
 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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เลขที่  44  แขวง/ต าบลบางคลา้  เขต/อ าเภอบางคล้า 
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  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

   กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



 

 

 

 

ค าน า 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้   เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบ         
ปีการศึกษาของโรงเรียนที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน  ซึ่งมีองค์ประกอบ 
2  ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร   ส่วนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก     
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

สารบัญ 
                           
หน้า 

 
ค าน า  
สารบัญ            
ส่วนที่ 1       บทสรุปของผู้บริหาร 
  ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        1 
  ตอนที่  2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง       1 
 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง 
  ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        3  
  ตอนที่  2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       12 
  ตอนที่  3  สรุปผลการพัฒนา         24 
 
ภาคผนวก  
  -  มาตรฐานการศึกษาและค่าเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  

-  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

  -  ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
  -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

โรงเรียนดาราจรัส  รหัส  24100010  ที่ตั้ง  44  ถนนวัฒนปรีดา  ต าบลบางคล้า  อ าเภอบางคล้า           
จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์  24110  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน              
โทรศัพท ์0-3854-1403  โทรสาร  0-3854-2059 e-mail : Daracharas2010@hotmail.com                
website  :  www.dcs.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.  2490  เปิดสอนระดับ                 
ชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวนนักเรียน  1,132  คน  จ านวนบุคลากรของ
โรงเรียน  111  คน 

 
ตอนที่  2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 1)  ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษาระดับยอดเยี่ยม 
 2)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1.  รายงานผลการประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
            2.  รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
                         อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
            3.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            4.  รายงานผลการประเมนิคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
            5.  ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net 
            6.  แผนกลยุทธ์ / แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
            7.  แผนปฏิบัติการประจ าปี / ปฏิทินปฏิบัติงาน 
            8.  มาตรฐานสถานศึกษา 
            9.  รายงานผลการประเมนิตนเอง (SAR) 
            10.  แผนการสอน 
            11.  บันทึกการนิเทศ / บันทึกการประชุม 
            12.  เครื่องมือประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
            13.  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
            14.  ผลงานผู้เรียน 

15.  ปูายนิเทศ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
16.  สารสนเทศโครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา 
17.  สารสนเทศการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 
18.  ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม  1  ระดับ 
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           3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา 
  3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3  การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  3.4  แผนปฏิบัติงานที่  4  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
  3.5  แผนปฏิบัติงานที่  5  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

       ลงนาม          จินดาพร        (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
                    (นางจินดาพร   นพพะ) 
                                      วันที ่ 28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 ชื่อโรงเรียนดาราจรัส  รหัส  24100010   
 ที่ตั้ง  44  ถนนวัฒนปรีดา  แขวง/ต าบลบางคล้า  เขต/อ าเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา    
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                 
 โทรศัพท ์ 03854-1403  โทรสาร  0-3854-2059   
 e-mail : Daracharas2010@hotmail.com                   
 website  :  www.dcs.ac.th   
 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.  2490   
 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
2.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1)  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง  เพศ  ระดับการศึกษา  และประสบการณ์ในต าแหน่ง   

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ
ผู้อ านวยการ  

- - - - - - - - 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 1 - 1 - - 1 - 16 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาต - - - - - - - - 
ผู้จัดการ - - - - - - - - 
ผู้อ านวยการ - 1 1 - 1 - - 2 
รองผู้อ านวยการ 1 4 5 - 5 - - 11 
ครู (บรรจุ) 5 50 55 1 54 - - 16 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 7 14 21 4 17 - - 6 
ครูต่างประเทศ 2 5 7 - 7 - - 3 
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พ่ีเลี้ยง - - - - - - - - 
บุคลากรทางการศึกษา - 2 2 - 2 - - 4 
นักการภารโรง 2 4 6 6 - - - 5 
คนขับรถ - - - - - - - - 
ยามรักษาความปลอดภัย 2 - 2 2 - - - 4 
อ่ืน ๆ(ระบุ....................................) - - - - - - - - 

 
-  จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 51 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
-  จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
-  สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา  -  จ านวน  -  คน 

  2)  จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/

สัปดาห์ 
หมายเหตุ 

ภาษาไทย 10 20  
คณิตศาสตร์ 9 20  
วิทยาศาสตร์ 9 18  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 18  
สุขศึกษาพลศึกษา 4 18  
ศิลปะ 4 18  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 12  
ภาษาต่างประเทศ 9 12  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3.  ข้อมูลนักเรียน 
 1)  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  
 

จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

ชั้นเตรียมอนุบาล 26 18 44 
ชั้นอนุบาล 1 33 44 77 
ชั้นอนุบาล 2 44 54 95 
ชั้นอนุบาล 3 53 44 97 

รวม 156 157 313 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 53 43 96 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 40 41 81 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 38 57 95 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 47 52 99 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 55 44 99 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 45 54 99 

รวม 278 291 569 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 34 40 74 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 41 53 94 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 36 46 82 

