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ช่ือโรงเรียน  โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  ท่ีอยู 1449 หมูท่ี 1 ตําบลสลกบาตร  อําเภอขาณุวรลักษบรุี  
      จังหวัดกําแพงเพชร 

ช่ือผูบริหารโรงเรียน   นางสาวณภาวดี  วันนู เบอรโทรศัพท 098-7469585 
จํานวนครู  40 คน  จําแนกเปน ขาราชการครู 36 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจาง  1  คน 
เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ  5  คน 
จํานวนนักเรียน   รวม  771  คน     

บทสรุปของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยาไดดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวม อยูในระดับ ดีเลิศ มีผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้         

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดี ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและไดกําหนดเปนเปาหมายทางการเรียนโดยใชขอมูลฐาน 3 ปยอนหลังเปน
เปาหมายคุณภาพนักเรียนใหพัฒนาสูงข้ึน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ เนนทักษะในการ
อาน การเขียน และการคิดคํานวณ สงเสริมผูเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหลงเรียนรูภายในให
เหมาะสม มีสื่อดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  จัดกิจกรรมใหผูเรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกลา
แสดงออก และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เนนทักษะการทํางานรวมกัน เชน กิจกรรม
สงเสริมความเปนเลิศวิชาการ กิจกรรมชุมนุมคณิตคิดสรางสรรค กิจกรรมกีฬาสีภายใน ทําใหนักเรียนมี
ทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดรอยละ60   
นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใช
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล มี
ความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยตนเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และ
ประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ จากการเรียนรู เชน กิจกรรมฝกทักษะงานเสริมสรางงาน
อาชีพและการแขงขันโครงงานอาชีพ กิจกรรมเปดโลกวิชาการ นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็น
คุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทยเขารวม
กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน เชน กิจกรรมสงเสริมวันสําคัญ คิดเปนรอยละ 90.00   นกัเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ 100  กิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหนักเรียนมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในดาน       
การเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค  มีความรูความเขาใจ ทักษะ  กระบวนการตาง ๆ 
รวมท้ังมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ มีความรู ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน การทํางานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเปนผู
ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมใน
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญา ผูเรียนยอมรับการอยูรวมกันบนความแตกตาง
ระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกบัคนอื่นอยางมี
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ความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขดัแยงกับผูอื่น เชน กจิกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู 
 มาตรฐานท่ี 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอดเยี่ยม ท้ังนี้เนื่องจาก
โรงเรียนสลกบาตรวิทยาไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา   ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา  โดยใช
ขอมูลฐานในการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน  ในการดําเนินการพัฒนาวิชาการท่ี
เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมเปาหมาย  ประกาศใชมาตรฐานการศึกษา
และคาเปาหมายเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
4 ป และแผนพัฒนาปฎิบัติราชการประจําป  ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ  
ทางดานวิชาชีพ  ตามความตองการของครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนสลกบาตรวิทยา  โดยประเมินภาพความสําเร็จ
ดังนี้ โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีโรงเรียนกําหนดชัดเจน   สอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน    ความตองการของชุมชน  ทองถ่ิน  วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและของตนสังกัด  รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
อยางเปนระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนําแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอยางตอเนื่อง  มีการบริหารอัตรากําลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นําขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร  และ
ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษามี
การบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
รอบดาน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุม
ท่ีเรียนแบบควบรวมและกลุมเรียนรวมดวย มีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ตองการและจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียนจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูของผูเรียนอยางมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการดาน
เทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรูอยางเหมาะสม 
 

         มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดีเลิศ
ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนไดดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย เชนกิจกรรมผลิตสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา กิจกรรมภายในสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูสูมืออาชีพ แบบ PLC        
กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสูครูอาชีพ  สงเสริมใหครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล จัดการเรียน 
การสอนเนนการปฏิบัติ (Active learning)  ใหผูเรียนผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงใหนักเรียนมีสวน
รวม เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน เพ่ือนําไปสูการเรียนรูท่ีลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลกัสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
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ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมท้ังรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําผลท่ีไดมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวกเนนการมีปฏิสัมพันธ ระหวางเด็กกับครู  ครูกับเด็ก   เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู และสามารถอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข ครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําขอมูลมารวมพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรยีนรู
และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู ครูมีการมอบหมายหนาท่ีใหนักเรียนจัดปาย
นิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีตาง ๆท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียนครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้น
เรียน ภาคเรียนละ  1 เรื่อง  ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังนําภูมิปญญาทองถ่ิน
มาใชในการจัดการเรียนรู นักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย  ครูรวมกันออกแบบ
การวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางมีข้ันตอน ใชเครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมพรอมท้ังนําผลไปใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ครูผูสอนรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ  (PLC) เปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  และนําไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู   
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนในการสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  โดยมี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายกลุมสาระ มีการนําหลักสูตรเขาสูการจัดการเรียนการสอนใน
หองเรียน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือผูเรียนทุกป โดยมีกิจกรรมและโครงการท่ีสงเสริมผูเรียน  
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายท้ังในชั้นเรียน  และนอกชั้นเรียน รวมไปถึงมีวิทยากรภายนอกและสื่อการสอนท่ี
พรอมสําหรับการสงเสริมผูเรียนทุกระดับชั้น ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นและผูเรียน ซ่ึงจะมีการจัดทํา
รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การรายงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ป  อยางเชน 
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    ท่ีจะเนนใหผูเรียนไดเรียนดวยการลงมือปฏิบัติจริง  โครงการ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะมีกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมผูเรียน ท้ังดานการอาน  การสื่อสาร การคิด
คํานวณ คิดวิเคราะห เชน กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมอานออกเสียงรอยแกว การอานทํานองเสนาะ 
การศึกษาคนควาดวยตนเองและสงเสริมใหนักเรียนนําความรูมาประยุกตใช    กิจกรรมโครงงานทุกชั้นเรียน    
กิจกรรมคัดลายมือ    กิจกรรมเขาคายวิชาการ  กิจกรรมหองสมุด นอกจากนี้แลวโรงเรียนเล็งเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ จึงไดจัดตั้ง กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษซ่ึงจะมี กิจกรรมคาย
วิชาการภาษาอังกฤษ   กิจกรรมวันสําคัญ  เชน วัน Christmas, valentine’s day นอกจากนี้โรงเรียนยังมี
โครงการท่ีฝกใหผูเรียนไดเกิดทักษะการคิดวิเคราะห  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา  เชน โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน   ท่ีจะมีกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย เชนการเลือกประธานนักเรียน จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน  การทําความสะอาดเขต
รับผิดชอบโดยมีคณะกรรมการนักเรียนตรวจเวรและรายงานหนาเสาธง กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมนองไหว
พ่ี รวมไปถึงการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูท่ีจะสงเสริมผูเรียนทางดานทักษะ  กิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู มีกิจกรรม เชน กิจกรรมคายคณิตศาสตร  คายภาษาอังกฤษ  คายดนตรีไทย คายกีฬา กิจกรมวัน
สําคัญทางศาสนา เชนแหเทียนพรรษา เวียนเทียน ทําบุญ กิจกรรมไหวครู  วันแมแหงชาติ  วันลอยกระทง  
กิจกรรมภาคเชา ทักทาย/ไหวกันทุกวัน  โรงเรียนคุณธรรม  รวมกิจกรรมแหงานประจําปศาลเจาพอจอมทอง 
เปนตน   

นอกจากกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลว  โรงเรียนไดจัดกิจกรรมในหองเรียนเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนเชน กิจกรรมสงเสริมความรูโดยบูรณาการทุกสาระการเรียนรู เชน การสนทนากอนเริ่มเรียน   
ทองอาขยาน ใหเขียนตามคําบอกของครูและฝกเขียนคําในบทเรียนฝกสะกดคํา ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน การอานคําพ้ืนฐาน แบบฝกหัดคิดเลขเร็ว  เกมคณิตศาสตร  
คณิตคิดในใจ เรียนบูรณาการทุกกลุมสาระ   มีกิจกรรมการรายงาน การนําเสนอผลงาน เชน การจัดปาย
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นิเทศ การอภิปรายผล การทําบัตรอวยพรในวันสําคัญ เชน วันแม   การเขียนยอความ  การเขียนเรียงความ 
การเลาขาว สรุปผลและนําเสนอผลการทดลองวิทยาศาสตรท้ังเปนกลุมและนําเสนอรายบุคคล  โรงเรียน
จัดทําโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล นอกจากโครงการและกิจกรรมใน
หองเรียนท่ีกลาวมาแลวขางตนนั้น โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการพัฒนาผูเรียนในการสงเสริมให
ผูเรียน  โดยเปนกิจกรรมบูรณาการนอกหองเรียน เชน เสียงตามสายภาคกลางวัน บันทึกการอาน  กิจกรรม
การสอนซอมเสริมท้ังในและนอกเวลา กิจกรรมประหยัด กิจกรรมคายคณิตศาสตร นอกจากนี้แลวโรงเรียน
ยังมีกิจกรรมดานการแนะแนวและศึกษาตอ โดยจัดกิจกรรมการแนะแนวนักเรียนตามความสนใจ ความถนัด 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา  ไดคนควา  สอบถามจากวิทยาทองถ่ินใน
ชุมชน  และโรงเรียนยังจัดบรรยากาศสงเสริมการเรียนรูดวยการจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เชน การใช
สื่อการสอนท่ีหลากหลาย ท้ังคอมพิวเตอรชวยสอน  สื่อการสอนจากอินเทอรเน็ต มีหองคอมพิวเตอร เพ่ือ
สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตโดย มีบริการไวไฟ ครอบคลุมท้ังโรงเรียน สงเสริมใหผูเรียนไดมีการนําเสนองาน
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  มีเครื่องฉายภาพ  การเรียนโดยใช DLTV รวมไปถึงการใชกิจกรรมฝกทักษะ
อาชีพ ดวยการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาฝกนักเรียน เชน ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว  ตลอดจนมีการสงเสริมกิจกรรม
ท่ีเพ่ิมศักยภาพของผูเรียนอีก เชน กิจกรรมลูกเสือ   ชุมนุมผูบําเพ็ญประโยชน ปลูกตนไม ดูแลตนไมใน
โรงเรียนรักษาความสะอาด การเขาแถวเคารพธงชาติ  กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห กิจกรรมอนุรักษดนตรี
ไทย การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จากกิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการพัฒนาสงเสริมใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนแลวนั้น  เพ่ือใหผูเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนมาก
ข้ึนและเพ่ือท่ีผูเรียนจะไดมีความพรอมและมีพ้ืนฐานในการเรียนในระดับตอไป 

 
   2. 2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ไดแก 
1)โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมคายคณิตศาสตร  กิจกรรมเสริมทักษะ
วิทยาศาสตร กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์   

2)โครงการสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน เชน กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรม
สงเสริมคุณภาพนักเรียน กิจกรรมเยาวชนวัยใสตานภัยยาเสพติด กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเดินทางไกลอยูคายพักแรม กิจกรรมสงเสริมวันสําคัญ กิจกรรมกีฬาสี 
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3. จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
 

สถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและไดกําหนดเปนเปาหมาย
ทางการเรียนโดยใชขอมูลฐาน 3 ปยอนหลังเปน
เปาหมายคุณภาพนักเรียนใหพัฒนาสูงข้ึน จัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนเนนการปฏิบัติ เนน
ทักษะในการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ 
สงเสริมผูเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหลงเรียนรูภายในไดอยางเหมาะสม มีสื่อดาน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ผูเรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กลาแสดงออก และสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 

 
การจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ยังขาดการปฏิบัติท่ีตอเนื่อง จริงจัง  การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แตละกลุมสาระประสบผลสําเร็จในระดับ
หนึ่ง นักเรียนสวนใหญยังตองไดรับการพัฒนาตอไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาข้ึนโดยรวม แตไมผานเกณฑ 
จึงตองมุงเนนพัฒนาตอไป 

จัดกิจกรรมดานการอาน การเขียน คํานวณ
ใหกับนักเรียนเรียนรวม เปรียบเทียบความกาวหนา
และการพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

 1) พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเปนไปตาม
เกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดในแตระดับชั้น  

2) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณา
อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา
อยางมีเหตุผล   

3) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทํางานเปน
ทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

4) พัฒนาใหนักเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาใหนักเรียน มีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ดานความรู ความเขาใจ ทักษะ  กระบวนการตาง ๆ 

6) พัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา  

7) พัฒนาใหนักเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคา
ของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย     
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ยอดเย่ียม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา เพ่ือใหบรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียนสลกบาตรวิทยา  ไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา   ผลการจัด
การศึกษาท่ีผานมา  โดยใชขอมูลฐานในการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน  
ในดําเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมเปาหมาย  
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญ  ทางดานวิชาชีพ  ตามความตองการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนสลกบาตรวิทยา   
 
