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บทสรุป 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report : SAR) 

โรงเรียนห้วยยางศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
                             สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียน            
การส่ือสาร โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น  
backward design, Active Leaning,  5 STEP, 5 E, 7E , Discovery Method, Practice , Jigsaw เป็นต้น 
ด้านความสามารถในการคิดค านวณนั้นสถานศึกษาจัดกิจกรรมการสอนในรายวิชาพื้นฐานและเปิดเป็นรายวิชา
เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  และจัดกิจกรรมเสริมความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ
ในกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ  เช่น ชุมนุมโซโดกุ  ชุมนุมหมากฮอส  ชุมนุม Crossword ชุมนุมภาษาจีน 
เป็นต้น  นอกจากนี้สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โดยผู้เรียนใช้เวลาหลังเลิกเรียนด าเนินกิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมพาราภัณฑ์  กิจกรรมเซฟจูเนียร์ กิจกรรม 
Hydro Magic Box  กิจกรรมเห็ดนางฟ้า   กิจกรรม Natural soap และกิจกรรมปั้นเสริมเพิ่มมูลค่า  
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้เทคนิคการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนในทุกรายวิชาท้ัง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และบูรณาการใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ด้วยโครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย อันประกอบด้วย
การเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมรักษ์ หศ. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมวันส าคัญ เป็นต้น กิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเน้นดูแล ช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนด้านการเรียน 
ด้านสุขภาพ ด้านทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
                              สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนท้ัง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติม จัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ  กิจกรรมโครงงานตามความสนใจ  กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ  กิจกรรม STEM เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการท างาน
เป็นกลุ่ม  สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีท่ีมีต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน จึงเปิดสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนทุกห้อง ทุกระดับช้ัน ตลอดปีการศึกษา  ได้แก่ วิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย  วิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วิชาโปรแกรมประมวลค า วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  วิชาโปรแกรมตาราง
ค านวณ  วิชา flash กับส่ือมัลติมีเดีย  วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ  
วิชาการเขียนโปรแกรม  วิชาการตัดต่อภาพยนตร์   และวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ซึ่งเป็นรายวิชาท่ี
ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ท้ังยังเป็นพื้นฐานด้านอาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้แก่ผู้เรียนได้   
                              สถานศึกษามีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับโครงสร้าง
รายวิชา จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น กิจกรรมปรับพื้นฐาน  จัดการเรียนเรียนรู้แบบโครงงาน 
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ  กิจกรรม STEM  กิจกรรมค่ายยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการเรียนการ
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สอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนนักเรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ครูใช้การวัดและประเมินผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และ หลังเรียน อย่างหลากหลายรูปแบบ มีการแจ้งผล
การประเมินเป็นระยะท้ังการสอบวัดผลประจ าหน่วยการเรียนรู้  การสอบวัดผลกลางภาคเรียน และสอบวัดผล
ปลายภาคเรียน  การสอบวัดการรู้เรื่องการอ่าน (PISA) ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ปีละ 4 ครั้ง และการสอบ
ประเมินผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง เพื่อให้ผู้เรียนรู้ศักยภาพของตนและสามารถน าผลท่ีได้จากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งให้ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสาร ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  มีความสามารถในการคิดค านวณ  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี  และมีความรู้  ทักษะ  และเจตคติท่ีดีพร้อม
ท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  และมีวุฒิภาวะทางอาชีพท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย 
 สถานศึกษาเปิดหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมวิชาชีพ เช่น วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม วิชาด้านคหกรรม (การผลิตและแปรรูปอาหาร)   
วิชาด้านการเกษตร วิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษและภาษาจีน วิชาเพิ่มเติมดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ นอกจากนี้
ยังจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการท างานและการประกอบอาชีพในกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้เรียนท าโครงงานอาชีพ และการให้
ความรู้แนะแนวอาชีพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ในกลุ่มอาชีพ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม และ
เชิญผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ มาให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมหารายได้ระหว่าง
เรียนให้แก่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้สถาบันต่าง ๆ เข้ามาแนะแนวด้านการศึกษาต่อเพื่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต  สถานศึกษามุ่งปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและสอดรับกับ
วิสัยทัศน์  หลักการและจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักในความเป็นไทย  ปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่น 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ด้วยสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
จัดกิจกรรมโฮมรูมให้แก่นักเรียน ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ และประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ  ครูด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละด้าน  โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนร่วมกับชุมชน  โดยผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  PDCA  นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในการแสดงต่าง ๆ ท าให้นักเรียนสามารถ
เข้าใจวิถีการด าเนินชีวิต ท่ีเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันภายในสังคม  นอกจากนี้สถานศึกษาได้ปลูกฝังค่านิยม
ด้านวัฒนธรรมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ด้วยการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การปรับทัศนคติในการอยู่ร่ วมกันและ
