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ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนําผลไปใช
โรงเรียนบานสะปา “มงคลวิทยา”ไดดําเนินการตามกลยุทธ โครงการและกิจกรรมของโรงเรียน ในป
การศึกษา 2557 สรุปผลดังนี้
1 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
จากการดําเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู เปนไปตามวัตถุประสงค และ
วิสัยทัศนของโรงเรียนที่กําหนดจัดการศึกษาใหแกผูเรียนอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาสูมาตรฐานระดับชาติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมพรอมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานอยูในระดับ “ดีมาก”
โครงการ / กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
1.โครงการสงเสริมโครงงานเพื่อการเรียนรู

ปจจัยสนับสนุน
1.นักเรียนมีความสนใจเพราะไดลงมือปฏิบัติจริงๆ
2.ครูและผูปกครองสงเสริมความคิดสรางสรรค และการ
ทํางานอยางมีแผน และใหรูจักประเมินผลงานของตนเอง
3.นักเรียนเกิดการเรียนรูตามวีธรรมชาติ และใหมี
ประสบการณในการทํางานรวมกับผูอื่น
4.นักเรียนไดรูจักแกปญหา เพื่อเตรียมพรอมที่จะเผชิญ
สภาพสังคมจริงๆ

2.โครงการแหลงเรียนรูสูสถานศึกษา

1.โรงเรียนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีแหลงขอมูล
ขาวสาร ความรู วิทยาการ และสรางเสริมประสบการณ ที่
กวางขวางหลากหลาย
2. ในโรงเรียน เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
3. ในโรงเรียนจัดระบบและพัฒนาเครือขายสารสนเทศ
และแหลงการเรียนรู
4. ผูเรียนมีทักษะการเรียนรู เปนผูใฝรู ใฝเรียน และ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
3.โครงการนิเทศภายใน

ปจจัยสนับสนุน
1. บุคลากรเชื่อวาการนิเทศภายในโรงเรียนเปนการ
ชวยเหลือซึง่ กันและกันมิใชเปนการสรางภาระ
2.ทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนมีความรูความสามารถ
ดานการเรียนการสอน
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3. ครูรายบุคคลเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคาที่สุดของ
โรงเรียน จําเปนตองพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการ
สอนใหสูงอยูเสมอ
4.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

1.ความมุงมั่นและการสนับสนุนของผูบ ริหาร
(Management Commitment) โดยผูบริหารกําหนด
นโยบาย เปาหมาย และแนวทางการประกันคุณภาพของ
องคกร เพื่อแสดงทิศทางและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
อยางจริงจังและตอเนื่อง
2.ยึดผูรับบริการเปนสําคัญ (Customer Focus)
การดําเนินงานทุกอยาง ตองกระทําโดยยึดทั้งผูรับบริการ
ภายในและภายนอกเปนสําคัญ
3.ความตระหนักตอการพัฒนาคุณภาพและการมีสวนรวม
ของบุคลากร (Quality Awareness and Participation)
บุคลากรเปนสวนสําคัญในการผลักดันระบบประกัน
คุณภาพ จึงตองพัฒนาใหบุคลากรสวนใหญหรือทั้งหมด
ตระหนักถึงความจําเปนในการประกันคุณภาพอันสงผล
ตอความมุง มั่นและการมีสวนรวมอยางจริงจัง

5.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพเชิง
วิชาการของบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรขององคการใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสรางองคความรู
และมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมืออาชีพ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณและองคความรู
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
6.โครงการจัดขอมูลสารสนเทศและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ปจจัยสนับสนุน
1.สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและสืบคนขอมูลทางวิชาการ
ผานระบบเครือขายที่หลากหลายและมีความพรอมในการ
จัดขอมูลสารสนเทศและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
2. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีชวยสงเสริมสนับสนุนการ
จัดขอมูลสารสนเทศและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
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7.โครงการพัฒนาการเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

