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๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ ดี
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ได้ดาเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดาเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หลักฐานสนับสนุน
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีบุคลากรน้อยสามารถชี้แจงรายละเอียดในการ
ดาเนินงานได้ง่าน ประกอบกับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาอย่าง
ครอบคลุม ทาให้การดาเนินงาน ระยะวิเคราะห์และวางแผนตลอดจนเป็นกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมในระดับการนาไปสู่การปฏิบัติ โรงเรียนสามารถส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
ที่มีตามบริบทของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งด้านบุคลากรและสื่อเทคโนโลยี ตลอดจนการสนับสนุน
จากองค์กร หน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีตามบริบทของโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งด้านบุคลากรและสื่อเทคโนโลยี ตลอดจนการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงาน
ภายนอก ครูมีความและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ครูทุกคนเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ขมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน : ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ในด้านผลการประเมินผลสั มฤทธิ์ทางวิช าการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับมีระดับคุณภาพดี นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้สามารถอ่านออก เขียนได้ และอ่านคล่อง เขียนคล่อง เขียนสวย ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมโดยการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ทั้ ง กิ จ กรรมในสถานศึ ก ษาและกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร มี ก ารน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ น
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ
ดี นั กเรี ย นมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นกลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี , สังคมศึกษา ฯ และ
คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติระดับมัธยมศึกษาที่ ๓ สูงขึ้น ๒ รายวิชาคือ วิชาภาษาไทย
และคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติระดับมัธยมศึกษาที่ ๖ สูงขึ้น ๔ รายวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ และภาษาอังกฤษ ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
ผลการดาเนินการพัฒนาส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ มีการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์
จั ด ท าโครงการส่ ง เสริ ม ความมี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มอั น พึ ง ประสงค์ โครงการส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการเยาวชนต้นกล้าคุณธรรม
เป็นโครงการที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม รักษ์
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการรับรู้และสามารถจัดการแก้ปัญหาของชุมชน มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี
มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่า
และภูมิใจในความเป็นไทย ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ดีเลิศ
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT) นาเสนอผล
การวิเคราะห์ ต่อผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อง ร่ว มกันกาหนดเป้าหมาย วิสั ยทัศน์ และพันธกิจ/กาหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษา ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา จัดวาง
โครงสร้างการบริหารงานโดยยึดมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) จัดให้มี
คณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตามภายในสถานศึกษา จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-คจัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนให้สวยงามและร่มรื่น จัดให้มี
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทาง
การศึกษานาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : ดี
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ มีครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการใช้สื่อ ICT
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
พร้อมให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน และบริการสืบค้นข้อมูลอื่น มีระบบเครือข่ายทั้งแบบ สาย UTP และ
ระบบไร้สาย ที่ให้บริการตลอดเวลา และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่อื้อต่อการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต คณะครูมีการประชุมวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ คณะครูร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีการผลิตสื่ อนวัตกรรมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนมีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง- มีการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาการให้บริการ
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยจัดให้มีการบริการอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว ๓๐๐/๓๐๐ Mbps ซึ่ง
ทั้งหมด ๓ รูปแบบ ได้แก่ ห้องบริการอินเทอร์เน็ตภายในศูนย์ปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายไร้สายสาหรับนักเรียน
และบุคคลทั่วไป ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเครือข่ายไร้สายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free-WiFi) ระบบอินเทอร์เน็ต
และเครือข่ายสาหรับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ได้จัดให้บริการทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อเป็นการใช้แหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
๓.๑ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณให้สูงขึ้นกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น
๓.๒ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้เหตุผลประกอบ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
๓.๓ แผนพัฒนาลาดับที่ ๓ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๓.๔ แผนพัฒนาลาดับที่ ๔ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

