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                                                   ส่วนที่ 2 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน               

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  
๑.  ระดับคุณภาพ : ดี 
๒.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                ๒.๑  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 
     สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดทำโครงการและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมี
การจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบกระบวนการกลุ่ม  การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด  
จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่อง  ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการ
อ่านและเขียน  โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานตามกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (Professional  Learning  Community  :  PLC)  โดยมีการจัดกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน
และเขียนภาษาไทย  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีการติดตั้งโทรทัศน์
ประจำห้องเรียนครบทุกชั้นเรียนเพ่ือสะดวกต่อการใช้สื่อเทคโนโลยี  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เน็ตสัญญาณแบบไร้สายบริการให้แก่คณะครูและนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน   ครูใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้สถานศึกษาได้ดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนา  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยการจัด
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนทุกคน  โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  โครงการ
อบรมนักเรียนไม่ท้องก่อนวัยอันควร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย  ได้แก่   กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   กิจกรรมสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง   และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
กิจกรรมสวดมนต์และฝึกสมาธิทุกวันพระ  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนความความถนัดและ ความสนใจ 
ได้แก่  กิจกรรมชุมนุมบูรณาการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมเก็บก่อนกลับของโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ(Zero Waste School)  โครงการสร้างอาชีพกิจกรรมทำไม้กวาดทางมะพร้าว  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ    
ในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย   ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  และมีจิต
สาธารณะ   มีระบบการแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมวาง
แผนการจัดการเรียน  การสอน  การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชนโดยรอบสถานศึกษา 
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                 ๒.๒  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
     1.  แบบสรุปและรายงานโครงการ 
      -  โครงการวันภาษาไทย 
      -  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      -  โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
     2.  เกียรติบัตร/ถ้วยรางวัล  
      -  รางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
      -  รางวัลการแข่งขันกีฬา 
     3.  ภาพกิจกรรม 
      -  ภาพกิจกรรมโครงการ 
      -  ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 
      -  ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
      -  ภาพถ่ายงานบริการสังคม 
     4.  แบบบันทึกการจัดกิจกรรม   
      -  บันทึกการสอนซ่อมเสริม     
      -  บันทึกการใช้ห้องสมุด   
      -  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.5) 
      -  แบบบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
      -  แบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
      -  แบบบันทึกน้ำหนัก - ส่วนสูง 
      -  รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานอาชีพ  โครงงานคอมพิวเตอร์ 
      -  แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
3.  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
1. ผู้เรียนอ่านออก  และสามารถเขียนเพ่ือการ

สื่อสารได้   
2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา

ความรู้ได้ด้วยตนเอง   
3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   มี

สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์         

4. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน    

5. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต          
มีทักษะอาชีพ  และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  

1.   ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ที่สูงขึ้น    

2.   การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิด
การลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย   

3.   ส่งเสริมสนับสนุนด้านการแสดงออกในทาง
ที่เหมาะสม  เช่น  การพูดนำเสนอในที่
ชุมชน 

4.   สร้างแรงจูงใจให้เห็นคุณค่าและความสำคัญ
ของการเรียน     
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แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

1) จัดโครงการค่ายวิชาการ  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น 

2) จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

3) จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามบริบทของกลุ่มสาะ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการคิด  การแสดงออก  การนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อย่างสมเหตุสมผล  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