    2.2  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสําเร็จดานกระบวนการบริหารและการจัดการไดแก โรงเรียนมีเปาหมาย
วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีโรงเรียนกําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน  
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอยางเปนระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนําแผน
ไปปฏิบตัิ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหาร
อัตรากําลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นําขอมูลมา
ใชในการพัฒนาบุคลากร  และผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและรวมกัน
รับผิดชอบตอการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ของกลุมเรียนรวมดวย มีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความตองการและจัดใหมี
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของ
ผูเรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ                 
การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการดานเทคโนโลยี  สารสนเทศ             
มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 
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3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  พันธกิจ ท่ีกําหนด
ไวชัดเจน  สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความตองการของชุมชน   วัต ถุประสงคของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ   นโยบายของ
รัฐบาลและตนสังกัด  ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  พัฒนางานวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนรอบ
ดาน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และสงเสริม
สนั บสนุ น พัฒ นาครูและบุ คลากรให มี ความ
เชี่ยวชาญตรงตามความตองการ  ใหเปนชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ  มาใชในการพัฒนางานและการ
เรียนรูของผูเรียน 
 

โรงเรียนควรจัดใหมีอาคารและหองปฏิบัติการท่ี
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนรู 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ท่ีชัดเจน 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

1) กิจกรรมการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 
3) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรยีนรวม 
4)  กิจกรรมการพัฒนาครูพัฒนาครูสูครูมืออาชีพ 
5)  กิจรรมการจัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู  
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มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนสลกบาตรวิทยาไดดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (PLC) ปรับหลักสูตร

แกนกลางสถานศึกษา 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) การประชุมโครงการพัฒนาบุคลากร โดยขับเคลื่อน
กระบวนการ “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)” สูสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดวยกระบวนการ QSCCS โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแหงการเรียนรู 
(PLC)” สูสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับครู โครงการสอนเสริม ติวเขม เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนประจํา
ทุกป 
 ครูผูสอนไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยมีการปรับโครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ฉบับปรับปรุง 2560 ใหเปนปจจุบัน จัดทําหนวยการเรียนรูกลุมสาระท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด กําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีการสอดแทรก ศาสตรพระราชา / ทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 / อาเซียน / การใชหองสมุด / ICT / STEM / เพศวิถี / โรงเรียนคุณธรรม / 
โรงเรียนวิถีพุทธ / โรงเรียนสุจริต / คุณธรรม-จริยธรรม มาใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยไดมีการสืบคนจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย มีบริการการสืบคน
จาก Internet ท่ีหองสมุด รวมท้ังนําภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการเรียนรู จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจและความถนัดอยางเปนข้ันตอนรวมลงมือ
ปฏิบัติ สามารถสรุปความรูไดดวยตัวเอง และนําไปใชในสถานการณตางๆได รวมท้ังใหคําแนะนํา
คําปรึกษาแกนักเรียนเปนรายบุคคลดวยความเสมอภาค จัดทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ปการศึกษาละ 2 เรื่อง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา และวัดประเมินผล 
ท่ีเนนพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง เชน จัดทําโครงงาน จัดปายนิเทศ และจัดบอรด มีการ
ประเมินผูเรียนจากสภาพจริงดวยเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย กิจกรรมรักการอานเพ่ือพัฒนาการ
คิดวิเคราะห กิจกรรมการแขงขันทักษะและแสดงผลงาน สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศท้ังภายใน
หองเรียนและภายนอกหองเรียน ใหเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน 

 
2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

จากการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือพัฒนาใหครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีเปาหมายใหผูเรียนมีคุณภาพท้ัง
ดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ครูผูสอนมีการวิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองตอความแตกตางของบุคคล มีการแจงผล
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การเรียนรูใหผูเรียนทราบอยางชัดเจน จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมอยางหลากหลาย นาสนใจ 
เนื้อหาประยุกตเขากับเหตุการณปจจุบัน ฝกกระบวนการคิด วิเคราะห คิดสรางสรรคสงเสริมใหผูเรียน
ทํางานรวมกันเปนกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีการสอนเสริมและซอมเสริมความรูใหกับ
ผูเรียน ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและนําภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียน การสอนใน
แตละรายวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเปนจริงท่ีมุงเนนพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพ่ือผูเรียนจะไดนําไปพัฒนาตนเองตอไป ครูผูสอนทุก
คนทํางานวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวจิัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน สงผลใหการจัดการเรียนการ
สอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับดีเลิศ 

3. จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
 
       ครูผูสอนมีความมุงม่ันตั้งใจในการพัฒนา  การ
เรียนการสอนโดยจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ฝกทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห การ
คิดอยางสรางสรรค ฝกการปฏิบัติ กลาแสดงออก 
นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น รักการอาน นักเรียน
สามารถแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง 
และมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู ครูผูสอนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือหา
นวัตกรรมสําหรับการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน พรอมท้ังไดรับการนิเทศติดตามจากกลุมงาน
วิชาการโรงเรียนอยางนอย ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

 

        ครูผูสอนทุกคนควรไดรับการอบรม
พัฒนาในเรื่องของการใชสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหมๆ มาชวยในการจัดการเรียน
การสอน การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณา
การใหเขากับกิจกรรมการสอนในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน มีจิตสํานึก
รักและหวงแหนทองถ่ินมากยิ่งข้ึน 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

1) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
2) กิจกรรมพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเรียนรู 
3) กิจกรรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  
4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสูมืออาชีพแบบ PLC 
5) กิจกรรมการพัฒนาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสูครูอาชีพ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเปาหมายท่ีตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน ซ่ึงจากผลการประเมินสรุปวาไดระดับ     
ดีเลิศ ผลท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 มีผลการประเมิน การอาน 
คิดวิเคราะห และเขียนไดระดับดีข้ึนไป รอยละ 93.47 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีไดระดับดี รอยละ 
51.51 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนน เฉลี่ยรอยละ 32.69 ซ่ึงมี
พัฒนาการเพ่ิม ข้ึนจากปการศึกษา 2560 รอยละ 3 .94 ผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET)               
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 26.77 ซ่ึงมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2560 รอยละ 
0.086  
 นักเรียนเขารวมกิจกรรมคุณธรรม และรวมกิจกรรมจิตอาสา มีโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางเขมแข็งไมมีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพรอมใชงาน 
และมีระบบอินเทอรเนตความเร็วสูงเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนทุกหองเรียนมีครูครบข้ัน ครู
จัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะหนักเรียน และจัดกิจกรรม Active 
learning เพ่ือสงเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูไดรับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และนํา
ความรูมาจัดทําแผนการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียน ผูบริหารมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความรวมมือในการใชทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดม
ทรัพยากรมาชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่องโรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนในฝน โรงเรียนตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม 
 
   2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โครงการ
สงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา  
โครงการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและไดกําหนดเปนเปาหมายทางการ
เรียนโดยใชขอมูลฐาน 3 ปยอนหลังเปนเปาหมาย
คุณภาพนักเรียนใหพัฒนาสูงข้ึน  
       2. ผูเรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
       3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 สวนรวมของผูเก่ียวของ 
       4. จัดแหลงเรียนรูภายในไดเหมาะสม มีสื่อ
ดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
      5. ครูมีความตั้งใจมุงม่ันในการพัฒนาการสอน 
      6. นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
 

1. ผลการประเมินระดับชาติ 
2. กิจกรรมท่ีมุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
3. กิจกรรมดานการอาน การเขียน 

คํานวณใหกับนักเรยีนเรียนรวม 
          4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห ของ
นักเรียน 
          5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 
          6. ความสามารถในการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษของครูผูสอน 
         
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

1) กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลเรียนรวม 
2) กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารเพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โดยใชกระบวนการ PDCA 
3) กิจกรรมจัดทําแผนการพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพ 
4) กิจกรรมปรับภูมิทัศน ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดลอม 
5) กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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สรุปผลการดําเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/ผลงานโดดเดน 
1. มีความสามารถในการอาน 
การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
 
 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน 8 กลุมสาระ 
-กิจกรรมสงเสริมความเนเลิศ
ทางวิชาการ 
-กิจกรรมเปดโลกวิชาการ 
-กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
-กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร 

-ผลการประเมินการอาน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
- แบบบันทึกการอาน 
 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแกปญหา 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
-กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน 8 กลุมสาระ 
-กิจกรรมเสริมทักษะ
คณิตศาสตร 
-กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 

- สรุปกิจกรรม 
-แบบฝกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม 
 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
-กิจกรรมเปดโลกวิชาการ 
-กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน 8 กลุมสาระ 
-กิจกรรมเสริมทักษะ
คณิตศาสตร 
-กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 

ผลงานนักเรียน 
นวัตกรรมของนักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร 

