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บทสรุปสำหรับผูUบริหาร 
 

โรงเรียนศรีมโหสถ ต้ังอยู4ที่ เลขที่ ๒๑๗ หมู4 ๗ ถนนสุวินทวงศ> ตำบลโคกปDบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัด

ปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ เปNดสอนต้ังแต4ช้ันมัธยมศึกษาปDที่ ๑ ถึง 

มัธยมศึกษาปDที่ ๖ คณะผูUประเมินไดUตรวจเย่ียมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  โดย

มีผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังน้ี 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๓) 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ดUาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผูUเรียน ดี 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ ดีมาก 

 

จุดเดXน  

ดUานคุณภาพของผูUเรียน 

                    ๑. ผูUเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีจากการไดUรับการดูแล ติดตาม ประเมินผลดUานสุขภาวะ

ทางร4างกายและลักษณะจิตสังคม จากงานอนามัยโรงเรียนอย4างสม่ำเสมอต4อเน่ือง ร4วมกับโรงพยาบาล

ศรีมโหสถและจากองค>การบริหารส4วนตำบลโคกปDบ และจากงานระบบดูแลช4วยเหลือนักเรียนที่ปฏิบัติต4อ

ผูUเรียนเป]นรายบุคคลและดำเนินการเย่ียมบUานทุกคน 

                    ๒. ผูUเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาในกลุ4มสาระการเรียนรูUสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ4มสาระการเรียนรูUศิลปะ และกลุ4มสาระการเรียนรูUการงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับสูงกว4าในกลุ4มสาระ

การเรียนรูUอื่นๆ และผูUเรียนมีตUนทุนทางความคิดสรUางสรรค> สามารถใชUเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรUางความรูUและทักษะพื้นฐานสรUางสรรค>ผลงาน ทำใหUเกิดเจตคติที่ดีต4ออาชีพสุจริต โดยแสดงออกในการเขUา

ร4วมกิจกรรมในโครงการมคัคุเทศก>นUอยรักบUานเกิด 

                    ๓. ผูUเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค> ไดUแก4 มีค4านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความ

ภูมิใจในทUองถ่ินและความเป]นไทย สามารถลดความขัดแยUงและใหUการยอมรับที่จะร4วมกันบนความแตกต4าง

และหลากหลาย เน่ืองจากผูUเรียนไดUรับการดูแล ติดตาม ประเมินผล จากงานระบบดูแลช4วยเหลือนักเรียนที่

ปฏิบัติต4อผูUเรียนเป]นรายบุคคล และมีการดำเนินงานเย่ียมบUานผูUเรียนครบทุกคน ร4วมกับโครงการวันพระ



 

๒ 

 

ประจำโรงเรียนที่ใหUผูUเรียนทุกคนเขUาร4วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต>ไหวUพระ กล4าวคำแผ4เมตตา น่ังสมาธิ 

รUองเพลงสรรเสริญพระบารมี ปฏิบัติอย4างต4อเน่ือง เป]นประจำในช่ัวโมงแรกของวันพฤหัสบดี               

ดUานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

                    ๑. การปฏิบัติที่เป]นเลิศ Best Practice เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห4งการเรียนรูUทาง

วิชาชีพ PLC                      

          ๒. สถานศึกษามีแหล4งเรียนรูUหลากหลายเพียงพอกับจำนวนผูUเรียน ไดUแก4 หUองสมุด ศูนย>การ

เรียนรูUเศรษฐกิจพอเพียง หUองดนตรี อาคารประกอบ โรงฝqกงานอาชีพ หUองวิทยาศาสตร> หUองคอมพิวเตอร> 

สอดคลUองกับเน้ือหาสาระของหลักสูตรและสภาพความกUาวหนUาของสังคม และมมีุมสืบคUนที่ทันสมัยใชUงานไดU 

ทั่วถึงนักเรียนทุกระดับช4วงช้ัน มีจุดสืบคUนทุกอาคารเรียนเป]นการอำนวยความสะดวกใหUผูUเรียนเรียนรูUดUวย

ตนเอง เขUาถึงความรูUไดUทุกที่ทุกเวลา นอกจากน้ียังอยู4ใกลUแหล4งเรียนรูUทางประวัติศาสตร> โบราณสถานในยุค

ทวารวดีที่สำคัญ ไดUแก4 โบราณสถานวัดสระมรกต รอยพระพุทธบาทคู4  คูเมืองโบราณ ตUนโพธิศรีมหาโพธิที่เช่ือ

ว4าเก4าแก4ที่สุดในประเทศไทย   

                    ๓. สถานศึกษาปลอดขยะ Zero Waste School โดยปรับใหUเขUากับบริบทของสถานศึกษา 

ดังน้ี ๑) ธนาคารขยะ ๒) เศรษฐกิจพอเพียง ๓) เลี้ยงปลา ๔) โรงเพาะเห็ด ๕) ปุzยหมักชีวภาพ ๖) แปรรูปขยะ

เพื่อนำมาเป]นของใชU ๗) แก{สชีวภาพ ๘) สวนป}าพฤกษศาสตร> 

                    ๔. โรงเรียนวิถีพุทธ ดUวยการสวมใส4ชุดขาวของครูและนักเรียนทุกคนและสวดมนต>น่ังสมาธิใน

ตอนเชUาเป]นประจำทุกวันพฤหัสบดี 

                    ๕. ระบบการดูแลช4วยเหลือนักเรียนดUวยระบบเทคโนโลยี ที่ผูUบริหารสถานศึกษา ครู ผูUปกครอง 

นักเรียน สามารถตรวจสอบขUอมูลของผูUเรียนดUานพฤติกรรมไดUทุกเวลาดUวยการใส4รหัสเลขประจำตัว ๑๓ หลัก 

                    ๖. ภาคีเครือข4าย ไดUแก4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนศรีมโหสถมีความเข็มแข็ง 

ใหUการสนับสนุนการจัดการศึกษาอย4างต4อเน่ือง 

ดUานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนUนผูUเรียนเปZนสำคัญ 

                    ๑. ครูในกลุ4มสาระการเรียนรูU วิทยาศาสตร>  กลุ4มสาระการเรียนรูUการงานอาชีพ วิชา

คอมพิวเตอร> มีความต้ังใจ มุ4งมั่นในการพัฒนาการสอน จัดการเรียนการสอนโดยเนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ ผูUเรียน

ไดUลงมือปฏิบัติจริง ฝqกผูUเรียนสรUางองค>ความรูU ทักษะและเจตคติที่ดีต4อการเรียนรูU มีพัฒนาการที่ชัดเจนเหน็เป]น

รูปธรรมจนเกิดผลเชิงประจกัษ>ไดUรับรางวัลชนะเลศิจากการประกวดและแข4งขันการสรUางหุ4นยนต>     

                    ๒. ครูมีปฏิสัมพันธ>ที่ดีกับผูUเรียน ผูUปกครองและใหUความร4วมมือกับชุมชนเป]นอย4างดีมาโดย

ตลอด ทำใหUไดUรับความร4วมมือในการช4วยเหลอืส4งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อย4างดีย่ิงในทุกๆ ดUาน นอกจากน้ีบุคลากรของสถานศึกษายังมีปฏิสัมพันธ>ที่ดีกับหน4วยงาน องค>กรต4าง ๆ ที่

เกี่ยวขUองอย4างดีย่ิงเช4นเดียวกัน ส4งผลใหUสถานศึกษาไดUรับการสนับสนุนทั้งดUานงบประมาณ บุคลากร 

ทรัพยากรต4าง ๆ อีกมากมาย 

                    ๓. จัดระบบดูแลช4วยเหลือ โดยใหUคำแนะนำ คำปรึกษาและแกUไขป~ญหาใหUแก4ผูUเรียนทั้งดUาน

การเรียนและคุณภาพชีวิตใหUดีข้ึน 



 

๓ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

ดUานคุณภาพของผูUเรียน 

                    ๑. ผูUเรียนไดUรับการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูUตามหลักสูตรสถานศึกษาจากเครื่องมือวัด

และเครื่องมือประเมินผลที่ไม4ผ4านการตรวจสอบคุณภาพ ไดUแก4 ประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดและแบบทดสอบที่

แสดงค4าอำนาจจำแนก ค4าความยากง4าย ระดับการวัด (ความรูUความจำ ความเขUาใจ การวิเคราะห> การสังเคราะห> 

และการประยุกต>ใชU เป]นตUน) เพื่อใหUวัดผลประเมินผลตรงตามสภาพจริง 

                    ๒. ผูUเรียนไดUรับการพัฒนาทักษะการอ4าน การเขียนไม4เหมาะสมในแต4ละระดับช้ัน โดย

สถานศึกษาไดUมอบหมายใหUผูUเรียนจัดทำสมุดบันทึกรักการอ4าน ปฏิบัติการเขียนบันทึกจากการอ4านลงในสมุด

บันทึก เพื่อส4งใหUครูผูUสอนในแต4ละรายวิชาของกลุ4มสาระการเรียนรูUเป]นผูUรวบรวมส4งครูบรรณารักษ>ตรวจสอบ

ความถูกตUองของภาษาที่เขียน ซึ่งผูUเรียนไม4ไดUรับการประเมินความกUาวหนUาของการอ4านการเขียน ส4งผลใหU

ผูUเรียนไม4สามารถพัฒนาทักษะการอ4านคล4องเขียนคล4อง ไปสู4การการอ4านการเขียนอย4างเขUาใจ และสามารถ

สรUางองค>ความรูUจากการอ4านการเขียน ที่เรียกว4าการอ4านการเขียนเชิงสรUางสรรค> 

                    ๓. ผูUเรียนไม4ไดUรับโอกาสและพื้นที่ในการแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรูUในช้ันเรียนปกติ 

และมีส4วนร4วมในการประเมินผล อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ>-วิจารณ>อย4างสรUางสรรค> และใหU

ขUอเสนอแนะ เพื่อใหUผูUเรียนไดUรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห> คิดสรUางสรรค> คิดอย4างมีวิจารณญาณ และ

การแกUป~ญหาใหUเต็มตามศักยภาพของผูUเรียน 

                    ๔. การใหUผูUเรียนมีส4วนร4วมในการดูแลช4วยเหลือและติดตามผูUเรียนที่กระทำผิดระเบียบวินัย

ของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสภานักเรียนที่ประกอบดUวยผูUเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปDที่ ๕ เพียง

ระดับเดียว ไม4มีผูUเรียนในระดับช้ันอื่นเขUาร4วมเป]นคณะกรรมการดUวยน้ัน ทำใหUการแลกเปลี่ยนขUอมูลและการ

ประสานสัมพันธ>ส4งต4อขUอมูลของผูUเรียนไม4ครบถUวนและไม4ต4อเน่ือง ส4งผลใหUมีป~ญหาเรื่องจำนวนผูUเรียนที่มี

พฤติกรรมหนีเรียนและสูบบุหรี่ไม4ลดลงจากจากปDการศึกษาที่ผ4านมา           

ดUานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

                    ๑. สถานศึกษาตUองพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เป]นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

ชุมชนแห4งการเรียนรูUทางวิชาชีพ (PLC) จากครูทุกคนสู4ผูUเรียนตลอดจนเผยแผ4รูปแบบสู4หน4วยงานอื่นๆ 

ตลอดจนตUองดำเนินใหUมีความต4อเน่ืองย่ังยืนถาวรตลอดไป  

                    ๒. สถานศึกษาตUองรีบดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาปลอดขยะ Zero Waste School ตาม

บริบทของสถานศึกษาดUวยกิจกรรมที่ไดUดำเนินการคือ ๑) ธนาคารขยะ ๒) เศรษฐกิจพอเพียง ๓) เลี้ยงปลา ๔) 

โรงเพาะเห็ด ๕) ปุzยหมักชีวภาพ ๖) แปรรูปขยะเพื่อนำมาเป]นของใชU ๗) แก{สชีวภาพ ๘) สวนป}าพฤกษศาสตร>

โดยดำเนินการอย4างจริงจังใหUมีความย่ังยืนถาวรตลอดไป 

                    ๓. สถานศึกษาไดUดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ดUวยการสวมใส4ชุดขาวของครูและนักเรียนทุกคน

และสวดมนต>น่ังสมาธิในตอนเชUาเป]นประจำทุกๆนวันพฤหัสบดี แต4ควรสอดแทรกกิจกรรมอื่นๆในรูปแบบวิถี

พุทธอีกใหUมีความหลากหลายและดำเนินการอย4างจริงจังยังยืนถาวรตลอดไป 



 

๔ 

 

                    ๔. สถานศึกษาตUองรีบดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลช4วยเหลือนักเรียนดUวยระบบเทคโนโลยี 

ที่ผูUบริหารสถานศึกษา ครู ผูUปกครอง นักเรียน สามารถตรวจสอบขUอมูลของผูUเรียนดUานพฤติกรรมไดUทุกเวลา

ดUวยการใส4รหัสเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ใหUเป]นป~จจุบันอย4างจริงจังตลอดไปผูUเกี่ยวขUองทุกฝ}ายสามารถเปNดดู

ขUอมูลผูUเรียนไดUทุกเวลา 

ดUานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนUนผูUเรียนเปZนสำคัญ  

                    ๑. การจัดบรรยากาศภายในช้ันเรียน ควรปรับปรุงหรือทาสีภายในหUองเรียนใหม4 จัดใหUมีมุม

ความรูUตามกลุ4มสาระการเรียนรูUต4าง ๆ ป�ายนิเทศเกี่ยวกับเหตุการณ> บุคคล เรื่องราวและวันสำคัญต4าง ๆ การ