            2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  
   โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศ นำผลการนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์กำหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานและ
สรุปผลการดำเนินงาน 
   การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนิน
โครงการกิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่ 
   1.  โครงการ ความร่วมมือการจัดการศึกษาทวิศึกษาชองโรงเรียนกับวิทยาลัยสารพัดช่าง 
   2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย คณะกรรมการวิจัยตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนพร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ครู
สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีจำนวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพทุกคน 
โครงการพัฒนาบุคลากร  
   มีการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน 
   1. มีแผนงานโครงการ  มีการประชุมวางแผน จัดทำโครงการ เกี่ยวกับการดูแลอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม มีการมอบหมายการทำงาน มีการสรุปโครงการ ดำเนินการทำโครงการ ตามปฏิทิน และ
แผนงาน มีการสรุปมีการรายงานโครงการ และนำผลการดำเนินโครงการมาปรับใช้อย่างเหมาะสม  
   2. สภาพแวดล้อมสวยงามสะอาดเป็นระเบียบ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม
สะอาดสะอ้าน  
   3. ห้องสุขาเพียงพอถูกสุขอนามัย มีการซ่อมประตูห้องน้ำก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ  
    4.  มีแหล่งเรียนรู้  เช่นห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ  มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ทั้งในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการ ที่ปลอดภัย เพียงพอ และใช้งานได้จริงปัญหาอุปสรรคควรมีการ
บำรุงรักษา อย่างต่อเนื่อง 
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   สถานศึกษานำ Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ 
วิธีการ โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา และมีการติดตั้ง ดิจิตอล เทคโนโลยี ทุกอาคารเรียน ผล
ของการดำเนินงาน ทำให้ ครู และนักเรียน ได้ใช้ สื่อ ดิจิตอล สำหรับ การค้นคว้า การ ผลิตสื่อสื่อการเรียนการ
สอน   มีระบบข้อมูลสารสนเทศผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษาข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูล มี
ข้อมูล ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาครู ได้ 
อย่างดี  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลและข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียนทุกคน มี
ข้อมูล นักเรียน อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนา ผู้เรียน เป็นรายบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคม ที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มี
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ  การบริหารจัดการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอน มีการประชุม
ทางไกลผ่านดาวเทียมมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล บุคลากรครู นักเรียน ได้ใช้ อินเทอร์เน็ตสำหรับ
การเรียนการสอนและการค้นหาข้อมูล 
   2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง  
   1.  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
   2.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
   3.  แผนปฏิบัติการประจำปี 
   4.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
   5.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
   6.  แบบบันทึกการนิเทศงานของแต่ละฝ่าย 

7.  คำสังโรงเรียน 
8.  พรรณนางาน 
9.  เว็บไซต์ของโรงเรียน  http://www.sjp.ac.th   
10.  สภาพแวดล้อมจริงของสถานศึกษา 
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   3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
1.   โรงเรียนมีการบริหาร และการจัดการอย่าง

เป็นระบบ 
2.   มีการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน  

3.   มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ  การจัดการ
ศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้อง
กับ ผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

4.   มีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน
ได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อ
ผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 

แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน  

1) มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน   

4) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
5) ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
7) ทำรายงานประจำปีที่เสนอผลประเมินคุณภาพภายใน   
8) โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยจัดประชุมคณะครูผู้ปกครอง

คณะกรรมการสถานศึกษานำเสนอผลการดำเนินงานรายงานประจำปีของสถานศึกษา  
วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายในรายงานประจำปี วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
จะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรมที่จะ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ดี  
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 