มีการพัฒนาพื้นทีส่ ถานศึกษาเปนศูนยการเรียนรูของ
ชุมชนทางดานเกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม โดยมี
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานการเรียนรู
และเพื่อสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา และ
ยั่งยืน ภายใตแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.โครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ใหเอื้อตอ
การเรียนรู

มีการดําเนินงานในการวางแผน/ปฏิทินการปรับปรุงภูมิ
ทัศนและมีการสํารวจความพรอมในการใชงาน และความ
ชํารุดของวัสดุอุปกรณในหองเรียน และอาคารเรียนอยาง
เหมาะสม และมีการศึกษาดูงานสถานที่ตางๆเพื่อพัฒนา
สถานที่ในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู
มีการปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
อยางตอเนื่องและมีขั้นตอนในการพัฒ นาหลักสูตรอยาง
ชั ด เจน กล า วคื อ 1.การกํ า หนดขอบข า ยหลั ก สู ต ร
(Scope) 2.การจัดลําดับการเรียนรู (Sequence) คือการ
จัดลําดับกอนหลังของเนื้อหา ควรจัดลําดับจากงายไปยาก
3.ความต อ เนื่ อ ง (Continuity) 4. ความสอดคล อ ง
เชื่อมโยง (Articulation) 5.การบูรณาการ (Integration)
6. ความสมดุล (Balance)

9. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

10. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

1. ครูมีประสบการณทางดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปไทย
พื้นบานและกีฬาเปนพิเศษ
2. มีการจัดชุมนุมเพื่อสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
ศิลปะ ดนตรี และสงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม
ปจจัยสนับสนุน
ตางๆเพื่อแสดงความสามารถ
3. โรงเรียนมีสภาพพื้นที่ที่เอื้ออํานวยตอการสงเสริม
ฝกซอม เชน สนามกีฬา หองดนตรี หองศิลปะ

11. โครงการพัฒนาทักษะการอานและเขียน

1.มีแบบฝกพัฒนาทักษะการอานและเขียน ป.1 – ป.6
พรอมงานวิจัยในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2.มีจัดสอนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการอานและเขียน
ใหกับนักเรียนในชวงกอนทํากิจกรรมหนาเสาธงและหลัง
เลิกเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3
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3.มีตารางสอนซอมเสริมในชั่วโมงที่ 6 ระดับประถมศึกษา
ของทุกวัน
4. มีการนิเทศและติดตามผลนักเรียนที่มีปญหาในทักษะ
การอานและเขียน โดยทางโรงเรียนไดประสานความ
รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและแกไขปญหา
12. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.มีจัดสอนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใหกับนักเรียน
2..มีตารางสอนซอมเสริมในชัว่ โมงที่ 6 ระดับ
ประถมศึกษาของทุกวัน
3. มีการนิเทศและติดตามผลนักเรียนที่มีปญหาในการ
เรียนโดยทางโรงเรียนไดประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองในการพัฒนาและแกไขปญหา
4. โรงเรียนไดมีการจัดครูผูสอนตามตรงสาขาวิชาเอกและ
ความสามารถพิเศษ
5. ไดรับงบประมาณในการพัฒนาการเรียนรู เชน ศูนย
ภาษาอังกฤษ PEER Center หองเรียนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร

13. โครงการวันสําคัญ

โรงเรียนไดรับความรวมมืออยางดีจากองคกรภายนอกใน
การจัดกิจกรรมวันสําคัญ เชน สถานที่ รูปแบบกิจกรรม
ทุนการศึกษา ผูนําทางศาสนาตางๆ และความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันของความเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
ปจจัยสนับสนุน

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
14. โครงการการเรียนรูสูอาชีพ

15. โครงการพัฒนาความเขมแข็งระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