จัดบรรยากาศในช้ันเรียนมีส4วนสําคัญในการส4งเสริมความสนใจใคร4รูUใคร4เรียนใหUแก4ผูUเรียน 

                    ๒. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส4งเสริมใหUนักเรียนฝqกกระบวนการคิด ทักษะการ

แกUป~ญหา ทักษะชีวิต แสดงออกใหUมากย่ิงข้ึน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งระดับช้ันเรียนระดับชาติ 

เช4น ผลคะแนน O-net ใหUสูงย่ิงข้ึน 

                    ๓. ควรจัดใหUมีสื่อการเรียนรูUที่ทันสมัยและเพียงพอ โดยเฉพาะจอทีวีหรือ LED TV และ

คอมพิวเตอร> ในแต4ละหUองเรียน เพื่อส4งเสริมใหUครูไดUใชUสื่อที่หลากหลายพัฒนาศักยภาพของผูUเรียนใหUครบทุก

ดUานมากย่ิงข้ึน 

                    ๔. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยใหUกับผูUเรียนใหUมากย่ิงข้ึน เพื่อสรUาง

สุนทรียภาพ และปลูกฝ~ง ความรัก ความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณค4าของชาติไทย 

ขUอเสนอแนะ  

ดUานคุณภาพของผูUเรียน  

                    ๑. ผูUเรียนตUองไดUรับการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จาก

เครื่องมือวัดและเครื่องมือประเมินผลที่ผ4านการตรวจสอบคุณภาพ ไดUแก4 ประสิทธิภาพของเครื่องมือวัด และ

แบบทดสอบแบบทดสอบที่แสดงค4าอำนาจจำแนก ค4าความยากง4าย ระดับการวัด(ความรูUความจำ ความเขUาใจ 

การวิเคราะห> การสังเคราะห> และการประยุกต>ใชU เป]นตUน) เพือ่ใหUวัดผลประเมินผลตรงตามสภาพจริง 

                    ๒. ผูUเรียนตUองไดUรับการประเมินความกUาวหนUาของการอ4านการเขียน เพื่อพัฒนาทักษะการ

อ4าน การเขียนใหUเหมาะสมในแต4ละระดับช้ัน โดยสถานศึกษาดำเนินการคัดกรองทักษะการอ4านการเขียน เพื่อ

พัฒนาทักษะการอ4านคล4อง เขียนคล4องไปสู4การการอ4านการเขียนอย4างเขUาใจ และสามารถสรUางองค>ความรูUจาก

การอ4านการเขียน ที่เรียกว4าการอ4านการเขียนเชิงสรUางสรรค>  

                    ๓. ผูUเรียนตUองรับโอกาสและพื้นทีใ่นการแสดงผลงานทีเ่กิดจากการเรยีนรูUในช้ันเรยีนปกติ และ

มีส4วนร4วมในการประเมินผล อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ>-วิจารณ>อย4างสรUางสรรค> และใหU

ขUอเสนอแนะ เพื่อใหUผูUเรียนไดUรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห> คิดสรUางสรรค> คิดอย4างมีวิจารณญาณ และ

การแกUป~ญหา ใหUเต็มตามศักยภาพของผูUเรียน 

                    ๔. ผูUเรียนตUองมีส4วนร4วมในการดูแลช4วยเหลือและติดตามผูUเรียนใหUปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่

สถานศึกษากำหนด ในรูปแบบคณะกรรมการที่ประกอบดUวยตัวแทนผูUเรียนในทุกระดับช้ันเขUาร4วมเป]น

คณะกรรมการ เพื่อใหUการแลกเปลี่ยนขUอมูลและการประสานสัมพันธ>ส4งต4อขUอมูลของผูUเรียนเป]นป~จจุบัน 



 

๕ 

 

ครบถUวน และต4อเน่ือง ระหว4างผูUเรียน ครูที่ปรึกษา ครูผูUสอน ผูUบริหารสถานศึกษา และผูUปกครอง เพื่อลด

ป~ญหาพฤติกรรมที่ไม4พึงประสงค>และส4งเสริมผูU เรียนใหUมีความสามารถในการคิดวิเคราะห> คิดอย4างมี

วิจารณญาณ และการแกUป~ญหา          

  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขUอเสนอแนะภายใน  ๑  ปD 

ดUานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

                    ๑. สถานศึกษาตUองพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เป]นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

ชุมชนแห4งการเรียนรูUทางวิชาชีพ (PLC) จากครูทุกคนสู4ผูUเรียนตลอดจนเผยแผ4รูปแบบสู4หน4วยงานอื่นๆ 

ตลอดจนตUองดำเนินใหUมีความต4อเน่ืองย่ังยืนถาวรตลอดไป และตUองพัฒนารูปแบบใหUมีความหลากหลาย 

                    ๒. สถานศึกษาตUองรีบดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาปลอดขยะ Zero Waste School ตาม

บริบทของสถานศึกษาดUวยกิจกรรมที่ไดUดำเนินการคือ ๑) ธนาคารขยะ ๒) เศรษฐกิจพอเพียง ๓) เลี้ยงปลา       

๔) โรงเพาะเห็ด ๕) ปุzยหมักชีวภาพ ๖) แปรรูปขยะเพื่อนำมาเป]นของใชU ๗) แก{สชีวภาพ ๘) สวนป}า

พฤกษศาสตร> โดยดำเนินการอย4างจริงจังใหUมีความย่ังยืนถาวรตลอดไป โดยในแต4ละกิจกรรมที่สถานศึกษา

ดำเนินการน้ันสามารถสรUางมูลค4าเป]นสินทรัพย>สู4ผูUเรียนและสถานศึกษาไดU 

                    ๓. สถานศึกษาไดUดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ดUวยการสวมใส4ชุดขาวของครูและนักเรียนทุกคน

และสวดมนต>น่ังสมาธิในตอนเชUาเป]นประจำทุกๆนวันพฤหัสบดี แต4ควรสอดแทรกกิจกรรมอื่นๆในรูปแบบวิถี

พุทธอีกใหUมีความหลากหลายและดำเนินการอย4างจริงจังยังยืนถาวรตลอดไป และสถานศึกษาควรเชิญชวน

ผูUปกครองและชุมชนไดUเขUามามีส4วนร4วมในการดำเนินงานทุกครั้ง 

                    ๔. สถานศึกษาตUองรีบดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลช4วยเหลือนักเรียนดUวยระบบเทคโนโลยี 

ที่ผูUบริหารสถานศึกษา ครู ผูUปกครอง นักเรียน สามารถตรวจสอบขUอมูลของผูUเรียนดUานพฤติกรรมไดUทุกเวลา

ดUวยการใส4รหัสเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ใหUเป]นป~จจุบันอย4างจริงจังตลอดไปผูUเกี่ยวขUองทุกฝ}ายสามารถเปNดดู

ขUอมูลผูUเรียนไดUทุกเวลา และตUองเผยแผ4สู4หน4วยงานอื่นไดU 

  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขUอเสนอแนะภายใน ๒ ปD 

ดUานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนUนผูUเรียนเปZนสำคัญ 

                    ๑. การจัดบรรยากาศภายในช้ันเรียน ครูควรจัดป�ายนิเทศหรือมุมที่เป]นประโยชน>ต4อการเรียน

การสอน โดยจัดตกแต4งออกแบบใหUสวยงาม น4าดู สรUางความสนใจใหUแก4นักเรียน จัดเน้ือหาสาระใหUสอดคลUอง

กับบทเรียน อาจใชUติดสรุปบทเรียน ทบทวนบทเรียน หรือเสริมความรูUใหUแก4นักเรียน จัดใหUใหม4อยู4เสมอ 

สอดคลUองกับเหตุการณ>สำคัญ หรือวันสำคัญต4าง ๆ ที่นักเรียนเรียนและควรรูU และติดผลงานของนักเรียนและ

แผนภูมิแสดงความกUาวหนUาในการเรียนของนักเรียนจะเป]นการใหUแรงจูงใจที่น4าสนใจวิธีหน่ึง  

                    การจัดมุมหนังสือหรือมุมการอ4านในหUองเรียน มีไวUเพื่อฝqกนิสัยรักการอ4าน ส4งเสริมการคUนควUา

หาความรูU และการใชUเวลาว4างใหUเกิดประโยชน> ครูควรหาหนังสือหลาย ๆ ประเภท ที่มีความยากง4าย 

เหมาะสมกับวัยของผูUเรียนมาใหUอ4าน และควรหาหนังสือชุดใหม4มาเปลี่ยนบ4อย ๆ การจัดมุมหนังสือควรจัดใหU

เป]นระเบียบเรียบรUอยเพื่อสะดวกต4อการหยิบอ4านมุมเสริมความรูUกลุ4มประสบการณ>ต4าง ๆ  ควรจัดไวUใหUน4าสนใจ



 

๖ 

 

ช4วยเสริมความรูU ทบทวนความรูU เช4น มุมภาษาไทย คณิตศาสตร> วิทยาศาสตร> สังคมศึกษา มุมความรูU ข4าว

เหตุการณ> มุมแสดงผลงานของนักเรียน เป]นตUน  

                    ๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับช้ันเรียน และการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน ผลคะแนน O-net ใหU

สูงข้ึน โดยครูตUองจัดกระบวนการเรียนรูUแบบ Active Learning กล4าวคือ จัดกระบวนการเรียนรูUที่ผูUเรียนไดUลง

มือปฏิบัติ และใชUกระบวนการคิด ดUวยวิธีการที่หลากหลาย ใชUสื่อนวัตกรรมประกอบในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ครูออกแบบการเรียนรูU โดยการนำพฤติกรรมบ4งช้ีไปใชUในการออกแบบการเรียนรูUเพื่อฝqก

กิจกรรมใหUผูUเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรูUในระดับทีต่UองการในการเรียนรูUในแต4ละครั้ง  

        ๓. ครูตUองใชUสื่อที่หลากหลายพัฒนาศักยภาพของผูUเรียนใหUครบทุกดUาน ใชUสื่อการเรียนรูU ที่

ทันสมัยและเพียงพอ โดยเฉพาะจอทีวีหรือ LED TV และคอมพิวเตอร> ในแต4ละหUองเรียน  

        ๔. ครูตUองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยใหUกับผูU เรียนใหUมากย่ิงข้ึน เพื่อสรUาง

สุนทรียภาพ และปลูกฝ~ง ความรัก ความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณค4าของชาติไทย 

  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขUอเสนอแนะภายใน  ๑ ปD 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูXนวัตกรรม หรือแบบอยXางที่ดี  

ดUานคุณภาพของผูUเรียน  

                    สถานศึกษาไดUดำเนินงานโครงการมัคคุเทศก>นUอยรกับUานเกิดประสบความสำเรจ็ตามเป�าหมาย 

โดยมีผลประเมินบรรลุวัตถุประสงค>ของโครงการ รUอยละ ๘๕.๗๕ และมีผลประเมินความพึงพอใจของผูUเรียน 

ครู ผูUปกครอง และผูUที่มีส4วนเกี่ยวขUอง รUอยละ ๘๐.๐๐ ผูUเรียนมีผลงานเชิงประจักษ>เป]นที่ยอมรับของชุมชน 

หากนำไปบูรณาการกับกิจกรรมในกลุ4มสาระการเรียนรูUศิลปะระดับช้ันมัธยมศึกษาปDที่ ๖ ที่ไดUดำเนินทดลอง

และพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูU “วัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ>ทUองถ่ินเมืองมโหสถ เพื่อการ

อนุรักษ>กลุ4มชาติพันธุ>ไทพวน ” ประกอบดUวย ภาษาไทพวน อาหารพื้นบUานไทพวน การแต4งกายของไทพวน 

(นุ4งเสื้อป~�บ) ประเพณีสูตรเสื้อ สูตรผUา งานบุญขUาวหลาม พิธีกรรมเลี้ยงปู}ตาบUาน ซึ่งมีความสอดคลUองกันและ

นำไปส4งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ มัคคุเทศก>นUอยรักบUานเกิด ในการจัดทำพจนานุกรม ภาษาไทพวน 

– ไทย – อังกฤษ และคู4มือการท4องเที่ยวเชิงอนุรักษ> เพื่อผูUเรียนนำไปเพิ่มมูลค4าใหUกับผลงาน สามารถสรUาง

รายไดUระหว4างเรียน สรUางอาชีพ เป]นที่ยอมรับของผูUปกครอง ชุมชน ทUองถ่ิน สถานประกอบการ หน4วยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสถานศึกษาจัดทำเป]นหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ ส4งผลใหUผูUเรียน

สามารถพัฒนาผลงานของตนเองอย4างต4อเน่ืองเป]นนวัตกรรม ส4งผ4านสถานศึกษาสู4 ชุมชน ทUองถ่ิน และ

ประเทศชาติ 

ดUานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

                    การปฏิบัติที่ เป]นเลิศ (Best Practice) เรื่องการพัฒนารูปแบบชุมชนแห4งการเรียนรูUทาง

วิชาชีพ (PLC) ซึ่งสถานศึกษาไดUรับรางวัลทรงคุณค4า จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Obec 

Awards) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเย่ียมประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ 

ส4งเสริมการใชUนวัตกรรม PLC ดUานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 



 

๗ 

 

ดUานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนUนผูUเรียนเปZนสำคัญ  

                    ๑. การจัดบรรยากาศภายในช้ันเรียน ครูควรจัดป�ายนิเทศหรือมุมที่เป]นประโยชน>ต4อการเรียน