   2.1  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ   
   1.  ฝ่ายวชิาการ  ส่งเสริมและพัฒนาครูทุกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Project-Based Learning) เพ่ือให้เกิดทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เน้นการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน  ฝึกทักษะการคิดโดยมีการ
วางเงื่อนไขและกติกาในการร่วมกิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการทำงาน
กลุ่ม  เพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน   มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นโดยให้ความช่วยเหลือพิเศษ ปรับปรุงการสอนและปรับสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนให้เหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะความต้องการของผู้เรียน โดยการใช้การพูดให้ช้า  และมากข้ึน  ใช้เหตุผลในแต่ละช่วง
การสอน  ปรับภาษาพูดให้เหมาะสม  ฟังผู้เรียนพูดอธิบายให้มาก  ให้รางวัลด้วยวิธีการชมเชย  เพ่ือเสริมแรง
ให้กับผู้เรียน  ก่อนเปิดภาคเรียนครูวางแผนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแต่ละครั้งโดยกำหนดสาระสำคัญ  จุดประสงค์  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อ  
ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลายเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน  คือ  แบบประเมิน  
ประเมินครูทุกคนมีผลการประเมิน ดังนี้ 
   ครูร้อยละ 98.93  มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ครูร้อยละ 98.14  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
   ครูร้อยละ 95.74  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
   2.  งานจัดระบบเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย/โสตทัศนศึกษา  และงานการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ได้ดำเนินการพัฒนาครูในรูปของกิจกรรม  ดังนี้   การสร้างสื่อการเรียนการสอน
ติดต้ังโทรทัศน์  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  สัญญาณอินเตอร์ครอบคลุมทุกห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้อง
ประกอบ  เพ่ือสนับสนุนให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีจะเอ้ือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
บรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรต้องการ  และมีตารางการกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
กิจกรรมนิเทศภายในและมีการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรมเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน 
ประเมินครูทุกคนมีผลการประเมิน ดังนี้  
   ครูร้อยละ 98.60 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมา บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
   3.  ฝ่ายวชิาการ ได้ดำเนินการพัฒนา และกำกับติดตามนิเทศการเรียนการสอนของครูในรูปของ
กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมนิเทศภายในจาการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จึงทำให้ครูจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกภายในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ  พร้อมใช้งาน  ซึ่งประกอบด้วย  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ทั้งของผู้เรียนและครูผู้สอน 
ป้ายนิเทศสำหรับจัดนิทรรศการ  จัดกิจกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนในรูปแบบต่าง ๆ 
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ตามกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น การมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยครูเป็นแบบอย่างที่ดีมองเด็กในแง่ดี  มีความหวังในการแก้ปัญหาเสมอ  สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี  รับฟังปัญหา  ไม่ตำหนิ  หรือสั่งสอนเร็วเกินไป  มีท่าทีเป็นกลาง  เข้าใจปัญหา  หาข้อมูล
เพ่ือให้รู้สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาและใช้กิจกรรมกีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  และค่ายวิชาการ ช่วยใน  
การสร้างความรักสามัคคีในกลุ่มรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขเครื่องมือที่ใช้สำหรับ   
การประเมิน  คือ แบบประเมิน  แบบบันทึกการนิเทศ  มีผลการประเมิน ดังนี้ 
   ครูร้อยละ 95.74 ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
   ครูร้อยละ 99.00 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
   ครูร้อยละ 93.00 มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และ  
ใช้ผลในการปรับการสอน 
   4.  ฝ่ายวชิาการ ได้ดำเนินการพัฒนา และกำกับติดตามนิเทศการเรียนการสอนของครูในรูปของ
กิจกรรม ดังนี้ จัดอบรมครูในหน่วยงานทะเบียนและวัดผลจัดทำคู่มือและระเบียบการวัดและประเมินผลให้กับ
ครูผู้สอน กิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนเพื่อรับการทดสอบจากภายนอก กิจกรรมการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET กิจกรรมรวบรวม
และประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดทำ สารสนเทศ กิจกรรมประกาศและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้นักเรียนและผู้ปกครอง  กิจกรรมการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน  กิจกรรมการจัดหา
และจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพในการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน  การตรวจข้อสอบด้วยมือถือโดยใช้
แอพพลิเคชั่น Grader และกิจกรรมนิเทศภายในเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน คือ แบบทดสอบ แบบ
บันทึกการนิเทศ จากการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ครูมีการตรวจสอบประเมินความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เรียน อย่างมีมีประสิทธิภาพ ประเมินจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น
ระบบใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและ การจัดการเรียนการสอน ผู้เรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเองมีผลการประเมินดังนี้ 
   ครูร้อยละ 98.40 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย  
   ครูร้อยละ 99.00  ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
   5.  ฝ่ายวชิาการ ได้ดำเนินการพัฒนา และกำกับติดตามนิเทศการเรียนการสอนของครูในรูปของ
กิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมนิเทศภายใน  จึงทำให้มีการสะท้อนการจัดการเรียนรู้  ก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดรายภาค  รายปี  ก่อนจัดการเรียนรู้ ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้  โดยการสะท้อนจากประชุมร่วมกับงานนิเทศ  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 1  ครั้ง 
และหลังการจัดการเรียนรู้  จากการนิเทศทั้งเพ่ือนช่วยเพื่อน  และจากหัวหน้ากลุ่มสาระ  เพ่ือให้ได้ข้อมูล    
ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของตนเอง  และ
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มีคุณลักษณะสำคัญอ่ืน ๆ  ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างแท้จริงเครื่องมือที่ใช้สำหรับ      
การประเมิน  คือ แบบประเมิน แบบบันทึกการนิเทศ จาการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
   ครูร้อยละ 93.00 มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และ  
ใช้ผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 
           2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง  
   1.  หลักสูตรสถานศึกษา 
   2.  กำหนดการสอน 
   3.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
   4.  แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   5.  แบบบันทึกการนิเทศ 
   6.  รายงานการประชุม 
   7.  ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน 
     3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
1. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
2. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

1. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 
2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการพัฒนาคณุภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น  

  1) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC  ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู   
ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก  เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  ๕๑ 

 

สรุปคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม 

1.  ระดับคุณภาพ  ด ี
2.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
      2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 
     สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดทำโครงการและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมี
การจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบกระบวนการกลุ่ม  การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด  
จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่อง  ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการ
อ่านและเขียน  โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานตามกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (Professional  Learning  Community  :  PLC)  โดยมีการจัดกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน
และเขียนภาษาไทย  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีการติดตั้งโทรทัศน์
ประจำห้องเรียนครบทุกชั้นเรียนเพ่ือสะดวกต่อการใช้สื่อเทคโนโลยี  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เน็ตสัญญาณแบบไร้สายบริการให้แก่คณะครูและนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน   ครูใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้สถานศึกษาได้ดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนา  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยการจัด
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนทุกคน  โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  โครงการ
อบรมนักเรียนไม่ท้องก่อนวัยอันควร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย  ได้แก่   กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   กิจกรรมสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง   และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
กิจกรรมสวดมนต์และฝึกสมาธิทุกวันพระ  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนความความถนัดและ ความสนใจ 
ได้แก่  กิจกรรมชุมนุมบูรณาการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมเก็บก่อนกลับของโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ(Zero Waste School)  โครงการสร้างอาชีพกิจกรรมทำไม้กวาดทางมะพร้าว  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ    
ในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย   ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  และมีจิต
สาธารณะ   มีระบบการแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมวาง
แผนการจัดการเรียน  การสอน  การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชนโดยรอบสถานศึกษา 
   โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศ นำผลการนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์กำหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตาม
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แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานและ
สรุปผลการดำเนินงาน 
    สถานศึกษานำ Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ 
วิธีการ โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา และมีการติดตั้ง  ดิจิตอลเทคโนโลยี ทุกอาคารเรียน     
ผลของการดำเนินงาน ทำให้ครู และนักเรียน ได้ใช้สื่อ ดิจิตอล สำหรับการค้นคว้า การผลิตสื่อสื่อการเรียนการ
สอน   มีระบบข้อมูลสารสนเทศผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษาข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูล มี
ข้อมูล ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาครู ได้ 
อย่างดี  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลและข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียนทุกคน มี
ข้อมูล นักเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ  การบริหาร
จัดการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอน มีการ
ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล บุคลากรครู นักเรียน ได้ใช้ อินเทอร์เน็ต
สำหรับการเรียนการสอนและการค้นหาข้อมูล 
   ดำเนินการกำกับติดตามนิเทศการเรียนการสอนของครูในรูปของกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  
การนิเทศโดยเพ่ือนครู   หัวหน้างาน  หัวหน้าฝ่าย  และผู้บริหาร  แบบกัลยาณมิตร  เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของตนเองและมี
คุณลักษณะสำคัญอ่ืน ๆ  ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างแท้จริง 
        2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
     1.  แบบสรุปและรายงานโครงการ 
     2.  เกียรติบัตร/ถ้วยรางวัล  
     3.  ภาพกิจกรรม 
     4.  แบบบันทึกการจัดกิจกรรม   
     5.  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
     6.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
     7.  แผนปฏิบัติการประจำปี 
     8.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
     9.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
     10.  แบบบันทึกการนิเทศงานของแต่ละฝ่าย 

  11.  คำสังโรงเรียน 
  12.  พรรณนางาน 
  13.  เว็บไซต์ของโรงเรียน  http://www.sjp.ac.th   
  14.  สภาพแวดล้อมจริงของสถานศึกษา 

     15.  หลักสูตรสถานศึกษา 
     16.  กำหนดการสอน 
     17.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
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     18.  แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     19.  แบบบันทึกการนิเทศ 
     20.  รายงานการประชุม 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น  

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
1. ผู้เรียนอ่านออก  และสามารถเขียนเพ่ือการ

สื่อสารได้   
2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา

ความรู้ได้ด้วยตนเอง   
3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   มี

สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์         

4. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  เป็นที่ยอมรับของชุมชน    
5. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต          มี

ทักษะอาชีพ  และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  

6.   โรงเรียนมีการบริหาร และการจัดการอย่างเป็น
ระบบ 

7.   มีการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน  

8.   มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ  การจัดการ
ศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ 
ผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  

9.   มีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงาน
ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล 

10. เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

11. ครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.   ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ที่สูงขึ้น    

2.   การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิด
การลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย   

3.   ส่งเสริมสนับสนุนด้านการแสดงออกในทาง
ที่เหมาะสม  เช่น  การพูดนำเสนอในที่
ชุมชน 

4. สร้างแรงจูงใจให้เห็นคุณค่าและความสำคัญ
ของเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อ
ผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 

6. ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
 

๑)  จัดโครงการค่ายวิชาการ  เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น 

๒)  จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๓)  จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามบริบทของกลุ่ม
สาะการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการคิด  การแสดงออก  การนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อย่างสมเหตุสมผล  

๔)  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

๕)  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 

๖)   จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

๗)  ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

๘)  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

๙)  จัดประชุมคณะครูผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  นำเสนอผลการดำเนินงานรายงาน

ประจำปีของสถานศึกษา  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในรายงานประจำปี วิเคราะห์

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ 

กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

๑๐) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC  ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๑) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู  ครู
รักเด็ก  เด็กรักเด็ก  และเด็กรักท่ีจะเรียนรู้   สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
         ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
         ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ 
PISA 
         ๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น 

 

 

 

 