-ง๓.๕ แผนพัฒนาลาดับที่ ๕ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๓.๖ แผนพัฒนาลาดับที่ ๖ โครงการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงการทางานหรืองานอาชีพ
๓.๗ แผนพัฒนาลาดับที่ ๗ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าที่สถานศึกษา
กาหนด
๓.๘ แผนพัฒนาลาดับที่ ๘ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทยผู้เรียน
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย
๓.๙ แผนพัฒนาลาดับที่ ๙ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ส ามารถที่จะอยู่ร่ว มกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
๓.๑๐ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๐ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางกาย และจิตสังคมตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด
๓.๑๑ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ และการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพและทักษะผู้เรียนรอบด้าน
๓.๑๒ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๓.๑๓ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๓ โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ
๓.๑๔ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๔ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
๓.๑๕ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๕ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๑๖ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๖ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM
Education
๓.๑๗ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๗ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
๓.๑๘ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๘ โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
๓.๑๙ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๙ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๒๐ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒๐ โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และนาไปใช้จริง
๓.๒๑ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๓.๒๒ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒๒ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ
๓.๒๓ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒๓ การดาเนินการขอสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และห้อง
บริการ เพิ่มเติมจาก กสทช. ตามโครงการ USO Wrap
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการจัดทา
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้นโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรม ตามสาระ
การเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึก ษา ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึ กษา ได้ ให้ ความเห็ นชอบและ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายจันดา ขาคม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
วันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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คานา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสาคัญการนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
กฎกระทรวงว่ าด้ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิธี การประกันคุ ณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกาหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการประกาศกาหนดฯ ตลอดทั้งเพี่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนั้น โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ได้ดาเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นฐานข้อมูล สาหรับสถานศึกษานาไปจัดทาแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลสาหรับเขตพื้นที่
นาไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา และ
เป็นฐานข้อมูลสาหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลาดับต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

(นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
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๒
๒
๒
๔
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
ที่อยู่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๑ ตาบลศรีแก้ว อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๗๙๘๗๔
โทรสาร ๐๔๕-๙๗๙๘๗๔ E-mail : skp@srikaew.ac.th Website : http://www.srikaew.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ – สกุล ผู้บริหารโรงเรียน
๑) นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม
๒) นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์
๓) นายสมเกียรติ แก้วหาญ
๔) นางบุญเรี่ยม ไชยสุทธิ์
๕) นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
บุคลากร
ผูบ้ ริหาร
ครูผ้สู อน
พนักงาน
ครูอัตราจ้าง
ราชการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑
๑๕
๒

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
๔

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
๑) จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๒๑๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ระดับชั้นเรียน

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

รวม
ทั้งสิ้น

จานวนห้อง
เพศ

๒
๓๒
๒๑
๕๓
๒๗

๒
๒๗
๒๕
๕๒
๒๖

๒
๒๘
๒๒
๕๐
๒๕

๑
๙
๑๗
๒๖
๒๖

๑
๑
๑๕
๑๖
๑๖

๑
๖
๘
๑๔
๑๔

๙
๑๐๓
๑๐๗
๒๑๑

รวม
เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย
หญิง

-๒-

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๑. มาตรฐานการศึกษา
ตามระดับคุณภาพการศึกษา

 ระดับ
 ระดับ
 ระดับ
 ระดับ
 ระดับ

๑ POOR (กาลังพัฒนา)
๒ FAIR (ปานกลาง)
๓ GOOD (ดี)
๔ GREAT (ดีเลิศ)
๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)

๒. หลักฐานสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ, รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, การฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว, แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน
- แบบบันทึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา, โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการทางาน
- รายงานการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ/วันวิทยาศาสตร์, รายงานการจัดกิจกรรม STEM, โครงงาน
ชิ้นงาน, สื่อการเรียนการสอนของครู
- รายงานผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร, รายงานการ
สืบค้นข้อมูลของนักเรียนโดยการส่งงานทาง E-mail/Line, ผลการประเมินสมรรถนะด้านที่ ๕ ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ของนักเรียน
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑,
หลักสูตรสถานศึกษา /หลักสูตรท้องถิ่น, รายงานโครงการ ฯ, ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา
๒๕๖๑
- รายงานกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพ (การขยายพันธุ์พืช/การแปรรูปกล้วยต่าง ๆ, รายงานการ
ดาเนินงานเกษตรอินทรีย์/ช่างเสริมสวย/งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น), แบบสรุปผลการประเมินความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
- แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์, แบบรายงานการจัดกิจกรรมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ/โครงการเยาวชนต้นกล้า, การจัดตั้งชมรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่น ชมรมไหว้สวย
ชุมนุมขนมไทย