การสอน โดยจัดตกแต4งออกแบบใหUสวยงาม น4าดู สรUางความสนใจใหUแก4นักเรียน จดัเน้ือหาสาระใหUสอดคลUอง

กับบทเรียน อาจใชUติดสรุปบทเรียน ทบทวนบทเรียน หรือเสริมความรูUใหUแก4นักเรียน จัดใหUใหม4อยู4เสมอ 

สอดคลUองกับเหตุการณ>สำคัญ หรือวันสำคัญต4าง ๆ ที่นักเรียนเรียนและควรรูU และติดผลงานของนักเรียนและ

แผนภูมิแสดงความกUาวหนUาในการเรียนของนักเรยีนจะเป]นการใหUแรงจูงใจที่น4าสนใจวิธีหน่ึง  

                    การจัดมุมหนังสือในหUองเรียน มีไวUเพื่อฝqกนิสัยรักการอ4าน ส4งเสริมการคUนควUาหาความรูU และ

การใชUเวลาว4างใหUเกดิประโยชน> ครูควรหาหนังสือหลากหลายประเภท ที่มีความยากง4าย เหมาะสมกับวัยของ

ผูUเรียนมาใหUอ4าน และควรหาหนังสือชุดใหม4มาเปลี่ยนบ4อย ๆเพื่อสรUางความสนใจ การจัดมุมหนังสือควรจัดใหU

เป]นระเบียบเรียบรUอยเพื่อสะดวกต4อการหยิบอ4าน และเสริมความรูU ทบทวนความรูUในวิชาภาษาไทย 

คณิตศาสตร> วิทยาศาสตร> สังคมศึกษา มุมความรูU ข4าวเหตุการณ> มุมแสดงผลงานของนักเรียน เป]นตUน  

                    ๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับช้ันเรียน และการทดสอบระดับชาติการศึกษาข้ันพื้นฐาน( ผลคะแนน O-

net) ใหUสูงย่ิงข้ึน โดยใหUครูผูUสอนจัดกระบวนการเรียนรูUในแบบ Active Learning กล4าวคือ จัดกระบวนการ

เรียนรูUที่ผูUเรียนไดUลงมือปฏิบติจริง และไดUใชUกระบวนการคิดดUวยวิธีการที่หลากหลาย ใชUสื่อนวัตกรรมประกอบ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูออกแบบการเรียนรูU โดยการนำพฤติกรรมบ4งช้ีไปใชUในการออกแบบ

การเรียนรูUเพื่อฝqกกิจกรรมใหUผูUเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรูUในระดับทีต่UองการในการเรียนรูUในแต4ละครั้ง  

                    ๓. จัดใหUมีสื่อการเรียนรูUที่ทันสมัยและเพียงพอ โดยเฉพาะจอที วีหรือ LED TV และ

คอมพิวเตอร> ในแต4ละหUองเรียน เพื่อส4งเสริมใหUครูไดUใชUสื่อที่หลากหลายพัฒนาศักยภาพของผูUเรียนใหUครบทุก

ดUานมากย่ิงข้ึน 

                    ๔. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยใหUกับผูUเรียนใหUมากย่ิงข้ึน เพื่อสรUางสุนทรียภาพ 

และปลูกฝ~ง ความรัก ความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณค4าของชาติไทย 

สรุปผลการประเมินความโดดเดXน  

                    ความโดดเด4นของสถานศึกษา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การสอนเรื่องบอร>ดสมองกลฝ~งตัว (KID BRIGHT) : การสรUางหุ4นยนต>   

                    ครูผูUสอนและบุคลากรทางการศึกษามีความรูU ความสามารถในการออกแบบการเรียนรูUและจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยี การสอนเรื่องบอร>ดสมองกลฝ~งตัว (KID BRIGHT) การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร> (Computer Programming) หรือ การเขียนโปรแกรม (Programming) หรือการเขียน 

(Coding) และมีนำไปสู4การจัดการเรียนรูUในช้ันเรียนอย4างจริงจังในกลุ4มสาระการเรียนรูUการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร> จากกระบวนการพัฒนาดังกล4าวส4งผลใหUครูและนักเรียนไดUรางวัลระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ การประกวดและแข4งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปD ๒๕๖๐ 

และ ประจำปD ๒๕๖๒ ในกิจกรรม การสรUางหุ4นยนต>ระดับพืน้ฐาน หุ4นยนต>ระดับกลาง หุ4นยนต>ระดับผสม 

 



 

๘ 

 

ตอนท่ี  ๑  ขUอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  

๑. ช่ือสถานศึกษาโรงเรียนศรีมโหสถ ต้ังอยู4เลขที่ ๒๑๗  หมู4 ๗ ถนน สุวินทวงศ> ตำบลโคกปDบอำเภอศรีมโหสถ 

จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย> ๒๕๑๙๐ โทรศัพท>๐๓-๗๒๗-๖๔๘๖ โทรสาร ๐๓-๗๒๖๔๘๖  

    E-mail Srimahosot2559@gmail.com Website http//www.srimahosot.ac.th/ 

๒. หน4วยงานตUนสังกัดหรือหน4วยงานที่กำกบัดูแลสถานศึกษา 

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗   

๓. สรุปขUอมูลสำคัญของสถานศึกษา 

๓.๑ จัดช้ันเรียนต้ังแต4ช้ัน มัธยมศึกษาปDที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปDที่ ๖ 

๓.๒ จำนวนผูUเรียน จำแนกตามระดับช้ัน ดังน้ี  

ระดับช้ันทีเ่ปNดสอน 
จำนวน

หUองเรียน 

จำนวน 

ผูUเรียนปกติ (คน) 

จำนวนผูUเรียน   

ที่มีความตUองการ

พิเศษ (คน) 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปDที่ ๑ ๔ ๖๐ ๖๕ - - ๑๒๕ 

มัธยมศึกษาปDที่ ๒ ๔ ๗๖ ๕๑ - - ๑๒๗ 

มัธยมศึกษาปDที่ ๓ ๔ ๗๘ ๗๑ - - ๑๔๙ 

มัธยมศึกษาปDที่ ๔ ๒ ๒๗ ๔๕ - - ๗๒ 

มัธยมศึกษาปDที่ ๕ ๒ ๓๖ ๔๒ - - ๗๘ 

มัธยมศึกษาปDที่ ๖ ๒ ๓๐ ๔๐ - - ๗๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๘ ๓๐๗ ๓๑๔ - - ๖๒๑ 

 ๓.๓ ขUอมูลบุคลากร  

: ผูUบรหิารสถานศึกษา   จำนวน   ๑  คน 

: ครูมัธยมศึกษา    จำนวน   ๓๖ คน 

  : บุคลากรสายสนับสนุน   จำนวน   ๔  คน 

 สรปุอัตราส4วน 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ระดับมัธยมศึกษา 

: อัตราส4วนของจำนวนผูUเรียน  : ครู  เท4ากับ ๑๗:  ๑ 

: อัตราส4วนของจำนวนผูUเรียน  : หUอง  เท4ากบั ๓๔  :  ๑ 

: มีจำนวนครู ครบช้ัน R ครบช้ัน £ ไม4ครบช้ัน ในระดับช้ัน  - 

: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยช่ัวโมง : สปัดาห> เท4ากับ ๑๘ : ๑  สัปดาห>   

 



 

๙ 

 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด"านท่ี ๑ คุณภาพของผู"เรียน  

ผลการดำเนินงาน   

                    ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของผูUเรียน พบว4ามีความเหมาะสม เป]นไปไดU มีความเช่ือไดU 

และ เกิดประสิทธิผล สืบเน่ืองจากสถานศึกษาไดUจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕  ปD(พ.ศ.๒๕๕๘ 

–๒๕๖๒) แผนปฏิบัติการประจำปD พ.ศ. ๒๕๕๙ , ๒๕๖๐ และ๒๕๖๑ หลักสูตรสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน>ไวU

ว4าโรงเรียนศรีมโหสถมุ4งพัฒนาการศึกษา สู4ความเป]นมาตรฐานชาติ ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมส4งเสริม

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพดUานผูUเรียน ซึ่งมีผลประเมินความสำเร็จของโครงการมากกว4า รUอยละ ๘๐ และผล

ประเมินความพึงพอใจของผูUที่เกี่ยวขUองมากกว4า รUอยละ ๘๐ ไดUแก4  โครงการส4งเสริมงานระบบดูแลช4วยเหลือ

นักเรียนใหUเขUมแข็ง  โครงการส4งเสริมนิสัยรักการอ4าน โครงการพัฒนาหUองสมุด โครงการพัฒนาหนังสือเล4ม

เล็ก”คบเด็กสรUางเรื่อง” โครงการพัฒนาศักยภาพผูUเรียนดUานคณิตศาสตร> โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย 

โครงการค4ายส4งเสริมและพัฒนาผูUเรียนดUวย Project Based Learning โครงการบูรณาการการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร> เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร> (Smart Famer) โครงการมัคคุเทศก>นUอยรักบUานเกิด 

โครงการพัฒนาทักษะการใชUเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูUของผูUเรียน โครงการส4งเสริมทักษะการ

ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส4งเสริมและพัฒนาผูUเรยีนใหUมีความพรUอมในการศึกษาต4อและมี

ทักษะในการทำงาน โครงการวันสำคัญ(ส4งเสริมใหUผูUเรียนมีความภูมิใจในทUองถ่ินและความเป]นไทย) โครงการ

ส4งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษผูUเรียนทางดUานกีฬา และ โครงการแข4งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 

นอกจากน้ีกลุ4มสาระการเรียนรูUศิลปะไดUดำเนินการทดลองใชUและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูUอนุรักษ>กลุ4มชาติ

พันธุ>ไทพวน ประกอบดUวยภาษา อาหาร เครื่องแต4งกาย ประเพณี ความเช่ือ ของกลุ4มชาติพันธุ>ไทพวนที่อาศัย

อยู4ในพื้นที่ของอำเภอศรีมโหสถ โดยกิจกรรมการเรียนรูUจัดใหUผูUเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปDที่ ๖ ไดUเรียนรูUภาษา

ไทพวน อาหารพื้นบUานไทพวน การแต4งกายไทพวน (นุ4งเสื้อป~�บ) ประเพณีสูตรเสื้อสูตรผUา บุญขUาวหลาม 

พิธีกรรมเลี้ยงปู}ตาบUาน ซึ่งมีความสอดคลUองกันและนำไปส4งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ มัคคุเทศก>นUอย

รักบUานเกิด ส4งผลใหUผูUเรียนที่เขUาร4วมโครงการนำไปสรUางช้ินงานและผลงานใหม4ๆเกิดนวัตกรรม สรUางรายไดU

ระหว4างเรียน สรUางอาชีพ ขยายผลไปยังผูUปกครอง ชุนชน และทUองถ่ิน ในดUานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูUเรียน ๘ กลุ4มสาระการเรียนรูUที่ไดUระดับ ๓ ข้ึนไป จำนวนต่ำสุด รUอยละเฉลี่ย ๓๓.๐๘ ในกลุ4มสาระการเรียนรูU

ภาษาไทย คณิตศาสตร> วิทยาศาสตร> และภาษาต4างประเทศ รUอยละ ๖๔.๒๖ ในกลุ4มสาระการเรียนรูUสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพดUานผูUเรียน พบว4ามีความเหมาะสม เป]นไปไดU มี

ความเช่ือไดU และเกิดประสิทธิผล สืบเน่ืองจากสถานศึกษาไดUจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕  ปD

(พ.ศ.๒๕๕๘ –๒๕๖๒) แผนปฏิบัติการประจำปD พ.ศ. ๒๕๕๙ , ๒๕๖๐ และ๒๕๖๑ หลักสูตรสถานศึกษา 

กำหนดวิสัยทัศน>ไวUว4าโรงเรียนศรีมโหสถมุ4งพัฒนาการศึกษา สู4ความเป]นมาตรฐานชาติ ดำเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรมส4งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพดUานผูUเรียน ซึ่งมีผลประเมินความสำเรจ็ของโครงการ

มากกว4า รUอยละ ๘๐ และผลประเมินความพึงพอใจของผูUที่เกี่ยวขUองมากกว4า รUอยละ ๘๐ ไดUแก4  โครงการ



 

๑๐ 

 

ส4งเสริมงานระบบดูแลช4วยเหลือนักเรยีนใหUเขUมแข็ง  โครงการส4งเสริมนิสัยรกัการอ4าน โครงการพัฒนาหUองสมดุ 

โครงการพัฒนาหนังสือเล4มเล็ก”คบเด็กสรUางเรื่อง” โครงการพัฒนาศักยภาพผูUเรียนดUานคณิตศาสตร> โครงการ

พัฒนาทักษะภาษาไทย โครงการค4ายส4งเสริมและพัฒนาผูUเรียนดUวย Project Based Learning โครงการ 

บูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร> เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร> (Smart Famer) โครงการ

มัคคุเทศก>นUอยรักบUานเกิด โครงการพัฒนาทักษะการใชUเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูUของผูUเรียน 

โครงการส4งเสริมทักษะการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส4งเสริมและพัฒนาผูUเรียนใหUมีความ

พรUอมในการศึกษาต4อและมีทักษะในการทำงาน โครงการวันสำคัญ(ส4งเสริมใหUผูUเรียนมีความภูมิใจในทUองถ่ิน

และความเป]นไทย) โครงการส4งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษผูUเรียนทางดUานกีฬา และ โครงการแข4งขัน