ยอมรับความแตกต่างในรายวิชาแนะแนว และกิจกรรมโฮมรูม จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษา
ซึ่งมีนักเรียนอาเซียนอยู่ในทุกระดับช้ัน สามารถยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายได้  
                              สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน ด้านสุขภาวะ
ทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้
ความรู้แก่ผู้เรียนด้านการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิต อารมณ์และสังคม การแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
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แต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยการเปิดสอน
รายวิชาเพิ่มเติม เช่น  วิชาว่ายน้ า  วิชาเปตอง  วิชาวอลเล่ย์บอล เป็นต้น  จากการพัฒนาคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ  80 เป็นผู้มีสุขภาพดี มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ และปลอดจาก
สารเสพติด  มีมารยาท สะอาดเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น โดยยึดมั่นในการปกครอง
แบบประชาธิปไตย รู้จักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้สถานศึกษามีโครงการท่ีส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย  
และลักษณะจิตสังคม คือ  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขนิสัยผู้เรียนหลาย
กิจกรรม เช่น กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง  กิจกรรมเต้นต้านโรค  กิจกรรม อย น้อย กิจกรรมรณรงค์
ไข้เลือดออก  กิจกรรมอนามัยโรงเรียน กิจกรรมเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
กิจกรรมวิ่งต้านยาเสพติด กิจกรรมกีฬาภายใน และกิจกรรมชุมนุมกีฬา ในด้านการพัฒนาจิตสังคม ก็มีการจัด
กิจกรรมดนตรีสากล กิจกรรมประกวดร้องเพลง และกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนห้วยยาง
ศึกษา ได้จัดขึ้นนั้น นอกจากจะส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายท่ีดีแล้ว ยังพัฒนาสุขภาพจิตใจของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเช่ือมั่นในตนเอง รู้จักป้องกันดูแลตนเองและสังคม และ
ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข  
จุดเด่น 
 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด  นักเรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสาร ท้ังภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ  มีความสามารถในการคิดค านวณ  คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี  และมีความรู้ทักษะ  และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ี
จะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น มีส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือท างานท้ังกระบวนการกลุ่มและรายบุคคล  เช่น กิจกรรม
สร้างสรรค์  และกิจกรรมเสริมประสบการณ์  ในการสร้างให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ครูน าวิธีฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง  ให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน โดยโรงเรียนมีความพร้อมในด้านทรัพยากร   
ส่ือ  อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยมี
ความซื่อสัตย์ ความประหยัดมีพฤติกรรมนอบน้อมถ่อมตน มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน   
เช่ือฟังค าอบรมส่ังสอนของครู ท าให้ครูสามารถปลูกฝังเจตคติท่ีดีหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนได้
ง่าย  ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคท่ีหลากหลาย เพื่อสามารถจัดการการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถท่ีจะ
พัฒนาผู้เรียนใหมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
จุดควรพัฒนา  
 ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 3  ยังต้องเร่งพัฒนาด้านความสามารถในการ
สรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว 
โดยการเขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยทางสถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning เน้นให้มีการจัดท าโครงงานตามความสนใจเพื่อให้ผู้เรียน สามารถคิด วิเคราะห์ สรุปคุณค่า 
แนวคิด แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว ได้ดียิ่งขึ้น  
ควรมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมากกว่าการ
จัดการเรียนการสอนให้ครบตามสาระหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีเหตุผล ประยุกต์ใช้จากส่ิงท่ี
เรียนรู้ และการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ได้  ควรมีการจัดท าเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินการอ่าน เขียน  
การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ันท่ีมีมาตรฐานเดียวกันท้ังโรงเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ท่ีมีความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
                          สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศ  จากผลการนิเทศ  ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกัน ในการก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ  กลยุทธ์  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้   มีการด าเนินการนิเทศ  
ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน  ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี (2560-2562)  
แผนปฏิบัติการประจ าปี  2561  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้  โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ  มีการวางแผน  การด าเนินการ   
การประเมินติดตามผลการด าเนินการ  และการแก้ไขปรับปรุง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป 
 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ท้ังในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากร
ทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบการนิเทศภายใน  การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน  ปรับปรุง  และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา    
 สถานศึกษาได้ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคน  จัดบุคลากรตรงตามวิชาเอก ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  มีการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี  21 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด  สถานศึกษาด าเนินการจัดสรร
งบประมาณให้เหมาะสมในแต่ละโครงการ  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  5 ขั้นตอน  คือ  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   คัดกรองนักเรียน   แก้ไขพัฒนา   ส่งเสริม                   
และส่งต่อ  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือและได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างท่ัวถึง  สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการนิเทศภายในโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน และคณะกรรมการนิเทศกลุ่ม
สาระเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือ  ร่วม
เรียนรู้ของครู ผู้บริหาร  นักการศึกษา บนพื้นฐานการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
เกิดความสุขของการท างานร่วมกัน   
 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  พัฒนา