1.นักเรียนมีความกระตือรือรนและใหความรวมมือในการ
เขารวมกิจกรรมการเรียนรูสูอาชีพ
2. ผูนําชุมชนและผูปกครองใหรวมมือในการจัดกิจกรรม
และใหความรูเกี่ยวกับอาชีพ
3. มีการจัดตารางเรียนเพื่อใชสําหรับในชวงกิจกรรมการ
เรียนรูสูอาชีพ
4. นักเรียนไดมีบทบาทในกระบวนกรทํางานทุกขั้นตอน
เกิดความภาคภูมิใจในการเรียนรูอาชีพ
โรงเรียนมีการวางแผนในการดําเนินกิจกรรมตางๆใน
ระบบดูแลนักเรียน มีการนิเทศติดตามผลเพื่อการพัฒนา
อยางตอเนื่อง และมีกิจกรรมในการทํางานอยางชัดเจน
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เชน มีการจัดประชุมผูปกครองนักเรียนภาคเรียนละ
2 ครั้ง การแนะแนวอาชีพใหกับนักเรียน การเยี่ยมบาน
นักเรียน และจัดมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน
16. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกวใหความรวมมือเปน
อยางดีในการจัดหาอุปกรณและใหความรูนักเรียนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง โดยนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสในการเลือกตั้ง
สภานักเรียนตามแนวทางของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การประชุมสภานักเรียนเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน

17.โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและ
คณะ กร ร ม กา ร เ ครื อ ข าย ผู ป กคร อ งโ ด ย ที่ มี ขอ ง
คณะกรรมการศึกษามาจากการเลือกตั้งระดับหองเรียน
และระดับโรงเรียนตามลําดับ และมีการดําเนินงานอยาง
ชั ด เจน เช น มี ก ารจั ด ประชุ ม ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะกรรมการเครือขายผูปกครองเดือน
ละ 1 ครั้ง การประชุมผูปกครองใหความรวมมือในการเขา
รวมการประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อสะทอน
ปญหาและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
18. หองสมุดมีชีวิต

ปจจัยสนับสนุน
ไดรับการสนับจากองคกรภายนอก คือ กลุมเครือบริษัท
ของเซ็นทรัลในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนเปนศูนยการ
เรียนรูชุมชนจิราธิวัฒน โดยมีการพัฒนาจัดบรรยากาศให
เอื้อตอการเรียนรู มีสื่อ วัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน
สภาพที่พรอมใชงานดวยอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและมีครู
ที่ทําหนาทีบ่ รรณารักษ มีความรอบรู คอยใหคําแนะนํา
และใหบริการแกครู และนักเรียนในการใชบริการ

19.โครงการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา มีการทํางานโดยยึดหลัก PDCA และมีความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได
20. โครงการ To Be Number One

1. สถานศึก ษามีบุค ลากรที่มี ความเขา ใจและสามารถ
ปฏิบัติง านดานการใหความชวยเหลือดูแลใหคําปรึก ษา
และแกไขปญหาอยางถูกตองแกนักเรียนที่มีปญหาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาสามารถปลูกฝงคานิยมใหกับนักเรียนโดย
การเปนแบบอยางที่ดีและสามารถเปนหนึ่ง (Somebody)
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โดยไมพึ่งยาเสพติด
3.สามารถสรางและขยายเครือขายแกนนําเยาวชนจากรุนสู
รุนโดยการเรียนรูจากการทํางานรวมกัน
4. ไดรับความรวมมือจากภายนอกในการจัดกิจกรรมและ
โครงการในการต อต านยาเสพติ ดและกิ จ กรรมตํา รวจ
D.A.R.E
21. โครงการนักเรียน ครู รวมใจสายสัมพันธเพือ่
การพัฒนาสูอาเซียน

นักเรียนและครูมีความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียนในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชน มีความรู
เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ดานทักษะ/กระบวนการสามารถ
สื่ อ สารได อ ย า งน อ ย 2 ภาษา (ภาษาอั ง กฤษ และ
ภาษาจีน) และมีทัก ษะในการใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
อยางสรางสรรค

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
22. โครงการสงเสริมการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน

ปจจัยสนับสนุน
สถานศึก ษาไดจัดทําโครงสรางหลัก สูตรสถานศึก ษาใน
รายวิชา อาเซียนศึกษา ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ถึ ง ร ะ ดั บชั้ น มั ธย มศึ ก ษา ป ที่ 3 แล ะมี ก า ร ส อ น
ภาษาอั ง กฤษเพื่อการสื่ อสาร โดยภาษาอัง กฤษใชเ ป น
ภาษากลางของอาเซียน อีกทั้งมีการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษา1-3 เพื่อเสริมสราง
ทักษะในการสื่อสาร และศูนยการเรียนรูชุมชนจิราธิวัฒน
มีมุมอาเซียนเพื่อการศึกษา

โครงการ / กิจกรรมที่ไมประสบผลสําเร็จ
2. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
1) ดานคุณภาพเด็ก
จุดเดน
เด็กมีรางกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน และมีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย มีพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณจิตใจและความรูสึกที่เหมาะสมกับวัย มีวินัย มีความรับผิดชอบ
เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครู อาจารย มีความซื่อสัตยสุจริต มีน้ําใจ เอื้อเฟอ แบงปน ใหความรวมมือ และ
ชวยเหลือผูอื่นดวยความจริงใจ จนเกิดเปนอุปนิสัยที่ดีติดตัวของเด็กตลอดไป ซึ่งเปนอัตลักษณของนักเรี ยน
โรงเรียนบานสะปา “มงคลวิทยา” ที่วา รักสะอาด มารยาทงาม
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จุดที่ควรพัฒนา
จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง โดย
ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ อยางสม่ําเสมอจนเกิดเปนนิสัยติดตัวตลอดไป
2) ดานการจัดการศึกษา
จุดเดน
มีครูและบุคลากรดูแลเด็ก ในอัตราสวนที่เหมาะสม และครูปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่นทุมเทการ
สอนอยางเต็มความ สามารถ มีวุฒิความรูมีความเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง
ผูบริหารยึดหลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) โดยใหทุกฝายมีสวนรวม ควบคูกับเทคนิค
การบริหารจัดการที่เปนระบบครบวงจร PDCA มุงเนนกระบวนการทํางานเปนทีมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
จุดที่ควรพัฒนา
สงเสริมใหครูทําการวิจัยอยางตอเนื่อง นําผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อใชในการ
แกปญหาและพัฒนาการเด็ก และมีการนําผลการวิจัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อสรางเครือขาย
การเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดสิ่งแวดลอมที่จําเปนใหเอื้อประโยชน และอํานวยความ
สะดวกตอการพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เพื่อพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการ
ทุกดานสูงสุดตามศักยภาพ
3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
จุดเดน
โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มั่นคง แข็งแรง สวยงามและเพียงพอตอจํานวนของเด็ก มีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดมีการศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนในทุกระดับชั้น
จุดที่ควรพัฒนา
สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรภายในโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ผานกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูตางๆ ใหมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
4) ดานอัตลักษณ เอกลักษณของสถานศึกษา
จุดเดน
“ รักสะอาด มารยาทงาม ”
รักสะอาด นักเรียนรักสะอาด รางกายสะอาด การแตงกายสะอาด มีสุขนิสัยรักความ
สะอาด เปนตัวอยางที่ดีในดานความสะอาด เปนโรงเรียนที่มีบริเวณโรงเรียนสะอาด ภูมิทัศน บริเวณโรงเรียน
มีความสวยงาม หองเรียน หองปฏิบัติการ มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
มารยาทงาม นักเรียนรูจักแสดงความเคารพตอครู รูจักแสดงความเคารพตอผูปกครอง
รูจักแสดงความเคารพตอพระภิกษุหรือผูใหญ ใชคําพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ถูกตองตามโอกาส
อยางเหมาะสม รูจักการไหวบุคคลตางๆอยางถูกตอง รูจักการแบงปนใหเพื่อน รูจักมารยาทในการ
พูด การฟง การอาน การเดินและการนั่ง ฝกฝนเปนคนดีสูสังคมได
จุดที่ควรพัฒนา
สนับสนุนใหมีการเชิญผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา เขามามีสวนรวมในการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกนักเรียนเพื่อสงเสริมอัตลักษณของโรงเรียนใหมีความโดดเดนมากยิ่งขึ้น