กีฬาสีภายในโรงเรียน นอกจากน้ีกลุ4มสาระการเรียนรูUศิลปะไดUดำเนินการทดลองใชUและพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรูUอนุรักษ>กลุ4มชาติพันธุ>ไทพวน ประกอบดUวยภาษา อาหาร เครื่องแต4งกาย ประเพณี ความเช่ือ ของกลุ4ม

ชาติพันธุ>ไทพวนที่อาศัยอยู4ในพื้นที่ของอำเภอศรีมโหสถ โดยกิจกรรมการเรียนรูUจัดใหUผูU เรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปDที่ ๖ ไดUเรียนรูUภาษาไทพวน อาหารพื้นบUานไทพวน การแต4งกายไทพวน (นุ4งเสื้อป~�บ) ประเพณี

สูตรเสื้อสูตรผUา บุญขUาวหลาม พิธีกรรมเลี้ยงปู}ตาบUาน ซึ่งมีความสอดคลUองกันและนำไปส4งเสริมสนับสนุน

กิจกรรมในโครงการ มัคคุเทศก>นUอยรักบUานเกิด ส4งผลใหUผูUเรียนทีเ่ขUาร4วมโครงการนำไปสรUางช้ินงานและผลงาน

ใหม4ๆเกิดนวัตกรรม สรUางรายไดUระหว4างเรียน สรUางอาชีพ ขยายผลไปยังผูUปกครอง ชุนชน และทUองถ่ิน ในดUาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียน ๘ กลุ4มสาระการเรียนรูUที่ไดUระดับ ๓ ข้ึนไป จำนวนต่ำสุด รUอยละเฉลี่ย 

๓๓.๐๘ ในกลุ4มสาระการเรียนรูUภาษาไทย คณิตศาสตร> วิทยาศาสตร> และภาษาต4างประเทศ รUอยละ ๖๔.๒๖ 

ในกลุ4มสาระการเรียนรูUสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มากที่สุด รUอยละเฉลีย่ ๘๕.๙๓ ในกลุ4มสาระการ

เรียนรูUสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี หากสถานศึกษานำผลดUานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูUเรียน ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการมัคคุเทศก>นUอยรักบUานเกิดและผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรูUอนุรักษ>กลุ4มชาติพันธุ>ไทพวนมาพิจารณาเช่ือมโยงความสัมพันธ> จะก4อใหUเกิดการสรUางสรรค>

ผลงานใหม4ๆที่เพิ่มมูลค4าเป]นนวัตกรรมของผูUเรียนไดU ส4งผลใหUผูUเรียนมีทักษะพื้นฐานในการทำงาน สรUางรายไดU

ระหว4างเรียน มีเจตคติที่ต4องานอาชีพ เกิดความภูมิใจในทUองถ่ินและความเป]นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค>

ตามที่สถานศึกษากำหนด ที่เกิดจากความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส4งเสริมงานระบบดูแลช4วยเหลือ

นักเรียนใหUเขUมแข็ง รวมถึงผูUเรียนมีสุขภาวะทางร4างกายและจิตสังคม จากการดูแล เฝ�าระวังภาวะโภชนาการ 

ทันตอนามัย และโรคระบาด ของงานอนามัยโรงเรียนร4วมกับโรงพยาบาลศรีมโหสถและองค>การบริหารส4วน

ตำบลโคกปDบ เมื่อพิจารณาถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนที่ไดUระดับ ๓ ข้ึนไป ที่มีรUอยละเฉลี่ย ๓๓.๐๘ 

ในกลุ4มสาระการเรียนรูUภาษาไทย คณิตศาสตร> วิทยาศาสตร> และภาษาต4างประเทศน้ัน พบว4า มีความ

สอดคลUองกับความสามารถในการอ4าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ที่สืบเน่ืองมาจากสถานศึกษา

ไม4ไดUดำเนินคัดกรองทักษะการอ4าน การเขียน ซึ่งเป]นเหตุผลใหUผูUเรยีนไดUรับการพัฒนาทักษะการอ4าน การเขียน

ไม4เหมาะสมในแต4ละระดับช้ัน และผูUเรียนไม4ไดUรับการประเมินความกUาวหนUาของการอ4านการเขียนในสมุด

บันทึกรักการอ4าน ส4งผลใหUผูUเรียนไม4สามารถพัฒนาทักษะการอ4านคล4องเขียนคล4อง ไปสู4การการอ4านการเขียน

อย4างเขUาใจ และสามารถสรUางองค>ความรูUจากการอ4านการเขียน ที่เรียกว4าการอ4านการเขียนเชิงสรUางสรรค> และ



 

๑๑ 

 

เป]นผลต4อเน่ืองไปถึงการเรียนรูUในช้ันเรียนที่ไม4เปNดโอกาสผูUเรียนไดUแสดงออกและมีพื้นที่ในการแสดงผลงานที่

เกิดจากการเรียนรูUในช้ันเรียนปกติ โดยผูUเรียนไม4มีมีส4วนร4วมในการประเมินผล อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น วิพากษ>-วิจารณ>อย4างสรUางสรรค> และใหUขUอเสนอแนะ เพื่อใหUผูUเรียนไดUรับการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห> คิดสรUางสรรค> คิดอย4างมีวิจารณญาณ และการแกUป~ญหา ใหUเต็มตามศักยภาพของผูUเรียน นอกจากน้ี

สถานศึกษาใหUผูU เรียนมีส4วนร4วมในการดูแลช4วยเหลือและติดตามผูU เรียนที่กระทำผิดระเบียบวินัยของ

สถานศึกษา เป]นการปฏิบัติที่ดี แต4การดำเนินงานโดยคณะกรรมการสภานักเรียนที่ประกอบดUวยผูUเรียนใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปDที่ ๕ เพียงระดับเดียว ไม4มีผูUเรียนในระดับช้ันอื่นเขUาร4วมเป]นคณะกรรมการดUวยน้ัน ทำ

ใหUการแลกเปลี่ยนขUอมูลและการประสานสัมพันธ>ส4งต4อขUอมูลของผูUเรียนไม4ครบถUวนและไม4ต4อเน่ือง ส4งผลใหUมี

ป~ญหาเรื่องจำนวนผูUเรยีนที่มีพฤติกรรมหนีเรยีนและสบูบหุรีไ่ม4ลดลงจากจากปDการศึกษาที่ผ4านมา แต4ผูUเรียนที่มี

พฤติกรรมการขาด ลา มาสาย และป}วย รวมถึงการทะเลาะวิวาทลดลงอย4างต4อเน่ือง แสดงใหUเห็นถึงการมีสุข

ภาวะและจิตสังคม ใหUการยอมรับที่จะอยู4ร4วมกันบนความแตกต4างและหลากหลาย ส4งผลใหUผูUเรียนสามารถ

สรUางสรรค>ผลงาน ไดUแก4 การแข4งขันคิดเลขเร็ว การแข4งขันการต4อสมการคณิตศาสตร> การประกวดหนังสือเล4ม

เล็ก การประกวดเพลงคุณธรรม ประกวดมารยาทไทย การแข4งขันพินิจวรรณคดี การแข4งขันหุ4นยนต>

ระดับพื้นฐานและผสม และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร>ประเภททดลอง เป]นที่ยอมรับ ยกย4อง เชิดชู

เกียรติ ไดUรับรางวัลในระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ภาคการศึกษา และระดับประเทศมากที่สุด รUอยละ

เฉลี่ย ๘๕.๙๓ ในกลุ4มสาระการเรียนรูUสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี หาก

สถานศึกษานำผลดUานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียน ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการมัคคุเทศก>นUอย

รักบUานเกิดและผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูUอนุรักษ>กลุ4มชาติพันธุ>ไทพวนมาพิจารณาเช่ือมโยงความสัมพันธ> 

จะก4อใหUเกิดการสรUางสรรค>ผลงานใหม4ๆที่เพิ่มมูลค4าเป]นนวัตกรรมของผูUเรยีนไดU ส4งผลใหUผูUเรียนมีทักษะพื้นฐาน

ในการทำงาน สรUางรายไดUระหว4างเรียน มีเจตคติทีต่4องานอาชีพ เกิดความภูมิใจในทUองถ่ินและความเป]นไทย มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค>ตามที่สถานศึกษากำหนดที่เกิดจากความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส4งเสริม

งานระบบดูแลช4วยเหลือนักเรียนใหUเขUมแข็ง รวมถึงผูUเรียนมีสุขภาวะทางร4างกายและจิตสังคม จากการดูแล 

เฝ�าระวังภาวะโภชนาการ ทันตอนามัย และโรคระบาด ของงานอนามัยโรงเรียนร4วมกับโรงพยาบาลศรีมโหสถ

และองค>การบริหารส4วนตำบลโคกปDบ เมื่อพิจารณาถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนที่ไดUระดับ ๓ ข้ึนไป ที่

มีรUอยละเฉลี่ย ๓๓.๐๘ ในกลุ4มสาระการเรียนรูUภาษาไทย คณิตศาสตร> วิทยาศาสตร> และภาษาต4างประเทศน้ัน 

พบว4า มีความสอดคลUองกับความสามารถในการอ4าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ที่สืบ

เน่ืองมาจากสถานศึกษาไม4ไดUดำเนินคัดกรองทักษะการอ4าน การเขียน ซึ่งเป]นเหตุผลใหUผูUเรียนไดUรับการพัฒนา

ทักษะการอ4าน การเขียนไม4เหมาะสมในแต4ละระดับช้ัน และผูUเรยีนไม4ไดUรับการประเมินความกUาวหนUาของการ

อ4านการเขียนในสมุดบันทึกรักการอ4าน ส4งผลใหUผูUเรียนไม4สามารถพัฒนาทักษะการอ4านคล4องเขียนคล4อง ไปสู4

การการอ4านการเขียนอย4างเขUาใจ และสามารถสรUางองค>ความรูUจากการอ4านการเขียน ที่เรียกว4าการอ4านการ

เขียนเชิงสรUางสรรค> และเป]นผลต4อเน่ืองไปถึงการเรียนรูUในช้ันเรียนที่ไม4เปNดโอกาสผูUเรียนไดUแสดงออกและมี

พื้นที่ในการแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรูUในช้ันเรียนปกติ โดยผูUเรียนไม4มีมีส4วนร4วมในการประเมินผล 

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ>-วิจารณ>อย4างสรUางสรรค> และใหUขUอเสนอแนะ เพื่อใหUผูUเรียนไดUรับ



 

๑๒ 

 

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห> คิดสรUางสรรค> คิดอย4างมีวิจารณญาณ และการแกUป~ญหา ใหUเต็มตาม

ศักยภาพของผูUเรียน นอกจากน้ีสถานศึกษาใหUผูUเรียนมีส4วนร4วมในการดูแลช4วยเหลือและติดตามผูUเรียนที่

กระทำผิดระเบียบวินัยของสถานศึกษา เป]นการปฏิบัติที่ดี แต4การดำเนินงานโดยคณะกรรมการสภานักเรียนที่

ประกอบดUวยผูUเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปDที่ ๕ เพียงระดับเดียว ไม4มีผูUเรียนในระดับช้ันอื่นเขUาร4วมเป]น

คณะกรรมการดUวยน้ัน ทำใหUการแลกเปลี่ยนขUอมูลและการประสานสัมพันธ>ส4งต4อขUอมูลของผูUเรียนไม4ครบถUวน

และไม4ต4อเน่ือง ส4งผลใหUมีป~ญหาเรื่องจำนวนผูUเรียนที่มีพฤติกรรมหนีเรียนและสูบบุหรี่ไม4ลดลงจากจากปD

การศึกษาที่ผ4านมา แต4ผูUเรียนที่มีพฤติกรรมการขาด ลา มาสาย และป}วย รวมถึงการทะเลาะวิวาทลดลงอย4าง

ต4อเน่ือง แสดงใหUเห็นถึงการมีสุขภาวะและจิตสังคม ใหUการยอมรับที่จะอยู4ร4วมกันบนความแตกต4างและ

หลากหลาย ส4งผลใหUผูUเรียนสามารถสรUางสรรค>ผลงาน ไดUแก4 การแข4งขันคิดเลขเร็ว การแข4งขันการต4อสมการ

คณิตศาสตร> การประกวดหนังสือเล4มเล็ก การประกวดเพลงคุณธรรม ประกวดมารยาทไทย การแข4งขันพินิจ

วรรณคดี การแข4งขันหุ4นยนต>ระดับพื้นฐานและผสม และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร>ประเภททดลอง

เป]นที่ยอมรับ ยกย4อง เชิดชูเกียรติ ไดUรับรางวัลในระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ภาคการศึกษา และ

ระดับประเทศ 

สรุปการประเมินดUานท่ี ๑ คุณภาพของผูUเรียน มีระดับคณุภาพ  ดี  

จุดเดXน 

                    ๑. ผูUเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีจกการไดUรับการดูแล ติดตาม ประเมินผลดUานสุขภาวะ

ทางร4างกายและลักษณะจิตสังคม จากงานอนามัยโรงเรียนอย4างสม่ำเสมอต4อเน่ือง ร4วมกับโรงพยาบาล

ศรีมโหสถและจากองค>การบริหารส4วนตำบลโคกปDบ และจากงานระบบดูแลช4วยเหลือนักเรียนที่ปฏิบัติต4อ

ผูUเรียนเป]นรายบุคคลและดำเนินการเย่ียมบUานทุกคน 

                    ๒. ผูUเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาในกลุ4มสาระการเรียนรูUสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ4มสาระการเรียนรูUศิลปะ และกลุ4มสาระการเรียนรูUการงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับสูงกว4าในกลุ4มสาระ