ผู้เรียนโดยมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้  ทักษะประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  โดย
จัดท าหลักสูตรเพื่อส่งเสริมอาชีพ  โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก EEC  จัดกิจกรรมชุมนุม   ลูกเสือเนตรนารี  นักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมตามนโยบาย  ลดเวลา
เรียน  เพิ่มเวลารู้   จิตอาสา เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ  ตาม
ความถนัด  ตามความต้องการเหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
สอดคล้องกับวิถีชีวิต   โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  
องค์กรหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม    
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 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของครูและบุคลากร  กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
และผู้บริหาร  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อบรมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพทุกกลุ่มสาระ  เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ครูมืออาชีพ  ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียน   
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม  ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย  จัดท าโครงการพัฒนาอาคารและ
สถานท่ี  ภายในห้องเรียน  โดยจัดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สะอาด  สวยงาม  
มีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวโดยกิจกรรม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องเรียนให้มีความพร้อมสามารถให้บริการความรู้ และอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียนและเป็นการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน ในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีได้รับมอบหมาย   
จิตสาธารณะในการรักส่ิงของท่ีเป็นทรัพย์สินของส่วนรวม ความมุ่งมั่นในการท างานท่ีจะท าให้งานประสบ
ความส าเร็จ ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  ฝึกให้มีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม   
 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี  สถานศึกษาได้รับ
การสนับสนุนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และจอทีวี  จ านวน  15  เครื่องตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ติดต้ัง
อุปกรณ์ WI-FI  เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนโดยสามารถน าส่ือการเรียนการสอนจาก 
ICT มาใช้ได้อย่างหลากหลายและเป็นการกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน   
จุดเด่น  
 ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหารอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการ
บริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจและมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของโรงเรียน สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษา
ชาติ ข้าราชการครูและบุคลากรมีความรู้  ความสามารถเช่ียวชาญในสาขาท่ีตนเองสอน และมีเทคนิค
กระบวนการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม  โดยส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา 
ประชุม ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน มีการวิเคราะห์วิจัยในช้ันเรียน อีกท้ังส่งเสริมให้ข้าราชการครูเรียนต่อในระดับ
ท่ีสูงขึ้น  ท าให้ได้รับการพัฒนาเทคนิค  กระบวนการในการจัดการเรียนรู้  ท่ีหลากหลายมีนวัตกรรมใหม่ ๆ 
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน ท าให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และข้าราชการครูและบุคลากรควรเห็นความส าคัญของการเปล่ียนแปลงข้อมูล
ข่าวสาร ในยุคปัจจุบันและน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติ  โดยให้สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการคิด เน้นการเรียนรู้ผ่าน 
กิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ  จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงาน เช่น สัปดาห์
โครงงาน  กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน  
สัปดาห์วิทยาศาสตร์  เป็นต้น  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน ท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้แบบใหม่ท่ีเกิดขึ้นจาก
ภายนอกห้องเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   
 สถานศึกษาได้มีการใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  รวมท้ังภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการจัดการเรียนการ
สอน โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ และความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างท่ัวถึง จึงให้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ออกแบบหลักสูตรโดยนอกจากจะมีวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกระดับช้ัน  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น  แหล่งเรียนรู้มัจฉา   
การเพาะเห็ด  สวนป่าตามรอยวรรณคดี  ลานธรรมะ  พืชสมุนไพร  ไฮโดรพอนิก  สวนป่ากินได้  ปลาดุก เล้ียง
ปลาสวยงาม  สวนหมาก  สวนมะนาว  เป็นต้น  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการเสริมแรง
ให้กับผู้เรียน  ครูมีความเป็นกัลยาณมิตร  ใหเ้ด็กรักครู ครูรักเด็ก สามารถท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
มีการจัดประกวดห้องเรียนสีขาว พัฒนาห้องเรียนให้เหมาะแก่การเรียนรู้ สร้างบรรยากาศในห้องเรียน ส่ือ  
ให้อยู่สภาพท่ีพร้อมใช้งาน  ครูจัดท าแผนการเรียนรู้  มีเอกสารบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ  มีการ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการเรียนและด้านสุขภาพ  ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ตามความสนใจ  แก้ไขปัญหาผู้เรียนด้วยวิจัยในช้ันเรียนและมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน    
  ครูมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และ การวางแผนการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างเป็นระบบ ด้วยการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เพื่อ
ประเมินผู้เรียนในระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยหลากหลายวิธี รวมถึงการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้วยการเลือกใช้เครื่องมือวัดประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และวัยของผู้เรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล ท้ังการวัดและประเมินผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และ หลังเรียน มีการแจ้งผลการประเมินเป็น
ระยะท้ังการสอบวัดผลประจ าหน่วยการเรียนรู้ การสอบวัดผลกลางภาคเรียน และสอบวัดผลปลายภาคเรียน 
การสอบวัดการรู้เรื่องการอ่าน (PISA) ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ปีละ 4 ครั้ง และการสอบประเมินผลด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลาง เพื่อให้ผู้เรียนรู้ศักยภาพของตนและสามารถน าผลท่ีได้จากการวัดและประเมินผล ไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
  สถานศึกษามีรูปแบบการนิ เทศในรูปแบบของคณะกรรมการโดยการแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการนิเทศของกลุ่มบริหารวิชาการจากผู้บริหาร คณะกรรมการนิเทศประชุมจัดท าปฏิทินนิเทศการ