-ผลงานนักเรียน 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/ผลงานโดดเดน 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน 8 กลุมสาระ 
-กิจกรรมเสริมทักษะ
คณิตศาสตร 
-กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
 
 

6. มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 
 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนเสริมสวย 
-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนงานประดิษฐ 

-สรุปกิจกรรม 
-รูปถาย 
-ผลงานนักเรียน 

 
 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/ผลงานโดดเดน 

1. การมีคุณลักษณะและคานิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด   

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค 
-กิจกรรมคายคุณธรรมนําสู
โรงเรียนสุจริต 
-กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมประจําสปัดาห 
-กิจกรรม 

- บันทึกการทําความดีของนักเรียน 
- ภาพการเขาคายคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในทองถ่ินและ
ความเปนไทย 

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค 
-กิจกรรมสงเสริมวันสําคัญ 

- สรปุกิจกรรม 
- ภาพกิจกรรมการรวมในวันสําคัญ
ตางๆ 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/ผลงานโดดเดน 
3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน
ความแตกตางและหลากหลาย 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมเปดโลกวิชาการ 
-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู 
-กิจกรรมการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูสูครูอาชีพ 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางรางกาย และจิต
สังคม 
 
  

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึงประสงค 
-กิจกรรมกีฬาสีภายใน
สถานศึกษา 
-กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ความเปนเลิศทางวิชการ 
-กิจกรรมดนตรีไทย ดนตรี
สากล 

-สรุปกิจกรรม 
- แบบบันทึกน้ําหนัก/สวนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถาย 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/ผลงานโดดเดน 
1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและ 
 พันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ
สถานศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนางานนโยบาย
และแผนงาน 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 4 ป 
-แผนพัฒนาปฏิบัติราชการ
ประจาํป 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ
สถานศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนางานนโยบาย
และแผนงาน 
-กิจกรรมพัฒนางานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 4 ป 
-แผนพัฒนาปฏิบัติราชการ
ประจาํป 
- ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานประจําปของสถานศึกษา 
-สรปุกิจกรรม 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/ผลงานโดดเดน 
3. ดําเนินงานพัฒนางานวิชาการ
ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ
สถานศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
-กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเรียน
รวม 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- สารสนเทศวิชาการ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ
สถานศึกษา 
-กิจกรรมสงเสริมและพัมนา
บุคลากร 
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสู
ครูมืออาชีพแบบ PLC 
-กิจกรรมยกยองและสงเสริม
บุคลากร 
 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถาย 

5. จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ
สถานศึกษา 
-กิจกรรมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอมสถานศึกษา 
-กิจกรรมติดตั้งระบบไฟสอง
สวาง 
-กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ
และวัสดุสนับสนุนการ
ปฎิบัติงานอนามัยหองน้ําครู
และนักเรียน 
-กิจกรรมติดตั้งตาขายก้ันนก 
 
 
 
 

- สรุปกิจกรรม 
-ภาพถาย 



17 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/ผลงานโดดเดน 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู 
 

โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ
สถานศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาระบบ
เครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-กิจกรรมสารสนเทศ 
-กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต 
 
 

-สรุปกิจกรรม 
 

 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/ผลงานโดดเดน 
1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตได 

โครงการสงเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน 8กลุมสาระ 
-กิจกรรมบูรณาการสเต็มกับ
การจัดการเรียนรู 
-กิจกรรมพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูสูครูมืออีพ 

-แผนการจัดการเรียนรู 
-สรุปกิจกรรม 

2.ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู  
 

โครงการสงเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
-กิจกรรมการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
-กิจกรรมศึกษาคนควาดวย
ตนเอง 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต 

- สรปุกิจกรรม 

- หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 
- หองสมุด 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

โครงการสงเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนน 

-แผนการจัดการเรียนรู 
-ปายนิเทศขอตกลงการใชหอง 



18 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/ผลงานโดดเดน 
 ผูเรียนเปนสําคัญ 

-กิจกรรมพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูสูครูอาชีพ 

 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบและนําผลมา
พัฒนาผูเรียน 
 

โครงการสงเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
-กิจกรรมวัดผลและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

- แบบประเมินดานการเรียน 

- แบบ ป.พ.ตางๆ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
ขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 

โครงการสงเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
-กิจกรรมนิเทศภายใน 
-กิจกรรมพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูสูครูมืออีพ 

 

-สรุปกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