รวม 111 139 250 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 2)  จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - - 2 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 - - 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - - 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - - 12 

รวม - - 21 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - - 12 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - - 10 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - - 14 

รวม - - 36 
  
4.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที ่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามรายวิชา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 64.76 41.57 47.05 53.99 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.22 37.18 39.34 38.12 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ ทั้งหมด 59.59 43.10 43.24 49.29 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 

 

 
 

 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 56.72 28.30 34.89 29.63 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.39 28.54 35.16 28.43 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ ทั้งหมด 53.81 30.40 35.82 31.91 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา  2559 - 2561 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  แหล่งเรียนรู้ 
  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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1)  ห้องสมุด 
2)  ห้องคอมพิวเตอร์ 
3)  ห้องวิทยาศาสตร์   
4)  ปูายนิเทศกลุ่มสาระ 
5)  บ่อดักไขมัน   
6)  ห้องค าสอน 

 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
1)  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
2)  เมืองโบราณ 
3)  ปลูกปุาชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 
4)  ค่ายลูกเสือพล 11 
5)  ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร จอม – ประจญ นพเกตุ   

  6)  มินิมูล่าฟาร์ม 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2561  เฉลี่ย  420  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  51.34
ของนักเรียนทั้งหมด 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและเด็กในปีการศึกษา  
2561   
   1)  ชื่อ-สกุล  -  ให้ความรู้เรื่อง -  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน -  ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

6.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

1.  คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

1.  ความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 
2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
3.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการการสื่อสาร 
4.  ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6.  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงานหรือการท างาน 

4 ดีเยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
3.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
4.  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

2.  กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1.  การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

4 ดีเยี่ยม 

2.  การวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.  การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
2.  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
3.  การวางแผนการบริหารและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
4.  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3.  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4.  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

3.  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม 

4 ดีเยี่ยม 

2.  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3.  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.  ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

4 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1.  ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.  ระดับคุณภาพ     ดีเลิศ 
2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน   การเขียน   การสื่อสาร
ของนักเรียนโดยทางโรงเรียนได้ก าหนดเกณฑ์  คือ  ผู้เรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารตามท่ีโรงเรียนก าหนด  ในการพัฒนาทักษะการอ่าน ฝุายหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนให้
ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน ให้นักเรียนท่องค าศัพท์ และอ่านหนังสือ
กับครูประจ าชั้นทุกวัน กิจกรรมรักการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือและเข้าใช้บริการในห้องสมุด กิจกรรม    
วันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย จัดสร้างเครื่องมือคัดกรองการอ่านผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือส ารวจและ
จ าแนกผู้เรียนในเรื่องการอ่าน นักเรียนที่อ่านไม่ได้  อ่านไม่คล่อง ด าเนินการจัดครูผู้สอนเป็นกรณีพิเศษ        
มีการเตรียมความพร้อมในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
พบว่ามีผลการประเมินพัฒนาทักษะการอ่านดีขึ้น จ านวนนักเรียนอ่านไม่ได้ลดลง และประสานงานกับ
ผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันช่วยเหลือนักเรียนที่อ่านไม่ได้หรือไม่คล่อง โดยจัดแบบฝึกการอ่านให้อ่านเสริมกับ
ผู้ปกครองที่บ้าน  การพัฒนาด้านการเขียน ได้นิเทศให้ค าแนะน าครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้
นักเรียนพัฒนาทักษะการเขียน ในกิจกรรมการท ารายงานทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม การเขียนตอบแบบ
อัตนัยในการทดสอบ การแต่งค าประพันธ์ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และการเชื่อมโยงจากกิจกรรม
ท่องค าศัพท์ ให้มีการทดสอบเขียนค าศัพท์   โดยครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และมี
การด าเนินการทดสอบการเขียนค าศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเดือนละ 1 ครั้ง  เป็นต้น การพัฒนาด้านการ
สื่อสาร ครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ฝึกให้นักเรียนมีการน าเสนอผลงานการค้นคว้า การอภิปราย การ
สื่อสารในลักษณะของการแสดงบทบาทต่าง ๆ ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย ฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในกิจกรรมยามเช้า กิจรรม English Day กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย และการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน  เป็นต้น   การพัฒนาทักษะการคิดค านวณทางโรงเรียนได้ก าหนดเกณฑ์คือผู้เรียนร้อยละ  60 มีผล
การประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ออกแบบการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการคิดค านวณ     
การเชื่อมโยงบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน ในโครงการสัปดาห์วิชาการ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ สู่การน าไปใช้
ในชีวิตจริง จัดสร้างเครื่องมือการประเมินคิดค านวณเพ่ือใช้ในการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ด าเนินการทดสอบ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา เพ่ือคัดกรองผู้เรียนที่มีทักษะการคิดค านวณผ่านเกณฑ์การประเมิน 
น ามาส่งเสริมโดยผ่านกิจกรรมทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จากการด าเนินการของ
โรงเรียนจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณผ่านเกณฑ์ 
694 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85  จากผลการด าเนินงานพบว่า ผู้เรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณมีค่าร้อยละสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 