การเรียนรูUอื่นๆ และผูUเรียนมีตUนทนุทางความคิดสรUางสรรค> สามารถใชUเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรUางความรูUและทักษะพื้นฐานสรUางสรรค>ผลงาน ทำใหUเกิดเจตคติที่ดีต4ออาชีพสุจริต โดยแสดงออกในการเขUา

ร4วมกิจกรรมในโครงการมัคคุเทศก>นUอยรักบUานเกิด 

                    ๓. ผูUเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค> ไดUแก4 มีค4านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความ

ภูมิใจในทUองถ่ินและความเป]นไทย สามารถลดความขัดแยUงและใหUการยอมรับที่จะร4วมกันบนความแตกต4าง

และหลากหลาย เน่ืองจากผูUเรียนไดUรับการดูแล ติดตาม ประเมินผล จากงานระบบดูแลช4วยเหลือนักเรียนที่

ปฏิบัติต4อผูUเรียนเป]นรายบุคคล และมีการดำเนินงานเย่ียมบUานผูUเรียนครบทุกคน ร4วมกับโครงการวันพระ

ประจำโรงเรียนที่ใหUผูUเรียนทุกคนเขUาร4วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต>ไหวUพระ กล4าวคำแผ4เมตตา น่ังสมาธิ 

รUองเพลงสรรเสริญพระบารมี ปฏิบัติอย4างต4อเน่ืองเป]นประจำในช่ัวโมงแรกของวันพฤหัสบดี                      

จุดท่ีควรพัฒนา  

                    ๑. ผูUเรียนไดUรับการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูUตามหลักสูตรสถานศึกษาจากเครื่องมือ

วัดและเครื่องมือประเมินผลที่ไม4ผ4านการตรวจสอบคุณภาพ ไดUแก4 ประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดและ



 

๑๓ 

 

แบบทดสอบที่แสดงค4าอำนาจจำแนก ค4าความยากง4าย ระดับการวัด (ความรูUความจำ ความเขUาใจ การ

วิเคราะห> การสังเคราะห> และการประยุกต>ใชU เป]นตUน) เพื่อใหUวัดผลประเมินผลตรงตามสภาพจริง 

                    ๒. ผูUเรียนไดUรับการพัฒนาทักษะการอ4าน การเขียนไม4เหมาะสมในแต4ละระดับช้ัน โดย

สถานศึกษาไดUมอบหมายใหUผูUเรียนจัดทำสมุดบันทึกรักการอ4าน ปฏิบัติการเขียนบันทึกจากการอ4านลงในสมุด

บันทึก เพื่อส4งใหUครูผูUสอนในแต4ละรายวิชาของกลุ4มสาระการเรียนรูUเป]นผูUรวบรวมส4งครูบรรณารักษ>ตรวจสอบ

ความถูกตUองของภาษาที่เขียน ซึ่งผูUเรียนไม4ไดUรับการประเมินความกUาวหนUาของการอ4านการเขียน ส4งผลใหU

ผูUเรียนไม4สามารถพัฒนาทักษะการอ4านคล4องเขียนคล4อง ไปสู4การการอ4านการเขียนอย4างเขUาใจ และสามารถ

สรUางองค>ความรูUจากการอ4าน การเขียนที่เรียกว4าการอ4านการเขียนเชิงสรUางสรรค> 

                    ๓. ผูUเรียนไม4ไดUรับโอกาสและพื้นที่ในการแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรูUในช้ันเรียนปกติ 

และมีส4วนร4วมในการประเมินผล อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ>-วิจารณ>อย4างสรUางสรรค> และใหU

ขUอเสนอแนะ เพื่อใหUผูUเรียนไดUรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห> คิดสรUางสรรค> คิดอย4างมีวิจารณญาณ และ

การแกUป~ญหา ใหUเต็มตามศักยภาพของผูUเรียน 

                    ๔. การใหUผูUเรียนมีส4วนร4วมในการดูแลช4วยเหลือและติดตามผูUเรียนที่กระทำผิดระเบียบวินัย

ของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสภานักเรียนที่ประกอบดUวยผูUเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปDที่ ๕ เพียง

ระดับเดียว ไม4มีผูUเรียนในระดับช้ันอื่นเขUาร4วมเป]นคณะกรรมการดUวยน้ัน ทำใหUการแลกเปลี่ยนขUอมูลและการ

ประสานสัมพันธ>ส4งต4อขUอมูลของผูUเรียนไม4ครบถUวนและไม4ต4อเน่ือง ส4งผลใหUมีป~ญหาเรื่องจำนวนผูUเรียนที่มี

พฤติกรรมหนีเรียนและสูบบุหรี่ไม4ลดลงจากจากปDการศึกษาที่ผ4านมา          

ขUอเสนอแนะ  

                    ๑. ผูUเรียนตUองไดUรับการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จาก

เครื่องมือวัดและเครื่องมือประเมินผลที่ผ4านการตรวจสอบคุณภาพ ไดUแก4 ประสิทธิภาพของเครื่องมือวัด และ

แบบทดสอบแบบทดสอบที่แสดงค4าอำนาจจำแนก ค4าความยากง4าย ระดับการวัด (ความรูUความจำ ความเขUาใจ 

การวิเคราะห> การสังเคราะห> และการประยุกต>ใชU เป]นตUน) เพื่อใหUวัดผลประเมินผลตรงตามสภาพจริง 

                    ๒. ผูUเรียนตUองไดUรับการประเมินความกUาวหนUาของการอ4านการเขียน เพื่อพัฒนาทักษะการ

อ4าน การเขียนใหUเหมาะสมในแต4ละระดับช้ัน โดยสถานศึกษาดำเนินการคัดกรองทักษะการอ4านการเขียน เพื่อ

พฒันาทักษะการอ4านคล4อง เขียนคล4องไปสู4การการอ4านการเขียนอย4างเขUาใจ และสามารถสรUางองค>ความรูUจาก

การอ4านการเขียน ที่เรียกว4าการอ4านการเขียนเชิงสรUางสรรค>  

                    ๓. ผูUเรียนตUองรับโอกาสและพื้นทีใ่นการแสดงผลงานทีเ่กิดจากการเรยีนรูUในช้ันเรยีนปกติ และ

มีส4วนร4วมในการประเมินผล อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ>-วิจารณ>อย4างสรUางสรรค> และใหU

ขUอเสนอแนะ เพื่อใหUผูUเรียนไดUรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห> คิดสรUางสรรค> คิดอย4างมีวิจารณญาณ และ

การแกUป~ญหา ใหUเต็มตามศักยภาพของผูUเรียน 

                    ๔. ผูUเรียนตUองมีส4วนร4วมในการดูแลช4วยเหลือและติดตามผูUเรียนใหUปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่

สถานศึกษากำหนด ในรูปแบบคณะกรรมการที่ประกอบดUวยตัวแทนผูUเรียนในทุกระดับช้ันเขUาร4วมเป]น

คณะกรรมการ เพื่อใหUการแลกเปลี่ยนขUอมูลและการประสานสัมพันธ>ส4งต4อขUอมูลของผูUเรียนเป]นป~จจุบัน 



 

๑๔ 

 

ครบถUวน และต4อเน่ือง ระหว4างผูUเรียน ครูที่ปรึกษา ครูผูUสอน ผูUบริหารสถานศึกษา และผูUปกครอง เพื่อลด

ป~ญหาพฤติกรรมที่ไม4พึงประสงค>และส4งเสริมผูU เรียนใหUมีความสามารถในการคิดวิเคราะห> คิดอย4างมี

วิจารณญาณ และการแกUป~ญหา          

  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขUอเสนอแนะภายใน  ๑  ปD 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูXนวัตกรรม หรือแบบอยXางท่ีดี  

                    สถานศึกษาไดUดำเนินงานโครงการมัคคุเทศก>นUอยรกับUานเกิดประสบความสำเรจ็ตามเป�าหมาย 

โดยมีผลประเมินบรรลุวัตถุประสงค>ของโครงการ รUอยละ ๘๕.๗๕ และมีผลประเมินความพึงพอใจของผูUเรียน 

ครู ผูUปกครอง และผูUที่มีส4วนเกี่ยวขUอง รUอยละ ๘๐.๐๐ ผูUเรียนมีผลงานเชิงประจักษ>เป]นที่ยอมรับของชุมชน 

หากนำไปบูรณาการกับกิจกรรมในกลุ4มสาระการเรียนรูUศิลปะระดับช้ันมัธยมศึกษาปDที่ ๖ ที่ไดUดำเนินทดลอง

และพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูU “วัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ>ทUองถ่ินเมืองมโหสถ เพื่อการ

อนุรักษ>กลุ4มชาติพันธุ>ไทพวน ” ประกอบดUวย ภาษาไทพวน อาหารพื้นบUานไทพวน การแต4งกายของไทพวน 

(นุ4งเสื้อป~�บ) ประเพณีสูตรเสื้อ สูตรผUา งานบุญขUาวหลาม พิธีกรรมเลี้ยงปู}ตาบUาน ซึ่งมีความสอดคลUองกันและ

นำไปส4งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ มัคคุเทศก>นUอยรักบUานเกิด ในการจัดทำพจนานุกรม ภาษาไทพวน 

– ไทย – อังกฤษ และคู4มือการท4องเที่ยวเชิงอนุรักษ> เพื่อผูUเรียนนำไปเพิ่มมูลค4าใหUกับผลงาน สามารถสรUาง

รายไดUระหว4างเรียน สรUางอาชีพ เป]นที่ยอมรับของผูUปกครอง ชุมชน ทUองถ่ิน สถานประกอบการ หน4วยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสถานศึกษาจัดทำเป]นหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ ส4งผลใหUผูUเรียน

สามารถพัฒนาผลงานของตนเองอย4างต4อเน่ืองเป]นนวัตกรรม ส4งผ4านสถานศึกษาสู4 ชุมชน ทUองถ่ิน และ

ประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๕ 

 

ด"านท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ผลการดำเนินงาน 

                    สถานศึกษากำหนดเป�าหมาย วิสัยทัศน> พันธกิจ สอดคลUองกับความตUองการพัฒนาของ

สถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปD สอดคลUองกับการพัฒนาผูUเรียน 

บุคลากรมีความรูUและมีส4วนร4วมในการพัฒนาการศึกษา มคีณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข4ายการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ในการร4วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปD รับทราบและ

ร4วมกันรับผิดชอบต4อผลการจัดการศึกษา มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาจากบุคลากรภายนอก ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดUรับการ

ยอมรับ มีการทำ MOU ร4วมกับสถาบันหลายแห4ง อาทิ การทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

สนับสนุนการพัฒนาระบบการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร> สนับสนุน นักศึกษาฝqกสอน

ประสบการณ> มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ> ในพระบรมราชูปถัมภ> สนับสนุน สถานศึกษาเครือข4ายร4วม

พัฒนาการศึกษาสู4อาเซยีน สถาบันวิจัยด4าราศาสตร>แห4งชาติ (องค>กรมหาชาติ) สนับสนุนสื่อและอุปกรณ>ทาง

ดาราศาสตร>ใหUกับสถานศึกษา มูลนิธิเพื่อคนไทย (มูลนิธิฯ) สนับสนุนทุนการศึกษาแก4นักเรียนและครูผูUช4วย

สอนวิชาวิทยาศาสตร>และภาษาอังกฤษ รางวัลที่สถานศึกษาไดUรับ ปDการศึกษา ๒๕๖๐ ไดUแก4 ๑) สถานศึกษา

ดีเด4น ในการส4งเสริมพัฒนาศักยภาพของผูUเรียนในดUานคุณธรรม จริยธรรม และความเป]นผูUนำ “โครงการพลัง

เครือข4ายเยาวชนแห4งชาติ” จาก กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ๒) สถานศึกษามี

ภูมิคุUมกัน รูUเท4าทันภัยสังคม ภายใตUโครงการสถานศึกษายุติธรรมอุปถัมภ> จากกระทรวงยุติธรรม ปDการศึกษา 

๒๕๖๑ ไดUแก4 ๑) สถานศึกษาคุณภาพประจำตำบล จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒) 

สถานศึกษาตUนแบบพลังงานชุมชน จาก กระทรวงพลังงาน ๓) รางวัลทรงคุณค4า สพฐ. (Obec Awards) 

ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส4งเสริมการใชU

นวัตกรรม PLC ดUานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่  ๘ ปDการศึกษา ๒๕๖๑ จาก 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สรุปการประเมินดUานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก  

จุดเดXน 

                    ๑. การปฏิบัติที่เป]นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การพัฒนารูปแบบแห4งการเรียนรูUทางวิชาชีพ 

PLC 

                    ๒. สถานศึกษาปลอดขยะ Zero Waste School โดยปรับใหUเขUากับบริบทของสถานศึกษา 

ดังน้ี ๑) ธนาคารขยะ ๒) เศรษฐกิจพอเพียง ๓) เลี้ยงปลา ๔) โรงเพาะเห็ด ๕) ปุzยหมักชีวภาพ ๖) แปรรูปขยะ

เพื่อนำมาเป]นของใชU ๗) แก{สชีวภาพ ๘) สวนป}าพฤกษศาสตร> 

                    ๓. โรงเรียนวิถีพุทธ ดUวยการสวมใส4ชุดขาวของครูและนักเรียนทุกคนและสวดมนต>น่ังสมาธิใน

ตอนเชUาเป]นประจำทุกวันพฤหัสบดี 

                    ๔. ระบบการดูแลช4วยเหลือนักเรียนดUวยระบบเทคโนโลยี ที่ผูUบริหารสถานศึกษา ครู ผูUปกครอง 