5) ดานมาตรการสงเสริม
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จุดเดน
สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง เกิดความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยมีหลักการและแนวทางการจัด
ประสบการณ
จุดที่ควรพัฒนา
สงเสริมใหมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนนโยบาย จุดเนนของโรงเรียนมีความโดดเดนมาก
ยิ่งขึ้น ใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดประสบการณ ทั้งการวางแผนการสนับสนุน สื่อการสอน
การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ดานคุณภาพผูเรียน
จุดเดน
ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกําลังสม่ําเสมอ มีน้ําหนักสวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน มีความกตัญูกตเวทีตอบุพการี และผูมีพระคุณ ประพฤติตนเปนนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน มีน้ําใจ เอื้อเฟอ เผื่อแผ แกผูดอยโอกาส หรือออนแอกวา มีความเอื้ออาทรตอผูอื่น ใหความ
ชวยเหลือผูอื่นดวยความจริงใจ และโรงเรียนจัดการศึกษาตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมี
หลักสูตรสถานศึกษาที่เขากับบริบทของชุมชน สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถอยางหลากหลาย ทั้งดาน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา พรอมทั้งมีโครงการ / กิจกรรมที่สนับสนุนทุกมาตรฐาน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ให ดี เกงและมีความสุข
จุดที่ควรพัฒนา
โดยจัดกิจกรรม/โครงการที่มุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นทั้งในระดับโรงเรียน ระดับทองถิ่น และระดับชาติ
2) ดานการจัดการศึกษา
จุดเดน
มีครูผูสอนและสงเสริมการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใน
อัตราสวนพอเหมะ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่น และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรัก
ความเมตตา เอาใจใส เอื้ออาทรชีวิต ความเปนอยูของผูเรียนทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด และหลักสูตรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องในทุก
ปการศึกษา ครูมีการพัฒนาเครือ่ งมือวัดและประเมินผลการเรียนทีม่ ีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค และ
มีการนําผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อใชในการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนเกินกําหนดและออกกลางคัน โดยควรดําเนินการอยางตอเนื่องและ
รายงานใหฝายติดตามนักเรียนทราบ และเพื่อการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในปพ.ศ.2558
ทางโรงเรียนควรจัดหาวิทยากรมาใหความรูกับนักเรียนดานอาเซียนศึกษาและความรูเกี่ยวกับภาษาที่ใชใน
อาเซียน เชน ภาษาพมา ภาษาลาว เปนตน และการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
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จุดเดน
โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย มีสภาพแวดลอมที่สวยงาม รมรื่นเพียงพอกับ
นักเรียน มีแหลงเรียนรูสําหรับใหผูเรียนภายในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู มีกิจกรรม/โครงการที่สงเสริม
ใหผูเรียนไดมีการศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนในทุกระดับชั้น เชน ศูนยการเรียนชุมชนจิราธิวัฒน
หองปฏิบัติการทางภาษา PEER Center หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หองปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร ทั้งนี้โรงเรียนยังไดรับงบประมาณในการจัดสรางอาคารเรียนแหลงใหมและการปรับปรุงสนาม
กีฬาเพื่อพัฒนาผูเรียนในดานความสามารถทางดานกีฬา
จุดที่ควรพัฒนา
เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ตองการศึกษาเรียนรูแ ละยึดความสนใจของ
ผูเรียนเปนหลัก ทั้งนี้ควรมีการสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองเพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาและสราง
สังคมแหงการเรียนรู
4) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
จุดเดน
“ รักสะอาด มารยาทงาม ”
รักสะอาด นักเรียนรักสะอาด รางกายสะอาด การแตงกายสะอาด มีสุขนิสัยรักความสะอาด เปน
ตัวอยางที่ดีในดานความสะอาด เปนโรงเรียนที่มีบริเวณโรงเรียนสะอาด ภูมิทัศน บริเวณโรงเรียน มีความ