 

 

 

 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

โรงเรียนให้ความส าคัญในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ คิดอย่ างมี
วิจารณญาณ โดยให้ค าแนะน าครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้มีกิจกรรมในการฝึกนักเรียนให้คิดวิเคราะห์ 
แยกแยะ ข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ การสืบค้น จัดกลุ่มประเภทข้อมูล ในการท า Mapping การค้นหาค าตอบ
และการให้เหตุผลการน าเสนอข้อมูลและการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียนในการท างานกลุ่ม
ในห้องเรียน ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการสัปดาห์วิชาการ จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนมีทักษะในการคิดแก้ปัญหา ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายลูกเสือ เพ่ือน าความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหา และประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการสร้างเครื่องมือประเมิน
ทักษะการคิดของผู้เรียน และน าผลมาใช้พัฒนาผู้เรียนต่อเนื่อง จากผลการด าเนินงานพบว่า ร้อยละของ
ผู้เรียน  93.28  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อาศัยการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ของครูให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดเรื่องนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการสัปดาห์วิชาการ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์การแข่งขัน 
Science Show การแข่งขันจรวดขวดน้ า เป็นต้น จนสามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน และ    
เขตพ้ืนที่การศึกษา และน ามาใช้และเผยแพร่ได้  

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
โดยอาศัยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่ฝึกให้นักเรียนได้มีการ ส ารวจ สืบค้นข้อมูลความรู้ด้วย
เทคโนโลยี และน าความรู้มาจัดท ารายงาน และน าเสนอผลงานอาศัยเทคโนโลยีในห้องเรียน โดยเฉพาะใน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ และมีการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปแข่งขันทักษะในระดับกลุ่มโรงเรียน ในกิจกรรมวันวิชาการ
ระดับกลุ่มโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้สร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ถูกต้อง และสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และความเข้าใจในเรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์  จากผล
การด าเนินงานพบว่านักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พัฒนาตนเองใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการก าหนดเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรคือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกรด 3 ขึ้นไปหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 ทั้ง 8 กลุ่มสาระและก าหนดค่าเปูาหมายผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด  โรงเรียนจัดท าหลักสูตรและก าหนดการสอนและแผนจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่
หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด อบรม ประชุม นิเทศครูให้ออกแบบการจัดการเรียนรู้        
มีการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่หลากหลายให้สอดคล้องกับเปูาหมายของหลักสูตร ออกแบบและสร้าง
เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด จุดประสงค์แบบรายหน่วยโดยผู้บริหารและฝุายฯที่



 

 

 

 

เกี่ยวข้อง  มีการประเมินผู้เรียนเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้สม่ าเสมอ มีแบบบันทึกการส่งเครื่องมือการวัดผล
ประจ าหน่วยการเรียนรู้และจัดท าเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)  มีการคิดวิเคราะห์
ผู้เรียนโดยการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดท าตาราง
วิเคราะห์ระดับผลการเรียนเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจัดท าสารสนเทศสรุปข้อมูล        
จากการด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนตามหลักสูตร  พบว่า ผู้เรียนจ านวน 790 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.58 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน โดยมีการสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในการเลือกศึกษาต่อ การก าหนดเปูาหมายในชีวิตอาศัยกิจกรรมอบรม พบปะ
นักเรียนของผู้บริหาร กิจกรรมแนะแนว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-net และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาต่าง ๆ 
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพเข้ามาพบปะและแนะน าแผนการเรียนให้กับนักเรียนในกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
และการศึกษาต่อ โดยมีหน่วยงานจากภายนอกมาแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จัดท าประวัติการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน เป็นต้น และสร้างเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ
สุจริต ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมร่วมด้วยช่วยสอน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมเยี่ยมโรงพยาบาล กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จัดปูายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ  ผลการ
ด าเนินงานพบว่า นักเรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐาน ร้อยละ  100  เข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น    
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ
สุจริตต่อไป 
 