-๓- รายงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น/กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น,
โครงงาน, กิจกรรมนิยมความเป็นไทย, กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น,กิจกรรมนาวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่โรงเรียน
- รายงานการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา, รายงานกิจกรรมประเพณีและวันสาคัญต่าง ๆ, รายงานกิจกรรม
สภานักเรียน, รายงานกิจกรรมเยาวชนต้นกล้า, รายงานกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน, กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การอบรมวินัย
- แบบสรุปค่าดัชนีมวลกาย ชีพจรและผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑,
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ฯ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT/Analysis)
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาฯ/บันทึก
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้/บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
- โครงสร้างการบริหารงาน/คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตามโครงสร้างสารสนเทศ
- แผนปฏิบัติการประจาปี/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ปฏิทินปฏิบัติงาน
- คาสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
- คาสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาฯ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานนิเทศภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
- รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- SAR ครู
- สรุปผลและรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากร
- รายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
- สมุดนิเทศงาน/สมุดนิเทศการเรียนการสอน
- ภาพถ่าย
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- แผนการจัดการเรียนรู้
- โครงงาน/ผลงานนักเรียน/ภาพถ่าย
- รายงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย ประจาปี ๒๕๖๑ ( ม.ค. ๖๑ – ธ.ค.๖๑)
- โครงการพัฒนาการให้บริหารอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
- สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการให้บริหารอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑

-๔- รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
- วิจัยในชั้นเรียน
- แบบประเมินผลงาน
- แบบรายงานการนิเทศการสอน
- แฟ้มสะสมงานนักเรียน
- รายงานโครงการ ฯ
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน : ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ในด้านผลการประเมิน ผลสั มฤทธิ์ทางวิช าการ ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับมีระดับคุณภาพดี นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้สามารถอ่านออก เขียนได้ และอ่านคล่อง เขียนคล่อง เขียนสวย ตามเกณฑ์ ที่
สถานศึกษากาหนด นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมโดยการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ทั้ ง กิ จ กรรมในสถานศึ ก ษาและกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร มี ก ารน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ น
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ
ดี นักเรีย นมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นกลุ่ มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สั งคมศึกษา ฯ และ
คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติระดับมัธยมศึกษาที่ ๓ สูงขึ้น ๒ รายวิชาคือ วิชาภาษาไทย
และคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติระดับมัธยมศึกษาที่ ๖ สูงขึ้น ๔ รายวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ และภาษาอังกฤษ ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้น
ไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เพิ่มขึ้น ๓ กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ,
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,ภาษาต่างประเทศ,สังคม
ศึกษาฯ, ศิลปะ ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ผลการดาเนินการพัฒนาส่งผลให้
นักเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
- งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น
ม.๔-ม.๖, รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นม.๑-ม.๓, รางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมระดับชั้น ม.๔-ม.๖, รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อคาศัพท์
ภาษาไทย (คาคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓, รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย
(คาคมเดิม) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖, รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓, รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น
ม.๔-ม.๖,

