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ก แนวทางการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนน้้ารอบวิทยาได้ด้าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. การจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ้าปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
5. จัดท้ารายงานผลการประเมินตนเอง น้ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

ผลการด าเนินงาน 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: ดี 

          2. หลักฐานสนับสนุน : สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้
นักเรียนได้รู้จักท้างานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งโรงเรียน และในห้องเรียน การท้างานเดี่ยวและการท้างานเป็นกลุ่ม โดยมี
การสร้างข้อตกลงร่วมกันไม่ว่านอกห้องเรียนหรือในห้องเรียน  มีเวรประจ้าวัน ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบของโครงการโดยมี
กิจกรรมลงมือปฏิบัติจริงแบบร่วมมือกัน เรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก จัดการ
เรียนรู้ทั้งรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Active leaning แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก และ
เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ให้คิดเป็น ท้าเป็น และมุ่งสู่งานอาชีพใน
ชุมชน เป็นหลัก พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม English for Today พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน้าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมี
แหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด, Internet, Youtube , DLTV , DLIT และให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริงศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เป็นต้น ครูผู้สอนก้าหนดแผนการจัดการเรียนรู้การ
วัดและประเมินผลแบบบูรณาการเน้นการใช้กระบวนการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน 
  นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด้าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและตามวิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“มีสัมมาคารวะ” โดยการจัดค่ายคุณธรรมและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม เช่น การไหว้ การพูด กริยามารยาทใน
การปฏิบัติต่อผู้ใหญ่  ความสะอาด กับนักเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมี
วินัยซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีการจัดค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม 12 ประการและมารยาทไทย กิจกรรมคุณธรรมน้าชีวิต (สวดมนต์ทุกวัน) 
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กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ก้าจัดลูกน้้ายุงลาย กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลน้้ารอบ กิจกรรมวัน
งดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมปลอดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมสภานักเรียน น้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมการออกก้าลังกายร่วมกับชุมชน มีระบบการแนะแนว
และการดูแลสุขภาวะจิต น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลก
กว้างการเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาจัดกิจกรรมสถานศึกษา “แสดงผลงานของนักเรียน” 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ในเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวางแผนและการจัดการด้วย
ตัวเองและเน้นผลงานในด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น การท้าขนมค่อม ข้าวหลามสุญญากาศ 

สถานศึกษาได้ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก้าหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์  ก้าหนด  พันธกิจ      
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ้าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อม
ทั้งจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด้าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้มีการด้าเนินการนิเทศก้ากับติดตามประเมินผลการด้าเนินงานและสรุปผลการด้าเนินงานโดย
ใช้หลักการของวงจรเดมมิ่ง คือ PDCA  
 การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้าให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยครูปฏิบัติงานโดยใช้หลัก 
การมีส่วนร่วม  เสียสละ  และมีความส้าเร็จ  และครูท้างานด้วยความเต็มใจ  เต็มก้าลัง  เต็มเวลา ภายใต้กรอบ
งานบริหารงาน 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารแผน นโยบายและงบประมาณ  
และงานบริหารงานทั่วไป 
 การมีส่วนร่วมวางแผนการด้าเนินงานโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนน้้ารอบวิทยาและคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมก้าหนดทิศทางการด้าเนินงาน 
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ที่ตรงกับความต้องการของครูและสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) อย่าง
สม่้าเสมอต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)  :  ข้าราชการครู จ้านวน 12 คน ได้เข้ารับการอบรม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จ้านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 75 รวมหลักสูตรที่ครูเข้ารับการอบรมทั้งหมด 6 
หลักสูตร  

2. การเข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด (สพม. 11 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียน จ้านวน 16 คน ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

3. จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่้าเสมอต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดย โดยใช้เวลาหลัง
ชั่วโมงการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียน  ให้ครูได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
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หาแนวทางแก้ปัญหาด้านการเรียนเรียนและการท้างานของนักเรียน จดั PLC  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 
15.30 – 16.30 น.  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

