

ดี

ดี

๔.๒๐

๔

ดีมาก

ดีมาก

๘.๐๐

๔

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
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การประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึ กษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึ กษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนด
๕. มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสู งขึ้น
คะแนนเฉลี่ย ๑๕ มาตรฐาน

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

ผลการติดตามตรวจสอบ
โดยหน่ วยงานต้ นสั งกัด

คะแนนราย
มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

๓.๕๐

๔

ดีมาก

ดีมาก

๓.๖๕

๔

ดีมาก

ดีมาก

ร้อยละ
๗๖.๒๘

๓.๗๓
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๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (วันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ )
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
๑๐.๐๐
๙.๗๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๐.๐๐
๙.๕๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
๑๐.๐๐
๙.๖๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
๑๐.๐๐
๙.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนผูเ้ รี ยน
๒๐.๐๐
๙.๔๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๑๐.๐๐
๘.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๐๐
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัด
๕.๐๐
๓.๗๕
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาณ/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
๕.๐๐
๕.๐๐
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นละจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
๕.๐๐
๕.๐๐
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่ งเสริ ม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
๕.๐๐
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
๕.๐๐
๕.๐๐
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐
๘๔.๑๐
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
 ใช่
 ไม่ใช่
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่
 ไม่ใช่
 มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ นึ ไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้
 ใช่
 ไม่ใช่
ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ ง หรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
สรุ ปการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดี
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๑๓. ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๑๓.๑ ด้ านผลการจัดการศึ กษา
๑) โรงเรี ยนควรจัดทาข้อมูลสารสนเทศแสดงพัฒนาการของผูเ้ รี ยนรายบุคคล และรายชนิดกีฬา เช่น แสดงการ
เจริ ญเติบโต หรื อมีน้ าหนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข และแสดงสมรรถภาพทางกาย
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรื อสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส) ให้เป็ นปัจจุบนั
๒) เนื่องจากโรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครนครราชสี มา เป็ นโรงเรี ยนประจา ควรจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนที่ชดั เจน สามารถดูแล และช่วยเหลือนักเรี ยนได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับการส่ งเสริ ม พัฒนา ป้ องกัน และ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นักเรี ยนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคมุ ้ กันทางจิ ตใจ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีทกั ษะชีวิต และรอดพ้นวิกฤตทั้งปวง
๓) โรงเรี ยนควรวางแผนเก็บข้อมูลการเข้าใช้หอ้ งสมุดของผูเ้ รี ยนรายบุคคล และสรุ ปการยืมหนังสื อของผูเ้ รี ยน
รายบุคคล เป็ นรายเดือน แล้วแจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใช้หอ้ งสมุดหรื อยืมหนังสื อเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย
๔) โรงเรี ยนควรวางแผนเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้พร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ทั้งทางด้านวิชาการและกีฬา
๕) โรงเรี ยนควรกาหนดรู ปแบบ กระบวนการ เครื่ องมือวัดและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจน
เป็ นไปในแนวเดียวกันทั้งโรงเรี ยน จะทาให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
๖) โรงเรี ยนควรหาแนวทางเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดยให้ความสาคัญกับการจัดการ
เรี ยนรู ้วิชาสามัญทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยจัดการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามกรอบเวลาตามโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา หากไม่
สามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้ครบตามกรอบเวลาดังกล่าว ให้ดาเนินการสอนชดเชย มีการสอนซ่ อมเสริ มผูเ้ รี ยนที่เรี ยนไม่ทนั เนื่องจากไป
แข่งขันกีฬา โรงเรี ยนควรหารู ปแบบ/วิธีการเรี ยน การวัดผลประเมินผลผูเ้ รี ยนที่ต้องไปเก็บตัวเป็ นระยะเวลานาน เพื่อให้ได้เรี ยนรู ้ตาม
เนื้อหาสาระที่กาหนดในโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา
๑๓.๒ ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
๑) ควรเพิม่ อัตรากาลัง และพัฒนาครู บุคลากรที่มีศกั ยภาพมาช่วยพัฒนางานวิชาการทั้งระบบ
๒) ควรจัดทาแผนพัฒนาหอพักให้นกั เรี ยนได้พกั ผ่อนหลับนอนอย่างเพียงพอ ไม่หนาแน่น
๓) ควรพัฒนาครู และบุคลากรเกี่ยวกับระบบบริ หารคุณภาพ (PDCA)
๑๓.๓ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
๑) ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยนาผลการประเมินการนิเทศภายใน ครู ผสู ้ อนทุกคนมาประเมิน เพื่อ
เติมเต็มในส่ วนที่ครู ยงั ขาด โดยจัดทาเป็ นระบบทุกปี การศึกษา และพิจารณาให้ครู พฒั นาได้อย่างน้อยปี ละ ๒๐ ชัว่ โมง ในด้านการ
เรี ยนการสอน
๒) ครู ควรได้รับการพัฒนา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะชีวิต ทักษะกระบวนการคิด ให้กบั ผูเ้ รี ยน
การทาโครงงาน การเรี ยนการสอนด้วยวรรณกรรมการวิจยั
๓) ควรจัดทาคู่มือ การนิเทศภายใน เพื่อครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทางการศึกษาได้ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
เป็ นระบบ
๑๓.๔ ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
๑) ควรมีการกาหนดงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโครงสร้างการบริ หารของสถานศึกษา มี