-๕- ได้รับรางวัลรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๘ (ประเภทกลุ่มเยาวชน) จากสถาบันลูกโลกสีเขียว
จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษาได้มีการนากระบวนการพัฒนาผู้เรียน
โดยวิเคราะห์ผู้เรียน ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปรับปรุงหลักสูตรที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาแผนการพัฒนาที่เน้นทักษะการใช้งานโดย
ผ่านกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน รักการเรียนและ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมครูให้มีความสามารถในการนาเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มุ่ งพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ดาเนินการ
ตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพช่างเสริมสวย โครงการส่งเสริมกิจการร้านค้าสหกรณ์ โครงการสถานศึกษา
พอเพียง
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ เร่งพัฒนาด้านการนาเสนอการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเนื่องจากค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ทุกรายวิชาของนักเรียนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรีย นศรี แก้วประชาสรรค์ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
เพื่อสร้ างและพัฒ นาแหล่ งเรี ย นรู้ ให้ มี ความเหมาะสม สวยงามร่มรื่ น เอื้ อต่อการจัดการเรี ยนรู้ และส่ งเสริ ม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ มารยาทดี สถานที่สะอาด บรรยากาศร่มรื่น” โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
ดังกล่าว ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด มีสุขภาพแข็ง แรง
มี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี มี สุ น ทรี ย ภาพด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ และกี ฬ า เคารพกฎกติ ก า มารยาทของสั ง คม
มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
- งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันราวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
- ได้รับรางวัลจากสมาคมมวยปล้าแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬามวยปล้าชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดกาแพงเพชร “ลานกระบือเกมส์” ดังนี้ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวยปล้า ท่าฟรีสไตล์
รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๓๖ กก. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี, รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวยปล้าชายหาด รุ่นน้าหนักไม่
เกิน ๔๐ กก. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ปี, รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวยปล้าชายหาด รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๐ กก.
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ปี

-๖จากผลการพั ฒ นาที่เ กิ ด ขึ้ น ข้ า งต้ น เนื่ อ งด้ ว ยสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารด าเนิ นงานตามโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการ
นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ จัดทาโครงการส่งเสริม ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ
เยาวชนต้นกล้าคุณธรรม เป็นโครงการที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการรับรู้และสามารถจัดการแก้ปัญหาของชุมชน มีจิตสาธารณะ
ในการนี้ พบว่ า ยั ง มี จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา กล่ า วคื อ ควรเพิ่ ม กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ และ
เอกลักษณ์ในสถานศึกษา ให้มีความหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ดีเลิศ
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีบุคลากรน้อยสามารถชี้แจงรายละเอียด
ในการดาเนินงานได้ง่าน ประกอบกับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาอย่าง
ครอบคลุม ทาให้การดาเนินงาน ระยะวิเคราะห์และวางแผนตลอดจนเป็นกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมในระดับการนาไปสู่การปฏิบัติ โรงเรียนสามารถส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
ที่มีตามบริบทของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งด้านบุคลากรและสื่อเทคโนโลยี ตลอดจนการสนับสนุน
จากองค์กร หน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ร่วมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง และส่งเสริม
ให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น ครูและนักเรียนมีส่ วนร่วมในการดูแล
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษา มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก (SWOT) นาเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ/กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา จัดวางโครงสร้างการบริหารงานโดยยึดมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) จัดให้มีคณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตามภายในสถานศึกษา จัดหลักสูตรการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดให้มีการ
อบรมพัฒนาหลักสูตรทุกปี ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดให้มีการวัดผลประเมินผล
ที่หลากหลายโดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มี
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการครบทุกกลุ่มสาระ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์