4. สถานศึกษาด้าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญโดยการด้าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยทุก
ระดับชั้นจัดท้าหน่วย บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปรับโครงสร้างรายวิชาหน่วย สัดส่วนคะแนนแต่
ละหน่วยก้าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้
นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครูใช้สื่อการเรียน
การสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้
ครทู้างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่องและได้รับการตรวจให้ค้าแนะน้าโดยผู้อ้านวยการโรงเรียน 
         3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท้องถิ่น    
 3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 การสร้างวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน “1 ครู 1 นวัตกรรม” 
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ค าน า 

  รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผล
การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส้าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561) 
3  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและน้าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

   โรงเรียนน้้ารอบวิทยา ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

 

         นายพีรพงษ์  ทรรพคช 
         ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้ารอบวิทยา 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
ค้าน้า 

ก 
ง 

สารบัญ จ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 6 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 6 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 8 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 10 
  
  
  

 

  

ง 



ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

  1.1  ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนน้้ารอบวิทยา ตั้งอยู่ เลขที่  45 หมู่ 5 ต้าบลน้้ารอบ อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รหั ส ไปรษณี ย์  8 4130  โทรศั พท์  :  0 -7731 -8847   แฟกซ์  :  0 -7731 -8847   e-mail : 
1084640580@secondary11.go.th Website : http://Namrobwittaya.com สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นจ้านวน 45 ไร่ 90 ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ 3 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลน้้า
รอบ ต้าบลบางงอน ต้าบลหนองไทร(บางส่วน)ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ 16 เมษายน 2521  เปิดสอนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.2  แนวทางการจัดการศึกษา 
ปรัชญาการศึกษา ปญญานราน้รตน้  ปัญญาย่อมเป็นรัตนของนรชน 
วิสัยทัศน์ คุณธรรมน้าหน้า  พัฒนาวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีช่วย
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
3.จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนางานอาชีพ ส้าหรับผู้เรียน ชุมชน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการใน
ท้องถิ่นรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 4. น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
เอกลักษณ์ ร่วมรักษ์สืบสานดนตรีไทย 
อัตลักษณ ์ มีสัมมาคารวะ 
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1.3 ข้อมูลบุคลากร 

1) จ้านวนบุคลากรจ้าแนกตามต้าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต้าแหน่ง 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต้าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง 

ต่้ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้อ้านวยการ 1  1   1  3 
ครู (บรรจุ) 5 7 12  10 2  10 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 1 3 4  4   4 
บุคลากรทางการศึกษา  1 1  1   10 
นักการภารโรง  1 1 1    5 
อ่ืน ๆ(ระบุ....................................)         

 
-จ้านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 16 คน                   คิดเป็นร้อยละ 100 
-จ้านวนครูที่สอนตรงความถนัด 16 คน                คิดเป็นร้อยละ 100 
-สาขาที่ขาดแคลนครวูิชา -                              จ้านวน   - คน 
 

2) จ้านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ้านวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ้านวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 
-ภาษาไทย 2 20  
-คณิตศาสตร์ 2 20  
-วิทยาศาสตร์ 3 20  
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 20  
-สุขศึกษาพลศึกษา 2 20  
-ศิลปะ 1 20  
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 20  
-ภาษาต่างประเทศ 3 14  
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1.4 ข้อมูลนักเรียน 

จ้านวนนักเรียนจ้าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ จ้านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 13 8 21 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 14 10 24 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 8 21 

รวม 40 26 66 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 7 11 18 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3 6 9 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3 6 9 

รวม 13 23 36 

  1.5 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 

ปีการศึกษา รางวัล หน่วยงาน 

2561 
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิฐพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 

กระทรวงศึกษาธิการ 

       1.6 ข้อมูลอาคารสถานที่  
ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จ้านวนอาคาร จ้านวนห้องประกอบ 

  อาคารเรียนจ้านวน   1 หลัง   อาคารประกอบจ้านวน  2 หลัง  
  ห้องน้้า   14 ห้อง  สระว่ายน้้า  -  สระ    
    สนามเด็กเล่น  - สนาม     สนามฟุตบอล  2 สนาม     
  สนามบาสเก็ตบอล  1 สนาม  สนามเทนนิส  - สนาม 
  สนาม อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................... 
 