นักเรียน สามารถตรวจสอบขUอมูลของผูUเรียนดUานพฤติกรรมไดUทุกเวลาดUวยการใส4รหัสเลขประจำตัว ๑๓ หลัก 



 

๑๖ 

 

                    ๕. ภาคีเครือข4าย ไดUแก4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนศรีมโหสถมีความเข็ม

แข็ง ใหUการสนับสนุนการจัดการศึกษาอย4างต4อเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา  

                    ๑. การปฏิบัติที่เป]นเลิศ (Best Practice) การพัฒนารูปแบบชุมชนแห4งการเรียนรูUทางวิชาชีพ 

(PLC) 

                    ๒. สถานศึกษาปลอดขยะ Zero Waste School โดยปรับใหUเขUากับบริบทของสถานศึกษา 

ดังน้ี ๑) ธนาคารขยะ ๒) เศรษฐกิจพอเพียง ๓) เลี้ยงปลา ๔) โรงเพาะเห็ด ๕) ปุzยหมักชีวภาพ ๖) แปรรูปขยะ

เพื่อนำมาเป]นของใชU ๗) แก{สชีวภาพ ๘) สวนป}าพฤกษศาสตร> 

                    ๓. โรงเรียนวิถีพุทธ ดUวยการสวมใส4ชุดขาวของครูและนักเรียนทุกคนและสวดมนต>น่ังสมาธิใน

ตอนเชUาเป]นประจำทุกๆวันพฤหัสบดี 

                    ๔. ระบบการดูแลช4วยเหลือนักเรียนดUวยระบบเทคโนโลยี ที่ผูUบริหารสถานศึกษา ครู ผูUปกครอง 

นักเรียน สามารถตรวจสอบขUอมูลของผูUเรียนดUานพฤติกรรมไดUทุกเวลาดUวยการใส4รหัสเลขประจำตัว ๑๓ หลัก 

                    ๕. ภาคีเครือข4าย ไดUแก4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนศรีมโหสถมีความเข็ม

แข็ง ใหUการสนับสนุนการจัดการศึกษาอย4างต4อเน่ือง 

ขUอเสนอแนะ  

                    ๑. สถานศึกษาตUองพัฒนาการปฏิบัติที่เป]นเลิศ (Best Practice) การพัฒนารูปแบบชุมชนแห4ง

การเรียนรูUทางวิชาชีพ (PLC.) จากครูทุกคนสู4ผูUเรียนตลอดจนเผยแผ4รูปแบบสู4หน4วยงานอื่นๆ ตลอดจนตUอง

ดำเนินการใหUมีความต4อเน่ืองย่ังยืนถาวรตลอดไปและตUองพัฒนารูปแบบใหUมีความหลากหลาย 

                    ๒. สถานศึกษาตUองรีบดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาปลอดขยะ Zero Waste School ตาม

บริบทของสถานศึกษาดUวยกิจกรรมที่ไดUดำเนินการคือ ๑) ธนาคารขยะ ๒) เศรษฐกิจพอเพียง ๓) เลี้ยงปลา       

๔) โรงเพาะเห็ด ๕) ปุzยหมักชีวภาพ ๖) แปรรูปขยะเพื่อนำมาเป]นของใชU ๗) แก{สชีวภาพ ๘) สวนป}า

พฤกษศาสตร> โดยดำเนินการอย4างจริงจังใหUมีความย่ังยืนถาวรตลอดไป โดยในแต4ละกิจกรรมที่สถานศึกษา

ดำเนินการน้ันสามารถสรUางมูลค4าเป]นสินทรัพย>สู4ผูUเรียนและสถานศึกษาไดU 

                    ๓. สถานศึกษาไดUดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ดUวยการสวมใส4ชุดขาวของครูและนักเรียนทุกคน

และสวดมนต>น่ังสมาธิในตอนเชUาเป]นประจำทุกๆนวันพฤหัสบดี แต4ควรสอดแทรกกิจกรรมอื่นๆในรูปแบบวิถี

พุทธอีกใหUมีความหลากหลายและดำเนินการอย4างจริงจังยังยืนถาวรตลอดไป และสถานศึกษาควรเชิญชวน

ผูUปกครองและชุมชนไดUเขUามามีส4วนร4วมในการดำเนินงานทุกครั้ง 

                    ๔. สถานศึกษาตUองรีบดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลช4วยเหลือนักเรียนดUวยระบบเทคโนโลยี 

ที่ผูUบริหารสถานศึกษา ครู ผูUปกครอง นักเรียน สามารถตรวจสอบขUอมูลของผูUเรียนดUานพฤติกรรมไดUทุกเวลา

ดUวยการใส4รหัสเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ใหUเป]นป~จจุบันอย4างจริงจังตลอดไปผูUเกี่ยวขUองทุกฝ}ายสามารถเปNดดู

ขUอมูลผูUเรียนไดUทุกเวลา ตลอดตUองเผยแผ4สู4หน4วยงานอื่นไดU 

  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขUอเสนอแนะภายใน  ๒  ปD 

 



 

๑๗ 

 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูXนวัตกรรม หรือแบบอยXางท่ีดี  

                    การปฏิบัติที่เป]นเลิศ (Best Practice)  เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห4งการเรียนรูUทาง

วิชาชีพ (PLC) ซึ่งสถานศึกษาไดUรับรางวัลทรงคุณค4า จากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Obec Awards) 

ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเย่ียมประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส4งเสริมการใชU

นวัตกรรม PLC ดUานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘ 

 

ด"านท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนเปEนสำคัญ   

ผลการดำเนินงาน 

                    ครูไดUดำเนินการแกUป~ญหาใหUแก4ผูU เรียนทั้ งดUานการเรียนและคุณภาพชีวิตใหUดีข้ึน ครูมี

ความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูUไดUตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

สอดคลUองกับบริบทของทUองถ่ินและชุมชน ตรงตามความสนใจของผูUเรียน ผูUเรียนมีส4วนร4วมในการกำหนด

เน้ือหาสาระ และมีผลจากการปฏิบัติงานเป]นรูปธรรม ครูทุกคนมีการจัดทำแผนการจัดการเรยีนรูUในกลุ4มสาระ

การเรียนรูUหรือในรายวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบเป]นไปตามที่สถานศึกษากำหนด ครูจัดกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพ เนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ ครูมีความต้ังใจ มุ4งมั่นในการสอน ใชUสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใชUแอบพลิเคช่ัน  Google apps และ DLIT เป]นเครื่องมือสื่อสารในการเรียนการสอน และมีการ

นิเทศ ติดตาม ภายในกลุ4มสาระการเรียนรูUทุกภาคเรียน และมีการวัดประเมินผลตามระเบียบว4าดUวยการวัดผล

ประเมินผลของสถานศึกษา ใหUนักเรียนแสวงหาความรูUจากสื่อเทคโนโลยีดUวยตนเอง ครูทุกคนจัดกิจกรรมการ

เรียนรูUแบบโครงงานในกลุ4มสาระการเรียนรูUที่ตนเองรับผิดชอบเนUนใหUผูUเรียนลงมือปฏิบัติเรียนรูUจากการกระทำ 

คUนควUา ฝqกกระบวนการคิด ส4งเสริมใหUผูUเรียนสรUางผลงาน นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรูUของผูUเรียนเอง เปNด

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูUระหว4างผูUเรียนอย4างสรUางสรรค>ผูUเรียนมีส4วนร4วมและสามารถแสดงออกในการจัด

กิจกรรมไดUเป]นอย4างดี  มีการประกวดผลงานของผูUเรียนอย4างสม่ำเสมอ ส4งผลใหUผูUเรียนแสวงหาความรูUจาก

แหล4งการเรียนรูUต4างๆ และสรUางผลงาน โดยสถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมที่ส4งเสริม สนับสนุนและเอื้อต4อ

การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูใหUมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ไดUแก4 โครงการพัฒนาทักษะการใชU 

ICT เพื่อการเรียนรูU โครงการส4งเสริมนิสัยรักการอ4าน โครงการส4งเสริมการใชUสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรูU โครงการแข4งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โครงการพัฒนาการเรียนรูUดUวย

โครงงาน โครงการพัฒนาผูUเรียนทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบช4วยเหลือนักเรียน  โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอนกลุ4มสาระการเรียนรูUการงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการบูรณาการการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร> เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร> (Smart Farmer) โครงการลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารูUในกิจกรรม

ต4าง ๆ โครงการเปNดบUานศรีมโหสถ (Open House) โครงการวันสำคัญ โครงการวันดอกปDบบาน โครงการวัน

สุนทรภู4และวันภาษาไทยแห4งชาติ โครงการ To Be Number One โครงการแข4งขันกีฬาสีภายใน โครงการ

ส4งเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษทางดUานกีฬา โครงการสภานักเรียน โครงการเยาวชนพลังงานศรีมโหสถ 

โครงการค4ายวิชาการ ๘ กลุ4มสาระการเรียนรูU  

                    สถานศึกษามีการบริหารจัดการช้ันเรียนใหUอยู4ในสภาพความพรUอมที่จะดำเนินการเรียนการ

สอนใหUเป]นไปอย4างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหUเกิดประสิทธิผลในการเรียนรูUของผูUเรียนอย4างแทUจริง ครูผูUสอน

บริหารช้ันเรียนที่ส4งเสริมต4อการสรUางวินัยเชิงบวก สิ่งที่พบคือ ช้ันเรียนจัดโต{ะ เกUาอี้เอื้อต4อการเรียนการสอน 

ใหUผูUเรียนเรียนอย4างมีความสุข ใชUประโยชน>ช้ันเรียนไดUคุUมค4า จัดกลุ4มผูUเรียนตามความสามารถ มีการจัดครูเขUา

สอนตรงตามวิชาเอก มีการจัดครูประจำช้ัน ครูแนะแนว จัดครูประจำกลุ4มสาระการเรยีนรูU มีการจัดตารางสอน 

มีการนิเทศติดตามผลและส4งเสริมการใชUหลักสูตร มีกิจกรรมช4วยส4งเสริมใหUครูและบุคลากรที่เกี่ยวขUองเขUาใจ

หลักการและจุดมุ4งหมายของหลักสูตร มีการใหUรางวัลช่ืนชมแก4ผูUที่มีพฤติกรรมดีเด4น กำหนดนโยบายการใหU



 

๑๙ 

 

การบUานนักเรียนใหUชัดเจน จัดกิจกรรมส4งเสริมในดUานคุณธรรม จริยธรรม สรUางเครือข4ายทางวิชาการ 

นอกจากน้ี สถานศึกษายังมีแหล4งเรียนรูUหลากหลายเพียงพอกับจำนวนผูUเรียน ทั้งหUองสมุด ศูนย>การเรียนรูU

เศรษฐกิจพอเพียง หUองดนตรี อาคารประกอบ โรงฝqกงานอาชีพต4าง ๆ หUองวิทยาศาสตร> หUองคอมพิวเตอร> มี

จำนวนมากเพียงพอกับการสืบคUนสอดคลUองกับเน้ือหาสาระของหลักสูตรและสภาพความกUาวหนUาของสังคม 

และมีมุมสืบคUนที่ทันสมัยใชUงานไดU ทั่วถึงนักเรียนทุกระดับช4วงช้ันเขUาถึงความรูUไดUทุกที่ทุกเวลา นอกจากน้ียังอยู4

ใกลUแหล4งเรียนรูUทางประวัติศาสตร>โบราณสถานในยุคทวารวดีที่สำคัญ ไดUแก4 โบราณสถานวัดสระมรกต อรอย

พระพุทธบาทคู4  คูเมืองโบราณ ตUนโพธิศรีมหาโพธิที่เช่ือว4าเก4าแก4ที่สุดในประเทศไทย   

                    สถานศึกษาดำเนินการส4งเสริมใหUครูจัดการเรียนการสอนที่เนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ  โดยจัด

โครงการ/กิจกรรมอย4างหลากหลาย  มีการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน  มีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูU ใหU

ผูUเรียนเลือกตามความถนัด ความสนใจ  และมีการนิเทศ ติดตาม ภายในกลุ4มสาระการเรียนรูUทุกภาคเรียน ครู

ทุกคนมีงานวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง นอกจากน้ี ครูมีการพัฒนาตนเองอย4างสม่ำเสมอ มีความต้ังใจ 

มุ4งมั่น ในการปฏิบัติหนUาที่อย4างเต็มเวลาและความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ 

ส4งเสริมการจัดการเรียนรูUรูปแบบ PLC โรงเรียนศรีมโหสถ” และสถานศึกษามีการส4งเสริมใหUครูพัฒนาตนเอง

และพัฒนาวิชาชีพครูอย4างต4อเน่ือง ไดUแก4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โครงการพัฒนาทักษะการ

ใชU ICT เพื่อการเรียนรูU โครงการทัศนศึกษา โครงการวันไหวUครู นอกจากน้ียังสนับสนุนใหUครูทำผลงานทาง

วิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเพื่อความกUาวหนUาของครูทุกคน 

                    ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูUแบบโครงงานที่เนUนใหUผูUเรียนเรียนรูUจากการกระทำ คUนควUา ฝqก

กระบวนการคิด และส4งเสริมการเขียนรายงานในรูปแบบของการทำวิจัยเต็มรูปแบบ  ส4งเสริมใหUผูUเรียนสรUาง

ผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรูUของผูUเรยีนเอง ไดUแก4 การสรUางหุ4นยนต>ระดับพื้นฐาน หุ4นยนต>ระดับกลาง 