สวยงาม หองเรียน หองปฏิบัติการ มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
มารยาทงาม นักเรียนรูจักแสดงความเคารพตอครู รูจักแสดงความเคารพตอผูปกครอง รูจักแสดง
ความเคารพตอพระภิกษุหรือผูใหญ ใชคําพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ถูกตองตามโอกาส อยางเหมาะสม
รูจักการไหวบุคคลตางๆอยางถูกตอง รูจักการแบงปนใหเพื่อน รูจักมารยาทในการพูด การฟง การอาน การ
เดินและการนั่ง ฝกฝนเปนคนดีสูสังคมได
จุดที่ควรพัฒนา
สนับสนุนใหมีการเชิญผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา เขามามีสวนรวมในการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกนักเรียนเพื่อสงเสริมอัตลักษณของโรงเรียนใหมีความโดดเดนมากยิ่งขึ้น
5) ดานมาตรการสงเสริม
จุดเดน
1. โรงเรียนสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุสมผล
2. มีการสงเสริมใหครูจัดการเรียนรูเพื่อฝกทักษะการคิด วิเคราะห การแกปญหา รวมทั้งสงเสริมให
นักเรียนเรียนรูโดยทําโครงงานในรายวิชาตาง ๆ อยางนอย 2 โครงงาน เชน โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงาน
วิทยาศาสตร โครงงานคณิตศาสตร โครงงานศิลปะสรางสรรค และโครงงานวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมพัฒนาทักษะการคิด ดวยกิจกรรม การเปรียบเทียบ จัดลําดับ
การเลาเรื่องและการสรางแผนผังความคิด
2. ครูควรจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา การสอนแบบสืบสวนสอบสวน จัดกิจกรรมให
นักเรียนวิเคราะหขาว สถานการณตาง ๆ หนาเสาธงทุกวัน และจัดโครงการประกวดยอดนักคิด
3 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต
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3.1 พัฒนากระบวนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนนและเปาหมายที่กําหนดขึ้น เพื่อสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนอยางรอบดาน โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากร ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสงผลสะทอนความเปนเอกลักษณของโรงเรียน
3.2 พัฒนาสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก หองปฏิบัติการ เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาผูเรียนทุกดาน ใหสามารถเรียนรูดวยตนเองหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
3.3 สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ โดยความ
รวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนรูจักดูแลตนเองใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รูจักรักษาสุขภาพ
อนามัยสวนตน และมีสุขภาพจิตที่ดี
3.4 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ที่เนนทักษะกระบวนการคิด ( Thinking School)
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง
3.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอยางรอบดาน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูป
การศึกษาสูประชาคมอาเซียน ตามความตองการและสภาพแวดลอมของสังคมในยุคปจจุบัน โดยพัฒนาให
ผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย
4. ความตองการและการชวยเหลือ
4.1 งบประมาณในการกอสรางอาคารเรียนศิลปะและนันทนาการ สําหรับการพัฒนาผูเรียนในการ
กีฬาและศิลปะ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ
4.2 สนับสนุนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ใหความรูคําปรึกษาในดานเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลผูเรียนดวยเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผูเรียนไดเติมเต็มตามศักยภาพ
4.3 ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหความรวมมือสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมของโรงเรียน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อหาแนวทางแกปญหา พัฒนา และสงเสริมผูเรียนรวมกันระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน
อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของชุมชนและประเทศชาติตอไป
4.4 งบประมาณในการจัดจางครูชาวประเทศในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษา
เพื่อนบานอาเซียน
4.5 พัฒนาหองปฏิบัติการตามกลุมสาระทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเต็ม
ความสามารถ
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