1.7 ข้อมูลงบประมาณ 
 การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 
  กลุ่มบริหารวิชาการ จ้านวน….322,589.42..บาทคิดเป็นร้อยละ..…50.00….. 

  กลุ่มบริหารงบประมาณ จ้านวน…….64,517.88..บาทคิดเป็นร้อยละ……10.00….. 

                       - ส้ารองจ่าย จ้านวน….129,035.77..บาทคิดเป็นร้อยละ…...20.00…. 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล จ้านวน …...64,517.88...บาทคิดเป็นร้อยละ.....10.00..... 

  กลุ่มบริหารทั่วไป จ้านวน...... 64,517.88...บาทคิดเป็นร้อยละ.....10.00..... 
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1.8 สภาพชุมชนโดยรวม 
ข้อมูลอาชีพหลักของชุมชน ศาสนาที่ชุมชนนับถือ อาชีพหลักของผู้ปกครอง ศาสนาที่ผู้ปกครอง 

นับถือ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง 
   1) สภาพชุมชนบริเวณโรงเรียนมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม มีประชากรประมาณ 2,300 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมีสวนยางพารา สวนปาล์ม ร้านค้า อาชีพหลักของชุมชนคืออาชีพเกษตรกรรม เช่น สวน
ยางพารา สวนปาล์มน้้ามัน และท้าสวนมะพร้าว เนื่องจากพ้ืนที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก เพราะอยู่ใกล้แหล่งน้้า 
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีเดือนสิบ การท้าบุญวันสารทไทย ประเพณีชัก
เรือพระ และสืบสานประเพณีรดน้้าพระและผู้สูงอายุ ฯลฯ 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อเดือน ประมาณ 5,000 บาท จ้านวน
คนในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 4 คน 
    โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับวัดน้้ารอบ วัดวิหาร วัดเกาะกลาง และทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากวัด
เป็นอย่างดี ได้แก่ การใช้อาคารสถานที่วัด จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรมสั่งสอนทางศาสนาพุทธ มีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่หลากหลาย เช่น ขนมไทยพ้ืนบ้าน คือ ข้าวหลามน้้ารอบ ขนมสอดไส้
(ขนมค่อม) มีจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของคุณภิญโญ แป้นจันทร์ 
หมู่ 7 ต้าบลน้้ารอบ ท้าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้นอกสถานที่ และได้รับการบริการความรู้ด้านธรรมะจาก
พระสงฆ์ ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนต้าบลน้้ารอบด้านสุขภาพ และการป้องกันโรคติดต่อและ
สารเสพติด ได้รับความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียนจากชุมชน ผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่าและ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

1.9 แหล่งเรียนรู้ 
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จ้านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปีการศึกษา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน 
      จ้านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
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 จ้านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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กลุ่มแม่บ้านท าข้าวหลาม วัดน้ ารอบ 

รพสต น้ ารอบ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินคุณภิณโญ แป้นจันทร์ 

รพ ท่าโรงช้าง วัดเกาะกลาง 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพิบัติสุราษฎร์ธานี วัดเขาพระนิ่ม 

ชุมชนเกาะแรต วัดเขาสุวรรณประดิษฐิ์ 

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น สวนสละอาทิตย์ 

สนามบินสุราษฎร์ธานี 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.   ระดับคุณภาพ ดี 

2. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักท้างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน ทั้งโรงเรียน และในห้องเรียน การท้างานเดี่ยวและการท้างานเป็นกลุ่ม โดยมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันไม่ว่า
นอกห้องเรียนหรือในห้องเรียน  มีเวรประจ้าวัน ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบของโครงการโดยมีกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริงแบบร่วมมือกัน 
เรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Active 
leaning แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  จัดการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ให้คิดเป็น ท้าเป็น และมุ่งสู่งานอาชีพในชุมชน เป็นหลัก  พัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม English for Today พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน้าเทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่ 
ห้องสมุด, Internet, Youtube , DLTV , DLIT และให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา เป็นต้น ครูผู้สอนก้าหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการเน้น
การใช้กระบวนการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
  นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด้าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและตามวิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“มีสัมมาคารวะ” โดยการจัดค่ายคุณธรรมและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม เช่น การไหว้ การพูด กริยามารยาทใน
การปฏิบัติต่อผู้ใหญ่  ความสะอาด กับนักเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมี
วินัยซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีการจัดค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม 12 ประการและมารยาทไทย กิจกรรมคุณธรรมน้าชีวิต (สวดมนต์ทุกวัน) 
กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ก้าจัดลูกน้้ายุงลาย กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลน้้ารอบ กิจกรรมวัน
งดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมปลอดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมสภานักเรียน น้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมการออกก้าลังกายร่วมกับชุมชน มีระบบการแนะแนว
และการดูแลสุขภาวะจิต น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลก
กว้างการเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาจัดกิจกรรมสถานศึกษา “แสดงผลงานของนักเรียน” 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ในเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวางแผนและการจัดการด้วย
ตัวเองและเน้นผลงานในด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น การท้าขนมค่อม ข้าวหลามสุญญากาศ  
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3. ผลการด าเนินงาน 
  ในด้านการพัฒนาผู้เรียน จากการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียน รู้จักการ
วางแผนสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์
ได้อย่างสร้างสรรค์สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองโดยผู้เรียน สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าเรียนรู้สิ่งที่สนใจและสอดคล้องกับบทเรียน น้าความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
เรียนรู้ เช่น การท้าโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก้าหนด  ไม่มีนักเรียนที่ติด 0 ร มส 
นักเรียนเรียนจบหลักสูตรตามเวลาที่ก้าหนด  
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก้าหนด ส่งเสริมความเป็นไทย ความภูมิใจในท้องถิ่นเพ่ือให้นักเรียนอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายและมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและสังคมที่ดีมีทักษะการท้างานร่วมกันและมีทักษะด้านอาชีพสามารถจัดท้าโครงงานที่เป็นพ้ืนฐาน
ด้านอาชีพ เช่น การท้าขนมค่อม การท้าข้าวหลามสุญญากาศ ฯลฯ  รักการออกก้าลังกายนักเรียนทุกคนสามารถ
เล่นกีฬาได้ ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษาของสังคมมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงมีความเข้าใจ
เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะส้าคัญ
ตามหลักสูตร ทั้งนี้มีผลการด้าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค  
4. จุดเด่น 
  สถานศึกษามีผลงานด้านส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการมีงานท้า “ข้าวหลามสุญญากาศ ขนมค่อม” 
 5. จุดควรพัฒนา 
  กา รย กร ะดั บ ผ ลสั ม ฤ ทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก เ รี ย น ให้ สู ง ขึ้ น  ( ผ ล ก า รท ดส อบ  O-NET)                           
โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ใช้สื่อและเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
6. หลักฐานสนับสนุน 
  เกียรติบัตร ภาพถ่าย นักเรียน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.   ระดับคุณภาพ ดี 

2. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาได้ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล

สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก้าหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์  ก้าหนด  พันธกิจ      
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ้าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อม
ทั้งจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด้าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้มีการด้าเนินการนิเทศก้ากับติดตามประเมินผลการด้าเนินงานและสรุปผลการด้าเนินงานโดย
ใช้หลักการของวงจรเดมมิ่ง คือ PDCA  
 การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้าให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยครูปฏิบัติงานโดยใช้หลัก 
การมีส่วนร่วม  เสียสละ  และมีความส้าเร็จ  และครูท้างานด้วยความเต็มใจ  เต็มก้าลัง  เต็มเวลา ภายใต้กรอบ
งานบริหารงาน 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารแผน นโยบายและงบประมาณ  
และงานบริหารงานทั่วไป 
 การมีส่วนร่วมวางแผนการด้าเนินงานโดยสมาคมศิษย์ เก่าโรงเรียนน้้ารอบวิทยาและคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมก้าหนดทิศทางการด้าเนินงาน 
 
3. ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาก้าหนด  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   แผนปฏิบัติการประจ้าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ เรียน             
ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต้าแหน่ง
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยน้าไปประยุกต์ใช้ได้ด้าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจ้าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาได้เป็นโรงเรียนประชารัฐส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) เช่น การติดตั้งคอมพิวเตอร์ PC พร้อมชุด
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อุปกรณ์ต่อพ่วง TV LCD  ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ จ้านวน 1 ชุดต่อ 1 ห้องเรียน รวม 7 ห้องเรียน 
โรงเรียนยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ้านวน 10 เครื่อง สามารถใช้การได้ดีทุกชุด ติดตั้งระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตจาก  Uninet และ บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ้ากัด (มหาชน) (3BB) เพ่ือกระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตให้ครบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณโรงเรียน โดยติดตั้งทั้งระบบ LAN  และระบบ Wifi เพ่ือให้ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ง่ายขึ้น สะดวกต่อการติดต่อประสานงาน
และอ้านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

สถานศึกษามีการนิเทศก้ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเป็น
ระบบและต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่ วมยึดหลัก ธรรมาภิบาล  
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายการจัดการศึกษาโดยผลที่เกิดจากการบริหารและการจัดการมีดังนี้ 
รางวัลน้าเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่าส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
4. จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  
เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมองการประชุมกลุ่ม PLC ทุกๆสัปดาห์ ประชุมฝ่ายบริหารทุกๆ
สัปดาห์ และการประชุมประจ้าเดือน เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก้าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายที่ชัดเจนมี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ้าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด้าเนินการนิเทศ ก้ากับ
ติดตามประเมินผลการด้าเนินงานและจัดท้ารายงานผลการจัดการศึกษา  อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากสมาคม
ศิษย์เก่า 
5. จุดควรพัฒนา 
 สร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน พัฒนาความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกันกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และเพ่ือได้รับ
ความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนในกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งโรงเรียนและชุมชน
อย่างยั่งยืน 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.   ระดับคุณภาพ ดี 

2. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ที่ตรงกับความต้องการของครูและ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างสม่้าเสมอต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ดังนี้ 

5. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)  :  ข้าราชการครู จ้านวน 12 คน ได้เข้ารับการอบรม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จ้านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 75 รวมหลักสูตรที่ครูเข้ารับการอบรมทั้งหมด 6 
หลักสูตร  

6. การเข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด (สพม. 11 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียน จ้านวน 16 คน ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

7. จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่้าเสมอต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดย โดยใช้เวลาหลัง
ชั่วโมงการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียน  ให้ครูได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
หาแนวทางแก้ปัญหาด้านการเรียนเรียนและการท้างานของนักเรียน จดั PLC  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 
15.30 – 16.30 น.  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

8. สถานศึกษาด้าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญโดยการด้าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยทุก
ระดับชั้นจัดท้าหน่วย บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปรับโครงสร้างรายวิชาหน่วย สัดส่วนคะแนนแต่
ละหน่วยก้าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

9. จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอนที่ใช้ครูท้างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่องและได้รับการตรวจให้ค้าแนะน้าโดย
ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
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3. ผลการด าเนินงาน 
  จากการด้าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญส่งผลให้ ครูมีความรู้ ทักษะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพ่ือการจัดการเรียนการสอน สามารถน้าความรู้ที่
ได้รับจาก การพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร 
ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง ท้าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลาง มีการสอน
ซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่   และน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ใน
แต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีการ
ใช้แบบทดสอบ O-net ร่วมกับแบบทดสอบสถานศึกษา เพ่ือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนยังมี
งานวิจัยในชั้นเรียนและน้าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครู
ครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ    
4. จุดเด่น 
  ครทูุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพและสอนตรงวิชาเอกและความถนัด 
  ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงมี
การใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี (โรงเรียนประชารัฐ)ด้วย
ตนเอง 
5. จุดควรพัฒนา 
  ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครู บุคลากรในโรงเรียนใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน  
 
ส่วนที่  3  สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

         แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท้องถิ่น    
 3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 การสร้างวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน “1 ครู 1 นวัตกรรม” 
 
 
 
 
 
 
 