หุ4นยนต>ระดับผสม การสรUาง Webpage ประเภท Web Editor การสรUาง Motion Infographic การประกวด

โครงงานคณิตศาสตร> โครงงานวิทยาศาสตร> การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ>ทางวิทยาศาสตร> การแสดงทาง

วิทยาศาสตร> (Science Show) การประกวดมารยาทไทย การประกวดเพลงคุณธรรม การประกวดวงดนตรี

สตริง การขับรUองเพลงไทยลูกทุ4ง การเล4านิทาน (Story Telling) กิจกรรมสภานักเรียน หนังสือเล4มเล็ก ยุว

บรรณารักษ> การจัดสวนแกUว การเขียนเรียงความ เกิดผลงานครูผูUสอนไดUรับรางวัลทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับภาคและระดับชาติอย4างต4อเน่ืองต้ังแต4ปDการศึกษา ๒๕๖๐ ถึงปDการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเฉพาะ การสรUาง

หุ4นยนต>ระดับพื้นฐาน หุ4นยนต>ระดับกลาง หุ4นยนต>ระดับผสม การสรUาง Webpage ประเภท Web Editor ไดU

รางวัลระดับประเทศในการแข4งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปD ๒๕๖๐ ถึงปD ๒๕๖๒ โดยเฉพาะครู

กลุ4มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดUมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ส4งผลใหUครูไดUรับ

รางวัลทรงคุณค4า สพฐ. (Obec Award) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภท ครูผูUสอนยอดเย่ียม Active 

Teacher ระดับมัธยมศึกษา รางวัลขUาราชการพลเรือนดีเด4น ประจำปDพุทธศักราช ๒๕๖๐ รางวัลเข็มเชิดชู

เกียรติ “คุรุสดุดี” จากสำนักงานคุรุสภา ปDพุทธศักราช ๒๕๖๑ รางวัลเจUาหนUาที่ผูUปฏิบัติงานส4งเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด4น ประจำปD ๒๕๖๐ รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปD ๒๕๖๑ รางวัลครูดีศรี

ปราจีน ประจำปD ๒๕๖๑ รางวัลครูผูUทรงคุณค4า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ประจำปD 



 

๒๐ 

 

๒๕๖๑ รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก การแข4งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

ประจำปD ๒๕๖๑ เป]นตUน 

สรุปการประเมินดUานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนUนผูUเรียนเปZนสำคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก  

จุดเดXน 

                    ๑. ครูมีความต้ังใจ มุ4งมั่นในการพัฒนาการสอน จัดการเรียนการสอนโดยเนUนผูUเรียนเป]น

สำคัญ ผูUเรียนไดUลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะในกลุ4มสาระการเรียนรูUวิทยาศาสตร> และกลุ4มสาระการเรียนรูUการ

งานอาชีพ วิชาคอมพิวเตอร> ผูUเรียนมีองค>ความรูU ทักษะและเจตคติที่ดีต4อการเรียนรูU มีพัฒนาการที่ชัดเจนเห็น

เป]นรูปธรรม จนเกิดผลเชิงประจักษ>ไดUรับรางวัลชนะเลิศมากมายจากการประกวดและแข4งขัน ไดUแก4 การสรUาง

หุ4นยนต>ชนิดต4าง ๆ      

                    ๒. สถานศึกษามีแหล4งเรียนรูUหลากหลายเพียงพอกับจำนวนผูUเรียน ทั้งหUองสมุด ศูนย>การ

เรียนรูU เศรษฐกิจพอเพียง  หUองดนตรี อาคารประกอบ โรงฝqกงานอาชีพต4าง ๆ หUองวิทยาศาสตร> หUอง

คอมพิวเตอร> มีจำนวนเพียงพอกับการสืบคUนสอดคลUองกับเน้ือหาสาระของหลักสูตรและสภาพความกUาวหนUา

ของสังคม และมีมุมสืบคUนที่ทันสมัยใชUงานไดU ทั่วถึงนักเรียนทุกระดับช4วงช้ัน มีจุดสืบคUนทุกอาคารเรียนเป]น

การอำนวยความสะดวกใหUผูUเรียน เรียนรูUดUวยตนเอง เขUาถึงความรูUไดUทุกที่ทุกเวลา นอกจากน้ียังออยู4ใกลUแหล4ง

เรียนรูUทางประวัติศาสตร>โบราณสถานในยุคทวารวดีที่สำคัญ ไดUแก4 โบราณสถานวัดสระมรกต รอยพระพุทธ

บาทคู4  คูเมืองโบราณ ตUนโพธิศรีมหาโพธิที่เช่ือว4าเก4าแก4ที่สุดในประเทศไทย   

                    ๓. ครูมีปฏิสัมพันธ>ที่ดีกับผูUเรียน ผูUปกครองและใหUความร4วมมือกับชุมชนเป]นอย4างดีมาโดย

ตลอด ทำใหUไดUรับความร4วมมือในการช4วยเหลอืส4งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อย4างดีย่ิงในทุกๆ ดUาน นอกจากน้ีทางบุคลากรของสถานศึกษายังมีปฏิสัมพันธ>ที่ดีกับหน4วยงาน องค>กรต4าง ๆ 

ที่เกี่ยวขUองอย4างดีย่ิงเช4นเดียวกัน ส4งผลใหUสถานศึกษาไดUรับการสนับสนุนทั้งดUานงบประมาณ บุคลากร 

ทรัพยากรต4าง ๆ อีกมากมาย 

จุดท่ีควรพัฒนา 

                    ๑. การจัดบรรยากาศภายในช้ันเรยีน ควรปรับปรุงหรือทาสีภายในหUองเรียนใหม4 จัดใหUมีมุม

ความรูUตามกลุ4มสาระการเรียนรูUต4าง ๆ ป�ายนิเทศเกี่ยวกับเหตุการณ> บุคคล เรื่องราวและวันสำคัญต4าง ๆ การ

จัดบรรยากาศในช้ันเรียน 

                    ๒. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส4งเสริมใหUนักเรียนฝqกกระบวนการคิด ทักษะการ

แกUป~ญหาทักษะชีวิต แสดงออกใหUมากย่ิงข้ึน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับช้ันเรียน และผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาข้ันพื้นฐาน(คะแนน O-net )ใหUสูงย่ิงข้ึน 

                    ๓. ครูควรใชUสื่อการเรียนรูUที่ทันสมัยและเพียงพอ โดยเฉพาะจอทีวีหรือ LED TV และ

คอมพิวเตอร> ในแต4ละหUองเรียน เพื่อส4งเสริมใหUครูไดUใชUสื่อที่หลากหลายพัฒนาศักยภาพของผูUเรียนใหUครบทุก

ดUานมากย่ิงข้ึน 

                    ๔. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยใหUกับผูUเรียนใหUมากย่ิงข้ึน เพื่อสรUาง

สุนทรียภาพ และปลูกฝ~ง ความรัก ความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณค4าของชาติไทย 



 

๒๑ 

 

ขUอเสนอแนะ  

                    ๑. การจัดบรรยากาศภายในช้ันเรียน ควรปรับปรุงหรือทาสีภายในหUองเรียนใหม4 จัดใหUมีมุม

ความรูUตามกลุ4มสาระการเรียนรูUต4าง ๆ ป�ายนิเทศเกี่ยวกับเหตุการณ> บุคคล เรื่องราวและวันสำคัญต4าง ๆ จัด

ป�ายนิเทศที่เป]นประโยชน>ต4อการเรียนการสอน ตกแต4งออกแบบใหUสวยงาม น4าดู สรUางความสนใจใหUแก4

นักเรียน จัดเน้ือหาสาระใหUสอดคลUองกับบทเรยีน อาจติดสรุปบทเรยีน ทบทวนบทเรียน หรือเสริมความรูUใหUแก4

นักเรียน จัดใหUใหม4อยู4เสมอ สอดคลUองกับเหตุการณ>สำคัญ หรือวันสำคัญต4าง ๆ ที่นักเรียนเรียนและควรรูU และ

ติดผลงานของนักเรียนและแผนภูมิแสดงความกUาวหนUาในการเรียนของนักเรียนจะเป]นการใหUแรงจูงใจที่

น4าสนใจวิธีหน่ึง การจัดมุมต4าง ๆ ในหUองเรียน ไดUแก4 มุมหนังสือ มีไวUเพื่อฝqกนิสัยรักการอ4าน ส4งเสริมการ

คUนควUาหาความรูU และการใชUเวลาว4างใหUเกิดประโยชน> ครูควรหาหนังสือหลาย ๆ ประเภท ที่มีความยากง4าย 

เหมาะสมกับวัยของนักเรยีนมาใหUอ4าน และควรหาหนังสือชุดใหม4มาเปลีย่นบ4อย ๆ การจัดมุมหนังสือควรจัดใหU

เป]นระเบียบเรียบรUอยเพื่อสะดวกต4อการหยิบอ4านมุมเสรมิความรูUกลุ4มประสบการณ>ต4าง ๆ  ควรจัดไวUใหUน4าสนใจ

ช4วยเสริมความรูU ทบทวนความรูU เช4น มุมภาษาไทย คณิตศาสตร> วิทยาศาสตร> สังคมศึกษา มุมความรูU ข4าว

เหตุการณ> มุมแสดงผลงานของนักเรียน   

                    ๒. ครูจัดการเรียนการสอนที่เนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง

ระดับช้ันเรียนระดับชาติ เช4น ผลคะแนน O-net ใหUสูงย่ิงข้ึน โดยใหUครูผูUสอนจัดกระบวนการเรียนรูUในลักษณะ 

Active Learning คือ จัดกระบวนการจัดการเรียนรูUที่ผูUเรียนไดUลงมือกระทำ และไดUใชUกระบวนการคิดเกี่ยวกับ

สิ่งที่เขาไดUกระทำลงไป ดUวยวิธีการที่หลากหลาย ใชUสื่อ นวัตกรรมประกอบในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 

ดังน้ันครูควรจัดกระบวนการเรียนรูUในลักษณะ Active Learning ดังน้ี 

                      ๑) จัดใหUผูUเรียนเป]นศูนย>กลางของการเรียนรูU กิจกรรมตUองสะทUอนความตUองการใน

การพัฒนาผูUเรียนและเนUนการนำไปใชUประโยชน>ในชีวิตจริงของผูUเรียน 

                      ๒) สรUางบรรยากาศของการมีส4วนร4วม และการเจรจาโตUตอบที่ส4งเสริมใหUผูUเรียนมี

ปฏิสัมพันธ>ที่ดีกับผูUสอนและเพื่อนในช้ันเรียน 

                      ๓) จัดกิจกรรมการเรียนรูUใหUเป]นพลวัต ส4งเสริมใหUผูUเรียนมีส4วนร4วมในทุกกิจกรรม

รวมทั้งกระตุUนใหUผูUเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรูU 

                            ๔) จัดสภาพการเรียนรูUแบบร4วมมือ ส4งเสริมใหUเกิดการร4วมมือในกลุ4มผูUเรียน 

                            ๕) จัดกิจกรรมการเรียนรูUใหUทUาทาย และใหUโอกาสผูU เรียนไดUรับวิธีการสอนที่

หลากหลาย 

                    ๖) วางแผนการจัดการเรียนรูUอย4างชัดเจน ทั้งในส4วนของเน้ือหา กิจกรรม และการ

ประเมินผลการเรียนรูU 

          ๗) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูU โดยการนำพฤติกรรมบ4งใชUไปใชUในการออกแบบ

การเรียนรูUเพื่อใหUผูUเรียนเกิดระดับพฤติกรรมการเรียนรูUครั้งน้ัน ๆ ตามตUองการ  

   ลักษณะกิจกรรมที่ทำใหUเกิด ระดับพฤติกรรมการเรียนรูUของผูUเรียน 



 

๒๒ 

 

   ระดับ ๑ พฤติกรรม คือ จำ  (Remember) พฤติกรรมบ4งช้ี คือ บอก รวบรวม เล4า 

ประมวล ช้ี จัดลำดับ ระบุ ใหUความหมาย จำแนกใหUค4านิยาม ท4อง เลือก 

   ระดับ ๒ พฤติกรรม คือ เขUาใจ (Understand) พฤติกรรมบ4งช้ี คือ พูดอธิบาย ขยาย

ความ เปรียบเทียบ ลงความเห็น แปลความหมายแสดงความคิดเห็น บอกใจความสำคัญ กะประมาณ 

คาดคะเน สรุปย4อ ทำนาย ตีความหมาย คาดการณ> 

   ระดับ ๓ พฤติกรรม คือ นำไปใชU (Apply) พฤติกรรมบ4งช้ี คือ ประยุกต> ปรับปรุง 

แกUป~ญหา เลือก จัด ทำ ปฏิบัติ แสดง สาธิต ผลิต 

   ระดับ ๔ พฤติกรรม คือ วิเคราะห> (Analyze) พฤติกรรมบ4งช้ี คือ จำแนกแยกแยะ 

หาขUออUางอิง หาขUอสรุป หาเหตุและผล หาหลักฐานหาความสัมพันธ> ตรวจสอบ หาขUอสรุป จัดกลุ4ม หา

หลักการ 

   ระ ดับ  ๕  พ ฤติ กรรม  คื อ  ป ระ เมิ นค4 า  (Evaluation) พ ฤ ติ กรรมบ4 ง ช้ี  คื อ 

วิพากษ>วิจารณ> ตัดสิน ประเมินค4า ตีค4า สรุป เปรียบเทียบจัดอันดับ  กำหนดเกณฑ>/มาตรฐาน ตัดสินใจ แสดง