-๗ภายในโรงเรียนให้สวยงามและร่มรื่น จัดให้มีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเพียงพอ เช่น การใช้โปรแกรม SGS, จัดตารางสอน, พัสดุ,โปรแกรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยงหน่วยงานต้น
สังกัด ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษานาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การใช้สื่อ DLIT,
การใช้สื่อ IT ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีชั่วโมง
การพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ . ควรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย ครอบคลุม และหลากหลาย เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะการกาหนดแนวทางการบริห ารและการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่ วน สนับสนุนด้านสื่อ วัส ดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณในการปฏิบัติงาน จัดระบบนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน มีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง ตลอดจนนาผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : ดี
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ มีครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
มีการใช้สื่ อ ICT ให้ นั ก เรี ย นแสวงหาความรู้จากสื่ อเทคโนโลยีด้ว ยตนเองอย่างต่อ เนื่อง โรงเรียนมีห้ องศูน ย์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน และบริการสืบค้นข้อมูลอื่น มีระบบเครือข่าย
ทั้ง แบบ สาย UTP และ ระบบไร้ ส าย ที่ ให้ บ ริ ก ารตลอดเวลา และนั กเรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่อื้อต่อการเรียนรู้
จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญโดยการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
คณะครูมีการประชุมวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พั ฒนาเต็มศักยภาพ
คณะครูร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีการผลิตสื่อนวัตกรรมให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง- มีการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาการให้บริการศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยจัด
ให้มีการบริการอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว ๓๐๐/๓๐๐ Mbps ซึ่งมีทั้งหมด ๓ รูปแบบ ทั้งนี้เพื่อให้การบริการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
๑) ห้องบริการอินเทอร์เน็ตภายในศูนย์ปฏิบัติการ ได้เปิดให้นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป เข้า
ใช้งานได้ตลอดเวลาในวันทาการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการฟรี จานวน ๒๐
เครื่อง

-๘๒) ระบบเครือข่ายไร้สายสาหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเครือข่าย
ไร้สายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free-WiFi) ซึ่งนักเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถเชื่อมต่อการใช้งานได้ในวันทาการตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ครอบคลุมพื้นที่ภายในของโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล
หาความรู้ และอื่น ๆ
๓) ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสาหรับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
ได้จัดให้บริการทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพือ่ ให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการใช้แหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิ ด อย่ างสร้ างสรรค์ เน้ น การปฏิบั ติ การจัด กิจ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้ นผู้ เ รีย นเป็น ส าคั ญ
มีกระบวนการที่หลากหลายให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกทักษะ การแสดงออก การนาเสนอผลงาน การทางานเป็น
กลุ่ม การสาธิต การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้น ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย มีการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมู ล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และมีการนิเทศติดตามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานครู
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง แผนการจัดการเรียนรู้ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย ควรมีการนิเทศติดตามระบบการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับให้บริการอย่างเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
๓.๑ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณให้สูงขึ้นกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น
๓.๒ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้เหตุผลประกอบการจัดสอนใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล
๓.๓ แผนพัฒนาลาดับที่ ๓ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

-๙๓.๔ แผนพัฒนาลาดับที่ ๔ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
๓.๕ แผนพัฒนาลาดับที่ ๕ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๓.๖ แผนพัฒนาลาดับที่ ๖ โครงการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงการทางานหรืองานอาชีพ
๓.๗ แผนพัฒนาลาดับที่ ๗ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าที่สถานศึกษา
กาหนด
๓.๘ แผนพัฒนาลาดับที่ ๘ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียน
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย
๓.๙ แผนพัฒนาลาดับที่ ๙ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ส ามารถที่จะอยู่ร่ว มกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
๓.๑๐ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๐ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางกาย และจิตสังคมตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากาหนด
๓.๑๑ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๑ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ และการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพและทักษะผู้เรียนรอบด้าน
๓.๑๒ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๒ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๓.๑๓ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๓ โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ
๓.๑๔ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๔ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
๓.๑๕ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๕ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๑๖ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๖ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM
Education
๓.๑๗ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๗ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
๓.๑๘ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๘ โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
๓.๑๙ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑๙ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๒๐ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒๐ โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และนาไปใช้จริง
๓.๒๑ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

-๑๐๓.๒๒ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒๒ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ
๓.๒๓ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒๓ การดาเนินการขอสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และห้อง
บริการ เพิ่มเติมจาก กสทช. ตามโครงการ USO Wrap และได้รับแจ้งจัดสรรเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน ๑๐
เครื่อง ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง และอินเทอร์เน็ตพร้อมผู้ดูแลจานวน ๕ ปี โดยจะให้บริการได้ในปีการศึกษา
๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ส่วนที่ ๓
ภาคผนวก
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