 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
โรงเรียนได้ก าหนดคุณลักษณะสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 12 ประการ  
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยมีการก าหนดค่าเปูาหมายให้เกิดผลร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ในการด าเนินงานของฝุายที่เกี่ยวข้อง มีการจัดบูรณาการคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และค่านิยมและอัตลักษณ์โรงเรียนลงในแผนการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยม และอัตลักษณ์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แต่ละภาคเรียน จัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจในกิจกรรมอบรมยามเช้า กิจกรรมโฮมรูมโดยครูประจ าชั้นในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การเข้าค่ายผู้น า กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการโรงเรียนขับเคลื่อนคุณธรรมแบบคริสต์ รสจ.  
โครงการเด็กดี DCS. โครงการส่งเสริมความกตัญญูและการเป็นลูกที่ดีและนักเรียนที่ดี  กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมไหว้ครู เป็นต้น และจัดรณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนา ในกิจกรรมศาสนา กิจกรรมท าบุญตักบาตรรถวายเทียนพรรษา รณรงค์ให้ท าดีและมี
จิตใจเมตตาช่วยเหลือผู้อ่ืนในกิจกรรมรณรงค์มหาพรต เทศกาลเข้าพรรษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน า        
อัตลักษณ์โรงเรียนมารณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติและประเมินผลในแต่ละเดือน จากการด าเนินงานพบว่าผู้เรียน
ร้อยละ 100 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด   



 

 

 

 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
โรงเรียนมีการพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จัดให้มีการส ารวจแหล่ง

เรียนรู้ที่มีความส าคัญในท้องถิ่นเพ่ือน ามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง และน า    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การท าหมวกกุยเล้ย  การศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถานที่
ส าคัญเช่น พระสถูปเจดีย์ฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความภูมิใจในความ
เป็นไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การให้ความส าคัญต่อกิจกรรมเคารพธง
ชาติ การร้องเพลงชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ  จัด
กิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การฝึกมารยาทไทย การไหว้ การแต่งกายผ้าไทยของ
บุคลากร กิจกรรมวันไหว้ครูในการจัดพานไหว้ครูที่มีความหมาย กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวัน
สงกรานต์ เป็นต้น จากการด าเนินงานพบว่า ผู้เรียนร้อยละ  85.52  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
โรงเรียนมีการพัฒนาให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายระหว่างบุคคล

ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  โดยจัดให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกันและเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  กิจกรรมทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น  โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย กิจกรรมข้อตกลงในห้องเรียน เพ่ือฝึกนักเรียนให้ยอมรับกติกา การอยู่ร่วมกัน เคารพในความ
แตกต่างทางความคิด  จัดโครงการจิตตามรณ์มหาพรต  โครงการวันคริสต์มาส  โครงการพระวาจาทรงชีวิต – 
ธรรมะพัฒนาจิต  โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา งานจัดบรรยากาศโรงเรียนประกาศข่าวดี  งาน
เสริมสร้างอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกในการเรียนรู้ศาสนาและเคารพต่อความเชื่อและการปฏิบัติศาสนกิจ
และร่วมในกิจกรรมของแต่ละศาสนา  จัดกิจกรรมกองหน้าร่ าเริง  กิจกรรมพลศีล  กิจกรรมวาย ซี เอส  
กิจกรรมวันเยาวชน  กิจกรรมลูกเสือ  กิจกรรมกีฬาสี ให้นักเรียนเรียนรู้การท ากิจกรรมร่วมกัน การอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ การช่วยเหลือกันในการท ากิจกรรม  รวมถึงการท ากิจกรรมกลุ่มในการเรียนรู้ การสืบค้น ค้นคว้า
และท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในห้องเรียน จากการด าเนินงาน  พบว่า  ผู้เรียนสามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างอยากหลากหลายได้อย่างดี 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
โรงเรียนด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตสังคม โดยก าหนดค่าเปูาหมาย 

ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และมีจิตสังคม จัดให้มีการประเมิน คัดกรองผู้เรียนในกิจกรรม
ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงสม่ าเสมอ จัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามวัยในงานโภชนาการโรงเรียน        
งานอาหารเสริม (นม)  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียน ในงานบริการ
ห้องพยาบาลดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเจ็บปุวย และน าส่งโรงพยาบาล    จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมกีฬาสี   กิจกรรมฝึกทักษะกีฬาชนิดต่าง ๆ เพ่ือสร้างนิสัยให้
นักเรียนรักการออกก าลังกาย กิจกรรม Show pa Child pa ส าหรับแก้ไขปัญหานักเรียนน้ าหนักเกินเกณฑ์  
จัดกิจกรรมวันเยาวชนและกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา กิจกรรมกองหน้าร่าเริง  
กิจกรรมพลศีล  กิจกรรมวาย ซี เอส กิจกรรม Big Cleaning day โครงการนักเรียน DARE กิจกรรมอบรม
ระเบียบจราจร  เพ่ือพัฒนาและฝึกผู้เรียนให้มีจิตสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ



 

 

 

 

ตระหนักถึงส่วนรวม    ไม่สร้างปัญหาให้สังคม  จากผลการด าเนินงาน  พบว่า  ผู้เรียนร้อยละ 100 มีสุขภาวะ
ทางด้านร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
3.  จุดเด่น 

จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  พบว่า  มีจุดเด่นในด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน ที่โรงเรียนมีการก าหนดคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
หลักสูตร อัตลักษณ์โรงเรียนและค่านิยมพ้ืนฐานทางสังคม มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  
4.  จุดที่ควรพัฒนา 
 จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  พบว่าโรงเรียนยังต้องพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา  การสร้างนวัตกรรม ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนสูงมากขึ้นต่อไป 
 