7 
 

สอน เดือนละ 1 ครั้ง ด้วยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ซึ่งเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นหลัก ท้ังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระฯ ยังมีการนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ โดยจัดท าปฏิทินนิเทศ เดือนละ 1 ครั้ง 
ด้วยการนิเทศแบบวงกลม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ ๆ เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือ
แบบสังเกตการสอนเดียวกับการนิเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ  และสรุปผลการนิเทศโดยภาพรวม ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง รวมกับกระบวนการ PLC ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และให้ครู
น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอนต่อไป   
จุดเด่น 
 ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยใช้
ทักษะการคิด ลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังร่วมกันจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และสามารถน าผลการประเมินนั้นไปปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนให้ดีขึ้นได้ 
จุดควรพัฒนา 
 ควรเพิ่มตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตทุกห้องเรียนและเพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้เรียน  ครูควรปรับเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษ ท่ี 21 โดยพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการให้มากขึ้น เช่น STEM,  ACTIVE LEARNING, Critical Thinking, Child Centric 
เป็นต้น 
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ส่วนที่  1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนห้วยยางศึกษา  ต้ังอยู่เลขท่ี  60  หมูท่ี่  8  ต าบลห้วยยาง  อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21160  โทรศัพท์  0-3863-2500  โทรสาร  0-3863-2500   
 E-mail    :  huayyangsuksa30@gmail.com 
 Website  :  huayyangsuksa.ac.th 
          เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   

1.2  ข้อมูลผู้บริหาร 
 ช่ือผู้บริหารสถานศึกษา  นางสาวมณฑาทิพย์  เสาวคนธ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   
สาขาการศึกษามหาบัณฑิต  โทรศัพท์  09-7016-0888   e-Mail: huayyangsuksa30@gmail.com 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  1  ตุลาคม 2561  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  5  เดือน 

1.3  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 
ปีการศึกษา 2561 1 24 0 3 1 

               2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล บุคลากร ต าแหน่ง ต ากว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

1 นางสาวมณฑาทิพย์   เสาวคนธ์ ผู้อ านวยการ คศ.3     
2 น.ส.นิตยา            นิยมรัตน์ ครู คศ.3     
3 นางสุกัลยา           ชลเสถียร ครู คศ.3     
4 นางปุณยนุช         กรุณานนท์ ครู คศ.3     
5 นางศิริอัจฉรา       กล้าหาญ ครู คศ.3     
6 ว่าท่ีร.ท.สมชาติ     เครือวัลย์ ครู คศ.2     
7 น.ส.ปัทมา           เพ็งจรูญ ครู คศ.2     
8 น.ส.ชุติวรรณ        ไชยมณี ครู คศ.2     
9 น.ส.สวลี              ร่วมวงศ์ ครู คศ.2     
10 นายเดชา             โพนทอง ครู คศ.1     
11 นายสุชาติ            คงสุข ครู คศ.1     
12 น.ส.วนิดา            เนติพัฒน์ ครู คศ.1     
13 น.ส.ประภัสสร      ทองแสง ครู คศ.1     
14 นางลัดดาวัลย์      หาทรัพย์ ครู คศ.1     
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล บุคลากร ต าแหน่ง ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

15 น.ส.ปรียานุช        ทับทิมเมือง ครู คศ.1     
16 น.ส.โสภิต            สุจิตตกุล ครู คศ.1     
17 นายอรรถกร         ศรีเสมอ ครู คศ.1     
18 นางสาวชลดา       รามศิริ ครู คศ.1     
19 นายพงษ์รัตน์        ตรึกตรอง ครู คศ.1     
20 นางสาวเพ็ญพักตร์  ค าภา ครู คศ.1     
21 นางสาวภัทรภร     พิศิลป ์ ครู คศ.1     
22 นางนัฐธวรรรณ ชัยแป้น ครู คศ.1     
23 นายพงศภัค กุสสลานุภาพ ครูผูช้่วย     
24 นางสาวนารีรัตน์    บ าบัดทุกข์ ครูวิทย์-คณิต     
25 นายสุรศักด์ิ         จันทบูรณ์ ครูวิกฤต     
26 นางสุดารัตน์        กุลสวัสด์ิ ครูอัตราจ้าง     
27 นางสาวจิราภรณ์   อินพะเนาว์ ครูอัตราจ้าง     
28 นายณัฐชนันท์      เฟ่ืองนิภากรณ์ ครูอัตราจ้าง     
29 นางสาวผกามาศ ย้ิมเย้ือน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ     