ความเห็น ใหUเหตุผลบอกหลักฐาน 

   ระดับ ๖ พฤติกรรม คือ สรUางสรรค> (Create) พฤติกรรมบ4งช้ี คือ เขียนบรรยาย 

อธิบาย เรียบเรียง สรUาง ประดิษฐ> แต4ง ดัดแปลง ปรับแกUไขทำใหม4 ออกแบบปฏิบัติ ต้ังสมมติฐาน ต้ัง

จุดมุ4งหมาย คิดริเริ่ม ทำนาย 

                    ๓. ครูใชUสื่อการเรียนรูUที่ทนัสมยัและเพียงพอ โดยเฉพาะจอทีวีหรือ LED TV และคอมพิวเตอร> 

ในแต4ละหUองเรียน เพื่อส4งเสริมใหUครไูดUใชUสื่อที่หลากหลายพัฒนาศักยภาพของผูUเรียนใหUครบทุกดUานมากย่ิงข้ึน 

                    ๔. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยใหUกับผูUเรียนใหUมากย่ิงข้ึน เพื่อสรUางสุนทรียภาพ 

และปลูกฝ~ง ความรัก ความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณค4าของชาติไทย 

  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขUอเสนอแนะภายใน ๑ ปD 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูXนวัตกรรม หรือแบบอยXางท่ีดี  

                    “การจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูUของผูUเรียนผ4านกระบวนการ

สืบเสาะ (Inquiry-based learning)”  

                    แนวทางการพัฒนาสู4นวัตกรรม หรือแบบอย4างที่ดี ครูออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนผ4านกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry-based learning) ในทุกกลุ4มสาระการเรียนรูU ตามข้ันตอน ดังน้ี 

                    ๑) การสรUางความสนใจ (Engage) ทำใหUผูUเรียนสนใจ ใคร4รูUในกิจกรรมที่จะนำเขUาสู4บทเรียน 

ควรจะเช่ือมโยงประสบการณ>การเรยีนรูUเดิมกับป~จจุบัน และควรเป]นกิจกรรมที่คาดว4ากำลังจะเกิดข้ึน ซึ่งทำใหU

ผูUเรียนสนใจจดจ4อที่จะศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะ และเริ่มคิดเช่ือมโยงความคิดรวบยอด 

กระบวนการ หรือทักษะกับประสบการณ>เดิม 

                     ๒) การสำรวจและคUนหา (Explore) ทำใหUผูUเรียนมีประสบการณ>ร4วมกันในการสรUางและ

พัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ โดยการใหUเวลาและโอกาสแก4ผูUเรียนในการทำกิจกรรมการ

สำรวจและคUนหาสิ่งที่ผูUเรียนตUองการเรียนรูUตามความคิดเห็นผูUเรียนแต4ละคน หลังจากน้ันผูUเรียนแต4ละคนไดU



 

๒๓ 

 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคิดรวบยอดกระบวนการ และทักษะในระหว4างที่ผูUเรียนทำ

กิจกรรมสำรวจและคUนหา เป]นโอกาสที่ผูUเรียนจะไดUตรวจสอบหรือเก็บรวบรวมขUอมูลเกี่ยวกับความคิดรวบยอด

ของผูUเรียนที่ยังไม4ถูกตUองและยังไม4สมบูรณ> โดยการใหUผูUเรียนอธิบายและยกตัวอย4างเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

ผูUเรียน ครูควรระลึกอยู4เสมอเกี่ยวกับความสามารถของผูUเรียนตามประเด็นป~ญหา ผลจากการที่ผูUเรียนมีใจจด

จ4อในการทำกิจกรรม ผูUเรียนควรจะสามารถเช่ือมโยงการสังเกต การจำแนกตัวแปร และคำถามเกี่ยวกับ

เหตุการณ>น้ันไดU 

                    ๓) การอธิบาย (Explain) ใหUผูUเรียนไดUพัฒนาความ สามารถในการอธิบายความคิดรวบยอดที่

ไดUจากการสำรวจและคUนหา ครูใหUโอกาสแก4ผูUเรียนไดUอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับทักษะหรือ

พฤติกรรมการเรียนรูU การอธิบายน้ันตUองการใหUผูUเรียนไดUใชUขUอสรุปร4วมกันในการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรูU ในช4วง

เวลาที่เหมาะสมน้ีครูควรช้ีแนะผูUเรียนเกี่ยวกับการสรุปและการอธิบายรายละเอียด แต4อย4างไรก็ตามครูควร

ระลึกอยู4เสมอว4ากิจกรรมเหล4าน้ียังคงเนUนผูUเรียนเป]นศูนย>กลาง น่ันคือ ผูUเรียนไดUพัฒนาความสามารถในการ

อธิบายดUวยตัวผูUเรียนเอง บทบาทของครูเพียงแต4ช้ีแนะผ4านทางกิจกรรม เพื่อใหUผูUเรียนมีโอกาสอย4างเต็มที่ ใน

การพัฒนาความรูUความเขUาใจในความคิดรวบยอดใหUชัดเจน ในที่สุดผูUเรียนควรจะสามารถอธิบายความคิดรวบ

ยอดไดUอย4างเขUาใจ โดยเช่ือมโยงประสบการณ> ความรูUเดิมและสิ่งที่เรียนรูUเขUาดUวยกัน 

                    ๔) การขยายความรูU (Elaborate) ใหUผูUเรียนไดUยืนยันและขยายหรือเพิ่มเติมความรูU ความ

เขUาใจในความคิดรวบยอดใหUกวUางขวางและลึกซึ้งย่ิงข้ึน และเปNดโอกาสใหUผูUเรียนไดUฝqกทักษะและปฏิบัติตามที่

ผูUเรียนตUองการ ในกรณีที่ผูU เรียนไม4เขUาใจหรือยังสับสนอยู4หรืออาจจะเขUาใจเฉพาะขUอสรุปที่ไดUจากการ

ปฏิบัติการสำรวจและคUนหาเท4าน้ัน ควรใหUประสบการณ>ใหม4ผูUเรียนจะไดUพัฒนาความรูUความเขUาใจในความคิด

รวบยอดใหUกวUางขวางและลึกซึ้งย่ิงข้ึน เป�าหมายที่สำคัญของข้ันน้ี คือ ครูควรช้ีแนะใหUผูUเรียนไดUนำไป

ประยุกต>ใชUในชีวิตประจำวัน จะทำใหUผูUเรียนเกิดความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะเพิ่มข้ึน 

                    ๕) การประเมินผล (Evaluate) ผูUเรียนจะไดUรับขUอมูลยUอนกลับเกี่ยวกับการอธิบายความรูU

ความเขUาใจของตนเอง ระหว4างการเรียนการสอนในข้ันน้ีของรูปแบบการสอน ครกูระตุUนหรือส4งเสริมใหUผูUเรียน

ประเมินความรูUความเขUาใจและความสามารถของตนเอง และเปNดโอกาสใหUครูไดUประเมินความรูUความเขUาใจ

และพัฒนาทักษะของผูUเรียนดUวยกระบวนการจัดการเรียนสอนแบบสืบเสาะน้ี ในข้ันตอนสุดทUายที่เป]นการ

ประเมินผูUเรียนน้ัน ครูผูUสอนสามารถนำข้ันตอนการประเมินผูUเรียนมาสอดแทรกระหว4างการจัดการเรียนการ

สอนไดU 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๔ 

 

การประเมินความโดดเดXน 

ผลการประเมินความโดดเดXน  

ความโดดเดXน ระดับคุณภาพ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

“การสรUางหุ4นยนต>”             

£ เป]นตUนแบบ มีความโดดเด4น ไดUรับการยอมรบัระดับนานาชาติ (C๓) 

R เป]นตUนแบบ มีความโดดเด4น ไดUรับการยอมรบัระดับชาติ (C๒) 

£ เป]นตUนแบบหรือมีความโดดเด4นระดับทUองถ่ิน/ภูมิภาค (C๑) 

£ ยังไม4เป]นไปตามเกณฑ>การพิจารณาการประเมินความโดดเด4น 

บริบทของสถานศึกษา    

                    ครูผูUสอนและบุคลากรทางการศึกษามีความรูU ความสามารถในการออกแบบการเรียนรูUและ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยี การสอนเรื่องบอร>ดสมองกลฝ~งตัว (KID BRIGHT) การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร> (Computer Programming) หรือ การเขียนโปรแกรม (Programming) หรือการเขียน 

(Coding) และมีนำไปสู4การจัดการเรียนรูUในช้ันเรียนอย4างจริงจังในกลุ4มสาระการเรียนรูUการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร> จากกระบวนการพัฒนาดังกล4าวส4งผลใหUครูและนักเรียนไดUรางวัลระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ การประกวดและแข4งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปD ๒๕๖๑ 

และ ประจำปD ๒๕๖๒ ในกิจกรรมการสรUางหุ4นยนต>ระดับพื้นฐาน หุ4นยนต>ระดับกลาง หุ4นยนต>ระดับผสม               

ดังน้ี  

                    ๑) รางวัลเหรียญทองชนะเลศิ การแข4งขันหุ4นยนต>ระดับพื้นฐาน ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปDการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ 

                    ๒) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข4งขันหุ4นยนต>ระดับพื้นฐาน ม. ๔ – ม. ๖ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปDการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ 

                    ๓) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข4งขันหุ4นยนต>ระดับกลาง ม. ๔ – ม. ๖ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปDการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ 

                    ๔) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข4งขันหุ4นยนต>ผสม   ม.๑ – ม. ๓ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปDการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ 

                    ๕) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข4งขันหุ4นยนต>ผสม    ม.๔ – ม. ๖ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปDการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ 

                    ๖) รางวัลเหรียญทอง การแข4งขันหุ4นยนต>ระดับพื้นฐาน ม.๑ – ม. ๓ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปDการศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดนครปฐม 

                    ๗) รางวัลทรงคุณค4า สพฐ. (Obec Award) ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภท ครูผูUสอน

ยอดเย่ียม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ4มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดUานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ ๘ ประจำปDการศึกษา ๒๕๖๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  



 

๒๕ 

 

                    ๘) รางวัลทรงคุณค4า สพฐ. (Obec Awards) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเย่ียม 

ประเภทสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา ส4งเสริมการใชUนวัตกรรม PLC ดUานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ ๘ ปDการศึกษา ๒๕๖๑ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โอกาส 

                    ๑) ครูผูUสอนกลุ4มสาระการเรียนรูUวิทยาศาสตร>มีความรูU ความสามารถในการออกแบบการ

เรียนรูUและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยี การสอนเรื่องบอร>ดสมองกลฝ~งตัว (KID BRIGHT) การ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร> (Computer Programming)  เป]นอย4างดีย่ิง 

                    ๒) มีแหล4งเรียนรูUหลากหลายเพียงพอกับจำนวนผูUเรียน ทั้งหUองสมุด ศูนย>การเรียนรูUเศรษฐกิจ

พอเพียง หUองดนตรี อาคารประกอบ โรงฝqกงานอาชีพต4าง ๆ หUองวิทยาศาสตร> หUองคอมพิวเตอร> มีจำนวนมาก

เพียงพอในการอำนวยความสะดวกใหUแก4ผูUเรียนไดUเรียนรูUตลอดเวลา 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

                    สถานศึกษามีครูผูUสอนและบุคลากรทางการศึกษามีความรูU ความสามารถในการออกแบบการ

เรียนรูUและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยี การสอนเรื่องบอร>ดสมองกลฝ~งตัว (KID BRIGHT) การ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร> (Computer Programming) สามารถพัฒนาไปสู4การเป]นตUนแบบไดUรับการ

ยอมรับในระดับที่สูงข้ึน โดยใหUครูออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูUในเรื่อองดังกล4าวที่ทำใหUตนเองประสบ

ผลสำเร็จ ใหUเป]นข้ันตอนที่ชัดเจน จากน้ันดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการที่ออกแบบไวU

อย4างต4อเน่ือง และปรับปรุง แกUไข พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหUไดUรูปแบบการสอนที่เหมาะสมที่สุดกับ

ผูUเรียนและบริบทของสถานศึกษา โดยใหUดำเนินการอย4างต4อเน่ืองจริงจัง เมื่อไดUรูปแบบการเรียนการสอนที่

เหมาะสมแลUวขยายผลไปยังครูผูUสอนในสถานศึกษาอื่น ๆ  ต4อไป เพื่อใหUเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูUซึ่งกันและกัน 

นำผลการใชUรูปแบบการสอนดังกล4าวมาพัฒนาใหUดีย่ิง ๆ ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ 

 

คำรับรองของคณะผูUประเมิน 

รายงานน้ีไดUตรวจสอบพิจารณาความถูกตUองของรายงานในประเด็นต4อไปน้ีเรียบรUอยแลUว 

R  ตรวจสอบคำผิด การใชUภาษา 

R ตรวจสอบรูปแบบใหUเป]นไปตามที่ สมศ. กำหนด 

R ตรวจสอบความถูกตUองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลUองต้ังแต4เน้ือหา จุดเด4น  

จุดที่ควรพัฒนา ขUอเสนอแนะ ขUอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู4นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด4น 

 

รายชื่อ ตำแหนXง ลงชื่อ 

๑. นายคมสัน  ขันธนิกร ประธาน 
 

๒. นางสินีนาฏ  วัชระภาสกร กรรมการ  
  

๓. นายสมคิด  ศรีปราชญ> กรรมการและเลขานุการ                      

 

         วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 