5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 

โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักเรียนให้ดีกว่าเดิม โดยออกแบบจัดตาราง
การพัฒนาการอ่านในทุกระดับชั้นและจัดครูผู้สอนการอ่านภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศ เพ่ิมเติมโดยใช้
เครื่องมือการอ่านและก าหนดให้มีการประเมินก ากับติดตามเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

1)  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 สถานศึกษามีการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้วิสัยทัศน์ร่วมกันในกลุ่ม
โรงเรียนตามนโยบาย Share Vision ด าเนินการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ฉบับเดิม น าข้อมูลจากการส ารวจความ
ต้องการและความพึงพอใจในการประชุมผู้ปกครองตามโครงการปฐมนิเทศ มาให้บุคลากรร่วมกันท า SWOT 
เพ่ือก าหนดพันธกิจ และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนาคุณภาพ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  จุดเน้น ปรัชญาและ
นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายที่ชัดเจน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 

2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเป็น 6 ฝุาย 
ได้แก่ 1)  ฝุายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  2)  ฝุายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน  3)  ฝุายบริก าร
กิจการนักเรียน  4)  ฝุายอภิบาลแพร่ธรรม  5)  ฝุายบัญชี การเงินและทรัพย์สิน และ 6)  ฝุายส านักบริหาร  
ตามนโยบายของกลุ่มโรงเรียน มีการมอบหมายงานแก่บุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ระบบ PDCA ในการขับเคลื่อนการบริหาร
คุณภาพการศึกษา น าแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่มี
รายละเอียดของงาน โครงการ และกิจกรรมในแต่ละมาตรฐานการศึกษา ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
น าไปสู่การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการติดตามตรวจสอบแผนอาศัยการประชุมผู้ช่วยฯฝุายต่าง ๆ 



 

 

 

 

และร่วมกันวางแผน ประสานการท างาน และน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของแต่ละฝุาย มีการ
ก าหนดกรอบเวลาในการนิเทศภายใน การประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาเขียนรายงานประเมิน
ตนเองประจ าปี เพ่ือรายงานให้กับบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและต้นสังกัดทราบถึงคุณภาพการจัดการศึกษา และ
น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้แต่ละฝุายประเมิน/ปรับปรุงงาน โครงการ 
กิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  จัดท าข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานโครงการอย่างเป็น
ระบบ ด้านบุคลากรมีส ารวจอัตราก าลังครู    คัดสรร  จัดสรรครูเข้าท างานตามความรู้และประสบการณ์ จัด
สวัสดิการและขวัญก าลังใจตามระเบียบของกลุ่มโรงเรียน มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโดยจัดสรร
งบประมาณ จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน  มี
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเรียน  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้านพฤติกรรมเพ่ือคัดกรอง และปรับแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและด้านเศรษฐกิจ ช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยใช้ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียนของครูแต่ละระดับชั้น  ท าให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุาย และน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

3)  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักสูตรท้องถิ่น และมีการบริหารจัดการหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ในการจัดโครงสร้างเวลา
เรียน การจัดตารางเวลา และกิจกรรมประจ าวัน จัดท าแผนจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายหน่วย ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้และ
เครื่องมือประเมินจากคณะกรรมการฝุายฯ และผู้บริหาร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาเพ่ิมเติมที่ส่งเสริม
จุดเน้นของโรงเรียนในด้านภาษาการเรียนการสอนโปรแกรม IEP กิจกรรมท่องค าศัพท์ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ที่บูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะชีวิตและเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ทาง
วิชาการ กิจกรรมกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนรอบด้านครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและมีทักษะ
พ้ืนฐานในการน าไปใช้ในชีวิตจริง เป็นไปตามเปูาหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 

4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนด าเนินการคัดเลือกและสรรหาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความรู้และ
ประสบการณ์ที่ตรงสายงาน จัดโครงการพัฒนาครู จัดอบรมสัมมนา ร่วมประชุมทางวิชาการทั้งภายใน
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและมีการก ากับ ติดตามเพ่ือด าเนินการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตาม
ก าหนดเวลา  จัดให้มีการประชุมกลุ่มสาระ กลุ่มชั้นเรียน ประชุมฝุายฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงท าให้ครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น ตรงตามความต้องการของ
ครูและโรงเรียนสู่การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อไป 



 

 

 

 

 
5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย        
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จัดบอร์ด
และปูายนิเทศภายในและภายนอกห้องเรียน ส ารวจแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และน า
นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้  จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ปูายนิเทศ Smart TV.  มีการจัดครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนตามจุดต่าง ๆ  มียามดูแล
ความปลอดภัยและให้บริการด้านจราจร  จึงท าให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจัดหาและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
เช่น การลงเวลาปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องสแกน  การจัดท าระบบการเงิน – บัญชีโดยใช้โปแกรม Mas School 
และการรับ - ส่ง–หนังสือจากหน่วยงานราชการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  โดยมีการจัดเก็บข้อมูลด้านงานหลักสูตร  นอกจากนี้  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพ้ืนที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จึงท าให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
3.  จุดเด่น 

จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่ามีจุดเด่นใน
ประเด็น มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนโดยความร่วมมือจากทุกฝุาย และ
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
4.  จุดที่ควรพัฒนา 

จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า การจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นเรื่องใหม่ที่โรงเรียนยังต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น โดยโรงเรียนมีเปูาหมายและก าหนดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ PLC ให้กับครู
ทุกระดับชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้หมุนเวียนเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพสู่ระดับยอดเยี่ยม 
5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
 จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า ในเรื่อง
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายของโรงเรียนที่ชัดเจน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี โดยโรงเรียนได้ถูก
น าไปเป็นแบบอย่างในกลุ่มโรงเรียนในการด าเนินการ และผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ
โรงเรียนในกลุ่ม เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายของเรียนให้มีความชัดเจนตามแบบของโรงเรียน 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 



 

 

 

 

1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และมีการบริหารจัดการหลักสูตร จัด
โครงสร้างเวลาเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ในแบบ Active Learning มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการค้นคว้า อภิปราย การท าโครงงาน การทดลองในห้องทดลอง มีการจัดการ
เรียนรู้โปรแกรม IEP  ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  โครงการทัศนศึกษา  โครงการสัปดาห์วิชาการ  การเชิญวิทยากรภายนอกมาแบ่งปันความรู้ใน
เรื่องต่าง ๆ เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เ พ่ือให้ผู้ เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ  เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น  จากการด าเนินงานพบว่า โรงเรียนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตาสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปไปยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีโครงการการจัดหาและจัดท าสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี  จัดหาสื่อการเรียนรู้ในแต่ละ

กลุ่มสาระสอดคล้องกับหลักสูตร ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในจัดการเรียนรู้ มีการติดตั้ง Smart TV.  ในทุก
ห้องเรียน  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี       
ใช้เทคโนโลยีจัดท าสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียน การรายงานผลการเรียน 
จัดแหล่งเรียนในโรงเรียน บอร์ดความรู้ ปูายนิเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ จัดโครงการทัศนศึกษาให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้ลงมือปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้
โดยมีการสอนสานหมวกกุยเล้ยในชั่วโมงชุมนุม เพ่ือให้ครูได้น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและท า
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย  จากการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญหาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยให้ครูและนักเรียนมีการประชุมและก าหนด

ข้อตกลงที่จะปฏิบัติร่วมกันในห้องเรียน มีการเลือกหัวหน้า และรองหัวหน้าห้อง ประชุมให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ จัดกิจกรรมประชุมชั้นเรียนกับผู้ปกครองโอกาสปฐมนิเทศ จัดตั้งตัวแทนผู้ปกครอง
กรรมการห้องเรียน ตั้ง Line กลุ่มผู้ปกครอง เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียน จัดงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือให้ครูประจ าชั้นได้รู้จักนักเรียนมากขึ้น สามารถเข้าใจพ้ืนฐานของ
นักเรียนแต่ละคน ให้ความช่วยเหลือในการเรียน การติดตามและการปรับพฤติกรรมนักเรียน การช่วยเหลือ
ด้านทุนการศึกษา เป็นต้น กิจกรรมท่องศัพท์ อ่านหนังสือกับครูประจ าชั้น กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
คุณธรรม ท าให้ได้มีโอกาสอยู่และท ากิจกรรมต่าง ๆ กับนักเรียนมากขึ้น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งครูกับ
นักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน จากการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ครูรักศิษย์ เด็กรักครู และเด็กรักเพ่ือน สามารถอยู่และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 



 

 

 

 

4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนมีการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ฝุายบริหารหลักสูตร

ก าหนดการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนโดยการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้  มีคณะกรรมการตรวจสอบ
เครื่องมือ และผู้บริหารตรวจและนิเทศเครื่องมือประเมินรายหน่วย ก าหนดเวลาในการประเมินและรายงาน
ผลการประเมินรายหน่วย ติดผลการประเมินให้นักเรียนทราบ จัดหาเครื่องมือมาตรฐานมาประเมินการเรียนรู้
ปลายภาค จัดสัดส่วนน้ าหนักคะแนนการประเมินอย่างชัดเจนในแต่ละกลุ่มสาระ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่
ในการด าเนินการประเมินผู้เรียนเป็นลายลักษณ์อักษร  ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณลักษณะและ
ค่านิยมมีการก าหนดเวลา และสร้างเครื่องมือประเมินในแต่ละประเด็น และก าหนดฝุายและผู้รับผิดชอบใน
การประเมินไว้อย่างชัดเจน  มีการน าผลการประเมินมาใช้แก้ไขและพัฒนาผู้เรียน จัดการสอนเสริม และการ
ซ่อมเสริมการเรียนรู้ การน าผลมาปรับปรุงกิจกรรมในการปรับแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด และมีการรายงานผลให้ผู้ปกครองรับทราบ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  จากการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาใช้พัฒนาผู้เรียน  