รวม 1 20 8  
 3)  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

ท่ี สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระการสอนเฉลี่ยของครู  

1 คน (ชม./สัปดาห์) 
1 บริหารการศึกษา 1 - 

2 คณิตศาสตร์ 3 22 

3 วิทยาศาสตร์ 5 21 

4 ภาษาไทย 3 17 

5 ภาษาต่างประเทศ 4 22 

6 สังคมศึกษา 1 23 

7 การงานอาชีพและเทคโนยี 4 18 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 16 

9 ศิลปศึกษา 3 17 

10 แนะแนว 1 17 

11 พี่เล้ียงเด็กพิการ 1 5 

  รวม 29   
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1.4  ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ 10  มิถุนายน  ของปีการศึกษาที่รายงาน ) 
 1)  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2561  รวม  387  คน 
 

  

1.5  ข้อมูลงบประมาณ  
 งบประมาณ (รับ – จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รวมจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 10,111,000 งบด าเนินการ/เงินเดือน 
เงินค่าจ้าง    

10,111,000 

เงินนอกงบประมาณ  2,714,984 งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา    

2,714,984 

เงินอื่น ๆ (ระบ)ุ  -  -  -  

รวมรายรับ  12,825,984 รวมรายจ่าย 12,825,984 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงนิค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ.....100.00.....ของรายรับ 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ....... 100.00.......ของรายรับ  
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ส่วนที่  2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report: SAR)  ของโรงเรียน          
ห้วยยางศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  18  ปีการศึกษา  2561  มีรายละเอียด
ดังนี ้

2.1  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2561 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน      
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ      
สรุปภาพรวม      

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณ 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียน            
การส่ือสาร โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น  
backward design, Active Leaning,  5 STEP, 5 E, 7E , Discovery Method, Practice , Jigsaw เป็นต้น 
ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศเป็นหลัก และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีบูรณาการความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 
และการส่ือสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นอีก 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ด้านความสามารถในการคิดค านวณนั้น
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการสอนในรายวิชาพื้นฐานและเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และจัดกิจกรรม
เสริมความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณในกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ  
เช่น ชุมนุมโซโดกุ  ชุมนุมหมากฮอส  ชุมนุม Crossword ชุมนุมภาษาจีน เป็นต้น และจัดกิจกรรมท่ีพัฒนา
ผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  นอกจากนี้สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนประชารัฐโดยผู้เรียนใช้เวลาหลังเลิกเรียนด าเนินกิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมพาราภัณฑ์  กิจกรรมเซฟ
จูเนียร์ กิจกรรมHydro Magic Box  กิจกรรมเห็ดนางฟ้า  กิจกรรม Natural soap และกิจกรรมปั้นเสริมเพิ่ม
มูลค่า  ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐแล้ว  ผู้เรียนจะมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน   
การส่ือสาร  และการคิดค านวณ อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้เทคนิคการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนในทุกรายวิชาท้ัง   
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่  วิชาแนะแนว กิจกรรมชุมนุมตาม          
ความสนใจ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  และนักศึกษาวิชาทหาร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ          
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ด้วยโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย อันประกอบด้วยการเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมรักษ์ หศ. กิจกรรมกีฬา           
ต้านยาเสพติด กิจกรรมวันส าคัญ เป็นต้น กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเน้นดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 
พัฒนาและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิตสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ท่ีบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  กิจกรรมปรับพื้นฐานและกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  กิจกรรม STEM 
กิจกรรมพาราภัณฑ์  กิจกรรมเซฟจูเนียร์ กิจกรรม Hydro Magic Box  กิจกรรมเห็ดนางฟ้า  กิจกรรม Natural 
soap และกิจกรรมปั้นเสริมเพิ่มมูลค่า  การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้ ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนท้ัง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติม จัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ  กิจกรรมโครงงานตามความสนใจ  กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ  กิจกรรม STEM เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการท างาน
เป็นกลุ่ม และจัดกิจกรรมสัปดาห์โครงงานเพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงานของผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง และน าเสนอในเวทีการแข่งขันในระดับสหวิทยาเขต และหน่วยงานอื่น จนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียน เป็นแรงบันดาลใจท่ีท าให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์นวัตกรรมท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมดังกล่าว 
ท่ีสถานศึกษาด าเนินการจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีท่ีมีต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
จึงเปิดสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนทุกห้อง ทุกระดับช้ัน ตลอดปีการศึกษา  ได้แก่ วิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  วิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วิชาโปรแกรมประมวลค า วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  วิชา
โปรแกรมตารางค านวณ  วิชา flash กับส่ือมัลติมีเดีย  วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  วิชาการออกแบบและ
พัฒนาเว็บเพจ  วิชาการเขียนโปรแกรม  วิชาการตัดต่อภาพยนตร์   และวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ซึ่งเป็น
รายวิชาท่ีผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นพื้นฐานด้านอาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้แก่ผู้เรียนได้ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 สถานศึกษามีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ

ด าเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ปรับโครงสร้างรายวิชา จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น กิจกรรมปรับพื้นฐาน  จัดการเรียนเรียนรู้
แบบโครงงาน จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ  กิจกรรม STEM  กิจกรรม
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการ
เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนนักเรียนสามารถสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง ครูใช้การวัดและประเมินผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และ หลังเรียน อย่างหลากหลายรูปแบบ มี
การแจ้งผลการประเมินเป็นระยะท้ังการสอบวัดผลประจ าหน่วยการเรียนรู้  การสอบวัดผลกลางภาคเรียน และ
สอบวัดผลปลายภาคเรียน  การสอบวัดการรู้เรื่องการอ่าน (PISA) ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ปีละ 4 ครั้ง และการ
สอบประเมินผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง เพื่อให้ผู้เรียนรู้ศักยภาพของตนและสามารถน าผลท่ีได้จากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
 6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
                                   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ซึ่งในการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการนั้นมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  
เขียนได้เหมาะสมตามช่วงวัย  มุ่ ง ให้ ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านการ ส่ือสาร  ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  มีความสามารถในการคิดค านวณ  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี  และมีความรู้  ทักษะ  และเจตคติท่ีดีพร้อม
ท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  และมีวุฒิภาวะทางอาชีพท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยโดยผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมแนะแนว  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง  รู้จักความถนัดความสามารถ  และ
ความสนใจในทุก ๆ ด้าน  ซึ่งเป็นการน าไปสู่การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นของนักเรียน 
 สถานศึกษาเปิดหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมวิชาชีพ เช่น วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม วิชาด้านคหกรรม (การผลิตและแปรรูปอาหาร)   
วิชาด้านการเกษตร วิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษและภาษาจีน วิชาเพิ่มเติมดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ นอกจากนี้
ยังจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการท างานและการประกอบอาชีพในกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้เรียนท าโครงงานอาชีพ และการให้
ความรู้แนะแนวอาชีพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ในกลุ่มอาชีพ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม และ
เชิญผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ มาให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมหารายได้ระหว่าง
เรียนให้แก่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้สถาบันต่าง ๆ เข้ามาแนะแนวด้านการศึกษาต่อเพื่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต ตลอดจนการท าบันทึกข้อตกลงกับสถาบันอาชีวศึกษาในการเรียนหลักสูตรระยะส้ันส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อการวางแผนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

              สถานศึกษามุ่งปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายและสอดรับกับวิสัยทัศน์  หลักการและจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบ
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อาชีพ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น ได้อาศัยการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดย
ด าเนินการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  เคารพกฎหมาย  มีค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีงามในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และบูรณาการสอดแทรกในรายวิชาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกท้ังยังจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียน เช่น  กิจกรรมโรงเรียนส่งประชาธิปไตย  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  กิจกรรมธรรมศึกษา  
กิจกรรมวันส าคัญ  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน  กิจกรรมซ่อมพฤติกรรมนักเรียน  กิจกรรม
โรงเรียนสุจริต  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน  เป็นต้น นอกจากสถานศึกษาได้
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้ความรู้ด้านกฎจราจร กฎหมาย เช่น การจัดอบรมกฎ
จราจรในกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย  กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  กิจกรรมสภาเด็กต าบลห้วยยาง  และมีพระสงฆ์
มาบรรยายธรรมให้นักเรียนทุกคน ในกิจกรรมธรรมศึกษา เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรี ยนมีการมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                                   สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักในความเป็นไทย  ปลูกฝังค่านิยมและสร้าง
จิตส านึกรักท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ด้วยสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และจัดกิจกรรมโฮมรูมให้แก่นักเรียน ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา  กิจกรรมตักบาตรเทโว
โรหณะ  กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
น านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง  ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนระยองท่ี 6  สวน
พฤกษศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพการประมง  การเกษตรการแปรรูปอาหาร  เป็นต้น การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                                   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีหลากหลาย โดยครูด าเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละด้าน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนมีส่วนร่วม     
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนร่วมกับชุมชน  โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  PDCA     
ผ่านกิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการ  ได้แก่  กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันมาฆบูชา  กิจกรรม          
วันอาสาฬหบูชา  กิจกรรมวันเข้าพรรษา  กิจกรรมวันออกพรรษา  ซึ่งโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน     
นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในการแสดงต่าง ๆ ท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจวิถีการด าเนินชีวิต ท่ีเป็นพื้นฐานในการ
อยู่ร่วมกันภายในสังคม  นอกจากนี้สถานศึกษาได้ปลูกฝังค่านิยมด้านวัฒนธรรมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ด้วยการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การปรับทัศนคติในการอยู่ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างในรายวิชาแนะแนว และกิจกรรม
โฮมรูม นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ 
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาซึ่งมีนักเรียนอาเซียนอยู่ในทุกระดับช้ัน สามารถยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายได้ อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับ ดีเลิศ 