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรง จัดทาแผนปฏิบตั ิการ ปฏิทินปฏิบตั ิงานตามวงจร PDCA
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๒) ควรประสานงานกับต้นสังกัด เพื่อดาเนินงานประกันคุณภาพภายในให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๕๓ อย่างเป็ นระบบ
การนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
๑. โรงเรี ยนได้มีการจัดทาโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐานทั้ง ๘ กลุ่มสาระ โดยมีการจัด
กิจกรรม
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน เช่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ จัดทาโครงการ English on Monday ส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหน้าเสาธง และกิจกรรมเสี ยงตามสาย ฟังเพลงสากล ตอบคาถาม เล่นเกม
เป็ นประจาทุกวันจันทร์ นักเรี ยนได้รับความรู ้ และความเพลิดเพลิน ส่ งผลให้นกั เรี ยนรักภาษาอังกฤษ มีความกระตือรื อร้นในการ
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังได้จดั ให้มีตารางการสอนซ่ อมเสริ ม สัปดาห์ละ ๑-๒ ชัว่ โมง ในแต่ละชั้นเรี ยน
เพื่อให้ครู ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาได้สอนซ่ อมเสริ มให้กบั นักเรี ยน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
๒. โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ครู ได้เข้ารับการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอน การ
ออกแบบการเรี ยนรู ้ การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการและแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การวัดผลประเมินผล และการ
จัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยในปี การศึกษา ๒๕๕๖ มีจานวนครู ที่ได้รับการพัฒนาในเรื่ องดังกล่าว คิดเป็ นร้อยละ ๖๐ เมื่อได้รับ
ความรู ้จากการเข้ารับการอบรมแล้ว นาความรู ้น้ นั มาต่อยอด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในและนอกโรงเรี ยน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
ประโยชน์ อีกทั้งทางฝ่ ายวิชาการได้จดั ทาปฏิทินการส่ งงานต่าง ๆ เช่น สมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน (ปพ.๕) แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ วิจยั ในชั้นเรี ยน สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรายบุคคล (ปพ.๖) และ บทเรี ยนสาเร็จรู ปสาหรับนักเรี ยนที่เก็บตัว
ฝึ กซ้อมกับทีมชาติไทย ทาให้ตรวจสอบงานได้อย่างเป็ นระบบ ผลของการดาเนินงานในเรื่ องนี้ ทาให้ครู มีความรู ้ความสามารถใน
การบริ หาร จัดการชั้นเรี ยน สามารถทาผลงานทางวิชาการ และได้เลื่อนวิทยฐานะสู งขึ้น
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่ น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึ กษาของสถานศึกษา
จุดเด่ น
มาตรฐานที่ ๑
การกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ชดั เจน จัดทาแผนการดาเนินงานโดยคานึงถึง
นโยบายการกีฬาของชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาตรฐานที่ ๒
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีน้ าใจนักกีฬา ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนักกีฬา
รู ้จกั ดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก สนใจการเข้าร่ วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
มีความสนใจในศิลปะ ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพ และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
และผูเ้ รี ยนมีความเป็ นเลิศทางด้านกีฬา โดยเป็ นนักกีฬาทีมชาติ หลายชนิดกีฬา
มาตรฐานที่ ๓
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครนครราชสี มาฯ เป็ นโรงเรี ยนประจา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลนคร
นครราชสี มา รับผิดชอบผูเ้ รี ยนและสถานศึกษาทุกด้าน และจุดเด่นที่สนับสนุนด้านครู ส่ วนใหญ่เป็ นครู รุ่นใหม่ มีความมุ่งมัน่ อุทิศ
ตนในการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน ครู และนักเรี ยนมีความใกล้ชิด ครู ดูแลนักเรี ยนตลอดเวลาจึงรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอย่าง
ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
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มาตรฐานที่ ๔
ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า บริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เอาใจใส่ ดูแลบุคลากรและนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดสร้างขวัญ
และกาลังใจให้กบั บุคลากร หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ให้ความ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี
มาตรฐานที่ ๕
สถานศึกษามีการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นประจาทุกปี การศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที่ ๑
โรงเรี ยนควรสนับสนุนส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความรู ้ ความชานาญเรื่ องการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
พัฒนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านกีฬาและวิชาสามัญ
มาตรฐานที่ ๒
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับต่า คะแนนผลการประเมินระดับชาติอยูใ่ นเกณฑ์ต่า
สาเหตุมาจากผูเ้ รี ยนต้องฝึ กซ้อมกีฬาทั้งช่วงเช้า และเย็น ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเหนื่อยล้าจากการฝึ กซ้อมทาให้ความสนใจในการเรี ยนรู ้ และ
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมีนอ้ ย ดังนั้น โรงเรี ยนควรพัฒนาเรื่ องการสอนซ่ อมเสริ มให้เป็ นมาตรฐาน โดยต้องมีการประเมินผล และ
พัฒนาการสอนซ่ อมเสริ มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนอย่างแท้จริ ง ครู ควรสร้างนวัตกรรมการสอนที่
หลากหลาย
มาตรฐานที่ ๓
เนื่องจากส่ วนใหญ่เป็ นครู รุ่นใหม่ ควรให้ความรู ้ในการเขียนแผน และเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ ส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ให้ความรู ้ในการทาวิจยั อย่างเป็ นระบบ ละการจัดทาแผนบูรณาการ
มาตรฐานที่ ๔
มาตรฐานที่ ๕
บุคลากรภายในสถานศึกษาขาดความรู ้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริ งสถานศึกษาต้อง
เร่ งสร้างความเข้าใจ และพัฒนาให้บุคลากรเหล่านั้นมีความรู ้ และเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการระหว่างระบบการประกันคุณภาพกับการปฏิบตั ิงานปกติ ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการพัฒ นาทุกงานในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