5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูกับครู ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ ประชุมฝุาย ประชุมกลุ่มสาระ ประชุมครู การนิเทศการสอน  แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิด 
วิธีการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนรู้  และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  และยังส่งเสริมให้ครูได้เข้าร่วมอบรม พัฒนาวิชาชีพ และจิตวิญญาณครู ในโครงการ
ฟ้ืนฟูจิตใจครู การเข้าร่วมประชุมและอบรมทั้งภายในและภายนอก เ พ่ือให้ครูน าความรู้ ทักษะที่ได้รับมา
พัฒนาวิชาชีพ  ติดตาม และให้ความช่วยเหลือครูในการต่อใบประกอบวิชาชีพ การเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
วิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดท าสารสนเทศประวัติการเข้ารับการพัฒนาวิชาชีพของครูแต่ละ
คน  จากการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนจัดให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ มีการน าข้อมูลสะท้อนกลับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
3.  จุดเด่น 

จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  พบว่า  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4.  จุดที่ควรพัฒนา 

จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  พบว่า การจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
เป็นเรื่องใหม่ที่โรงเรียนยังต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยโรงเรียนมีเปูาหมายและก าหนดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบ PLC ให้กับครูทุกระดับชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้หมุนเวียนเดือนละ 2 ครั้ง 
5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
 ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สถานศึกษาได้จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  



 

 

 

 

โดยมีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียน  จัดตั้งตัวแทนผู้ปกครองเพ่ือร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน  
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และมีการตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  เพ่ือน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 
2.  สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
1.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
2.  น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.  รายงานผลการประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
          2.  รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
               แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
          3.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          4.  รายงานผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          5.  ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net 
          6.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
          7.  แผนปฏิบัติการประจ าปี / ปฏิทินปฏิบัติงาน 
          8.  มาตรฐานสถานศึกษา 
          9.  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
          10.  แผนการสอน 
          11.  บันทึกการนิเทศ / บันทึกการประชุม 
          12.  เครื่องมือประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
          13.  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
          14.  ผลงานผู้เรียน 

15.  ปูายนิเทศ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
16.  สารสนเทศโครงการ งาน กิจกรรมของสถานศึกษา 
17.  สารสนเทศการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 
18.  ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3.  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 
1.  จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  พบว่าโรงเรียนยังต้องพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้ดีกว่าเดิม ด าเนินการคัดกรองทักษะการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณทุกปีการศึกษา เพ่ือน านักเรียนที่ขาดทักษะมาพัฒนา วิเคราะห์ปัญหา
ทั้งในส่วนที่เกิดจากตัวเด็ก และวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู ร่วมกับครูในกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบ
จัดตารางการพัฒนาการอ่านในทุกระดับชั้นและจัดครูผู้สอนการอ่านภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม 
สร้างแผนฝึกและเครื่องมือการอ่านและก าหนดให้มีการประเมินก ากับติดตามเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีแผนในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 
ให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ เพ่ือให้พร้อมส าหรับการเรียน รู้ในระดับ



 

 

 

 

ประถมศึกษา เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   ในการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา       
การสร้างนวัตกรรม โรงเรียนมีแผนในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยน ามาเป็นนโยบายส าคัญใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ของครู ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรม การปรับพัฒนาเครื่องมือประเมินของครูให้สอดคล้องควบคู่กันทั้งระบบเพ่ือ   
ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนสูงมากข้ึนต่อไป 

2.  จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า การจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นเรื่องใหม่ที่โรงเรียนยัง
ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยโรงเรียนมีแผนในการพัฒนาโดยก าหนดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ 
PLC ให้กับครูทุกระดับชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้หมุนเวียนเดือนละ 2 ครั้ง การศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ในการปรับพฤติกรรมนักเรียน การในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและให้มีคุณภาพสู่ระดับยอดเยี่ยม 

3.  จากการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  พบว่า โรงเรียนต้องพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และให้นักเรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น และต้องพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น  ดังนั้น โรงเรียนจึงมีแผนในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบ คือ ตัวเช็คการออกแบบการเรียนรู้ การ
นิเทศการสอน การจัดกลุ่มครูในการพัฒนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การก ากับติดตาม และการให้ความ
ช่วยเหลือครู และน าไปต่อยอดในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  ส่วนในเรื่องการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีแผนในการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยเริ่มจาก
การส ารวจการใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศของครู ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ใน
แต่ละกลุ่มสาระ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เพ่ือน ามาส่งเสริมให้ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และ
จัดหาสื่อ เทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกแก่ครูในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ติดตามประเมินผลอย่าง
สม่ าเสมอในการประชุมประจ าเดือน 