15 
 

 4)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
                                    สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน ด้านสุข
ภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ให้ความรู้แก่ผู้เรียนด้านการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิต อารมณ์และสังคม การแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยการเปิด
สอนรายวิชาเพิ่มเติม เช่น  วิชาว่ายน้ า  วิชาเปตอง  วิชาวอลเล่ย์บอล เป็นต้น  จากการพัฒนาคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ  80 เป็นผู้มีสุขภาพดี มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ และปลอดจาก
สารเสพติด  มีมารยาท สะอาดเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น โดยยึดมั่นในการปกครอง
แบบประชาธิปไตย รู้จักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้สถานศึกษามีโครงการท่ีส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย  
และลักษณะจิตสังคม คือ  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขนิสัยผู้เรียนหลาย
กิจกรรม เช่น กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง  กิจกรรมเต้นต้านโรค  กิจกรรม อย น้อย กิจกรรมรณรงค์
ไข้เลือดออก  กิจกรรมอนามัยโรงเรียน กิจกรรมเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
กิจกรรมวิ่งต้านยาเสพติด กิจกรรมกีฬาภายใน และกิจกรรมชุมนุมกีฬา ในด้านการพัฒนาจิตสังคม ก็มีการจัด
กิจกรรมดนตรีสากล กิจกรรมประกวดร้องเพลง และกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนห้วยยาง
ศึกษา ได้จัดขึ้นนั้น นอกจากจะส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายท่ีดีแล้ว ยังพัฒนาสุขภาพจิตใจของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเช่ือมั่นในตนเอง รู้จักป้องกันดูแลตนเองและสังคม และ
ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข ซึ่งสอดคล้อง กับพันธกิจของโรงเรียน คือ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย  และจิตสังคม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ  จากผลการนิเทศ  ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ
จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกัน ในการก าหนดเป้าหมาย                
ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ  กลยุทธ์  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี   ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบหมายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงาน  สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี (2560-2562)  
แผนปฏิบัติการประจ าปี  2561  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้  โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ  มีการวางแผน  การด าเนินการ   
การประเมินติดตามผลการด าเนินการ  และการแก้ไขปรับปรุง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป 
จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ท้ังในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากร



16 
 

ทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบการนิเทศภายใน  การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน  ปรับปรุง  และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา    
 สถานศึกษาได้ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคน  จัดบุคลากรตรงตามวิชาเอก ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  มีการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี  21 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด  สถานศึกษาด าเนินการจัดสรร
งบประมาณให้เหมาะสมในแต่ละโครงการ  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  5 ขั้นตอน  คือ  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   คัดกรองนักเรียน   แก้ไขพัฒนา   ส่งเสริม                   
และส่งต่อ  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือและได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างท่ัวถึง  สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการนิเทศภายในโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน และคณะกรรมการนิเทศกลุ่ม
สาระเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือ  ร่วม
เรียนรู้ของครู ผู้บริหาร  นักการศึกษาบนพื้นฐานการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
เกิดความสุขของการท างานร่วมกัน  จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย  มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้  ทักษะประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  
โดยจัดท าหลักสูตรเพื่อส่งเสริมอาชีพ  โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก EEC  จัดกิจกรรมชุมนุม   ลูกเสือเนตรนารี  นักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมตามนโยบาย  ลดเวลา
เรียน  เพิ่มเวลารู้   จิตอาสา เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ  ตาม
ความถนัด  ตามความต้องการเหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
สอดคล้องกับวิถีชีวิต   โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  
องค์กรหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ  ดีเลิศ 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของครูและบุคลากร  กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
และผู้บริหาร  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อบรมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพทุกกลุ่มสาระ  เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ครูมืออาชีพ  ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียน  จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
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 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม  ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย 
 สถานศึกษาด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาอาคารและสถานท่ี  ภายในห้องเรียน             
โดยจัดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สะอาด  สวยงาม  มีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวโดยกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาห้องเรียนให้มีความพร้อมสามารถให้บริการความรู้ และอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและเป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน ในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีได้รับมอบหมาย   จิตสาธารณะในการรัก
ส่ิงของท่ีเป็นทรัพย์สินของส่วนรวม ความมุ่งมั่นในการท างานท่ีจะท าให้งานประสบความส าเร็จ ความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ  ฝึกให้มีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  กิจกรรพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่  แหล่งเรียนรู้ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  สวนป่ากิน  เห็ดนางฟ้า  สวน
วรรณคดี  วังมัจฉา   ลานธรรมะ  พืชสมุนไพร ไฮโดรพอนิกส์  ปลูกป่าร่วมกับชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง  สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยอง  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน
ท่ี 1 ระยอง สถานีควบคุมไฟป่า เขาชะเมา  - เขาวง  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้  จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผล
ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี  สถานศึกษาได้รับ
การสนับสนุนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และจอทีวี  จ านวน  15  เครื่องตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ติดต้ัง
อุปกรณ์ WI-FI  เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนโดยสามารถน าส่ือการเรียนการสอนจาก 
ICT มาใช้ได้อย่างหลากหลายและเป็นการกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน ส่งผลให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการคิด เน้นการเรียนรู้ผ่าน 
กิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ  จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงาน เช่น สัปดาห์
โครงงาน  กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน  
สัปดาห์วิทยาศาสตร์  เป็นต้น  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน ท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้แบบใหม่ท่ีเกิดขึ้นจาก
ภายนอกห้องเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  จากการด าเนินงาน
ดังกล่าวส่งผลให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
 3.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาได้มีการใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้   รวมท้ังภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการจัดการเรียนการ
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สอน โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ และความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างท่ัวถึง จึงให้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ออกแบบหลักสูตรโดยนอกจากจะมีวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโ ลยี
สารสนเทศทุกระดับช้ัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์แล้วนั้น ทางโรงเรียนได้เล็งเห็น
ว่า เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงส าคัญจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เทคนิคในการใช้งานต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักเรียนจะได้น าไปใช้เป็นทักษะความรู้ติดตัว เช่น มัลติมีเดีย  
กราฟิก ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็ปเพจ การตัดต่อภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  
เป็นต้น  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น  แหล่งเรียนรู้มัจฉา  การเพาะเห็ด  สวนป่า
ตามรอยวรรณคดี  ลานธรรมะ  พืชสมุนไพร  ไฮโดรพอนิก  สวนป่ากินได้  ปลาดุก เล้ียงปลาสวยงาม  สวน
หมาก  สวนมะนาว  เป็นต้น  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   จากการ
ด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการเสริมแรง
ให้กับผู้เรียน  ครูมีความเป็นกัลยาณมิตร  ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก สามารถท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
มีการจัดประกวดห้องเรียนสีขาว พัฒนาห้องเรียนให้เหมาะแก่การเรียนรู้ สร้างบรรยากาศในห้องเรียน ส่ือ ให้
อยู่สภาพท่ีพร้อมใช้งาน  ครูจัดท าแผนการเรียนรู้  มีเอกสารบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ  มีการ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการเรียนและด้านสุขภาพ  ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ตามความสนใจ  แก้ไขปัญหาผู้เรียนด้วยวิจัยในช้ันเรียนและมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดี 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                         สถานศึกษามีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การวางแผนการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างเป็นระบบ ด้วยการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เพื่อ
ประเมินผู้เรียนในระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยหลากหลายวิธี รวมถึงการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้วยการเลือกใช้เครื่องมือวัดประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และวัยของผู้เรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่ วมในการวัดและ
ประเมินผล ท้ังการวัดและประเมินผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และ หลังเรียน มีการแจ้งผลการประเมินเป็น
ระยะท้ังการสอบวัดผลประจ าหน่วยการเรียนรู้ การสอบวัดผลกลางภาคเรียน และสอบวัดผลปลายภาคเรียน 
การสอบวัดการรู้เรื่องการอ่าน (PISA) ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ปีละ 4 ครั้ง และการสอบประเมินผลด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลาง เพื่อให้ผู้เรียนรู้ศักยภาพของตนและสามารถน าผลท่ีได้จากการวัดและประเมินผล ไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดี 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
                        สถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศในรูปแบบของคณะกรรมการโดยการแต่งต้ังคณะกรรมการ
นิเทศของกลุ่มบริหารวิชาการจากผู้บริหาร คณะกรรมการนิเทศประชุมจัดท าปฏิทินนิเทศการสอน เดือนละ 1 
ครั้ง ด้วยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ซึ่งเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นหลัก ท้ังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ท้ัง 8 กลุ่มสาระฯ ยังมีการนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ โดยจัดท าปฏิทินนิเทศ เดือนละ 1 ครั้ง ด้วยการนิเทศแบบ
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วงกลม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ ๆ เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือแบบสังเกตการ
สอนเดียวกับการนิเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ  และสรุปผลการนิเทศโดยภาพรวม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมกับ
กระบวนการ PLC ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และให้ครูน าข้อมูลไปใช้
ในการพัฒนารูปแบบการสอนต่อไป  จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดี 
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