 
ตอนที่  3  สรุปผลการพัฒนา 
1.  จุดเด่น 

ในด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีจุดเด่นใน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีการก าหนด
คุณลักษณะ มีกระบวนการในการด าเนินการและพัฒนาผู้เรียนที่เป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีจุดเด่น ในการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์   
พันธกิจ มีแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและด าเนินการตามแผน มีการก ากับติดตาม รายงานผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพตามระบบ PDCA และ
หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ เกี่ยวข้อง  และน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ให้ความส าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากร
อย่างสม่ าเสมอ 



 

 

 

 

  ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนมีจุดเด่นในเรื่องการ
บริหารจัดการหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด จัดการเรียนรู้และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
2.  จุดควรพัฒนา 
  ในด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนต้องพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในระดับชั้นประถม 1-3 และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น 
  ในด้านการบริหารและการจัดการ โรงเรียนต้องพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น  
  ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนต้องพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
3.  แนวทางการพัฒนา 
        ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบด้าน น ามาวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ก าหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา แล้วน ามาก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจกับครู บุคลากร นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับแนวทางแก้ไขปัญหา และน าไปปฏิบัติในความร่วมมือของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง มีการติดตาม ประเมินผล
และน าผลมาพิจารณาว่าบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ และน าข้อมูลการพัฒนามาพัฒนาให้เกิดคุณภาพมากขึ้น 
4.  ความต้องการช่วยเหลือ 
 การพัฒนาครูเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ
คือ การจัดงบพัฒนาครูและบุคลากรที่ส่งเสริมให้กับโรงเรียนเอกชนหรือเชิญโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมการอบรม
พัฒนาครูที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น  และก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการรับสมัครครูเอกชนเข้าสอบคัดเลือก
เป็นข้าราชการหรือบรรจุเข้าเป็นบุคลากรภาครัฐ เพ่ือไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการให้ความส าคัญต่อการเอาใจใส่ในการพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของ
นักเรียน ตามคุณค่าศาสนา หรืออัตลักษณ์โรงเรียน มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องชัดเจน ท าให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีเปูาหมาย 
  โรงเรียนเป็นแบบอย่างในเรื่องการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา
คุณภาพ มีการด าเนินงาน ตามแผน ติดตามประเมินผล การจัดเก็บสารสนเทศการด าเนินงาน และการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ และด าเนินงานตามระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
6.  ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ  
    ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ 
 ไม่มี 



 

 

 

 

ภาคผนวก  
 -  มาตรฐานการศึกษาและค่าเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
            -  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                       รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
                    -  ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
                    -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      ฯลฯ 
 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
  โรงเรียนดาราจรัส ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เมื่อวันที่  11  ถึง  13  
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2554  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3          
กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการ
ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.72 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.59 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.14 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.93 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.92 พอใช้ 
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
              เป็นส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
              สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 
              สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ 

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท    
                ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ   5.00 5.00 ดีมาก 



 

 

 

 

                มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
                ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

คะแนนรวม 100.00 86.30 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป          ใช่         ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้      ใช่         ไม่ใช่ 

ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่         ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

  
 จุดเด่น 
 1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝุ
รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2.  ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
 3.  สถานศึกษามีพัฒนาการการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด มีผลการพัฒนา
ที่บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน้น 
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา และมีผลการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
          1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1)  ผู้เรียนควรได้รับการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ 
หรือแก้ปัญหา ตัดสินใจได้ มีการจัดสอนโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การคิดวิพากษ์ วิจารณ์ข่าว การ
เขียนเรื่องสั้น มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกชั้น 
 2)  ผู้เรียนควรได้รับการปรับกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ (O-Net) ให้ครอบคลุม
ความสามารถการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคาระห์และการ
ประเมินค่า ด้วยการทบทวนความรู้ความเข้าใจตามเนื้อหาสาระอย่างเป็นระบบและใกล้ชิดเป็นรายบุคคล
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่ ากว่าระดับดี 
          2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1)  ครูควรใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง และใช้สื่อการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย เช่น รูปภาพ ของจริง ของจ าลอง 
 2)  ครูควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือจัดการเรียนการสอนตอบสนองศักยภาพของ
ผู้เรียน เช่น เป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน เป็นต้น 



 

 

 

 

          3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  - 
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม (ถ้ามี) 
 1)  สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมการฝึกทักษะและการใช้งานของ
ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง จ านวน 2 ห้อง รวม 80 เครื่อง และสามารถใช้ค้นคว้าหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้ทุก
เครื่อง 
 2)  สถานศึกษามีชุด LCD ส าหรับช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จ านวน 2 ชุด 
 
 


