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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๐๘ หมู่ ๓ ถนนปัทมานนท์ ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  มีบุคลากรสายการบริหาร จ านวน  ๕  คน และมีบุคลากรครู พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ จ านวน  ๙๖  คน 
 

ภาพรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ ๓) 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ ๕) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

ยอดเยี่ยม 
 (ระดับ ๕) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

ดี 
(ระดับ ๓) 

ยอดเยี่ยม 
 (ระดับ ๕) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม 
ดี 

(ระดับ ๓) 
ยอดเยี่ยม 
 (ระดับ ๕) 

 มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ระดับคุณภาพรวม :  ยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือก 
ตามความถนัดและความสนใจ จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระแต่ละระดับ
มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนตรงตามตัวช้ีวัด มีการสอดแทรกเทคนิคการท าข้อสอบ การอ่าน คิด 
วิเคราะห์ มีการติดตาม วัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลายเป็นระยะ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน 
ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  
โดยมีการจัดการเรียนรู้ ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก เน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้อ่านคล่อง เขียนคล่องได้ทุกระดับช้ัน โดยส่งเสริมให้มีบันทึกการอ่าน นอกจากนี้ครูทุก
กลุ่มสาระมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ เอาใจใส่ในการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี      การ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลช่วยให้ครูผู้สอนแก้ปัญหา พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนได้ตรงประเด็นปัญหา  
พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้ส่ือเทคโนโลยี      
การจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลของครูและผู้เรียน  ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดท่ีมีคอมพิวเตอร์ไว้สืบค้นข้อมูล เพื่อให้มีความเหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบัน ให้ครูได้
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องการ มีการวัดผลและประเมินผล
แบบบูรณาการ ครูใช้ค าถาม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของ สพฐ. ผู้สอนได้น ากระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดการเรียน     
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การสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้  เพื่อฝึกทักษะการคิดทุกรายวิชา 
รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ โดยท าโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ 

มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพรวม :  ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วย  

“ SAMAN Model” มีการนิเทศติดตาม จัดให้มีการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับ       
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา ปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  โรงเรียนได้มีกระบวนการ PLC และวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพรวม  :  
ยอดเยี่ยม 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มีความต้ังใจ มุ่งมั่นใน      
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังในและนอกห้องเรียน ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูท าการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริง 
มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยได้รับการนิเทศติดตามจากงานวิชาการโรงเรียน ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรัก เคารพครู มีมารยาทท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๑.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๒.  หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๔.  แบบบันทึกกิจกรรม PLC 
 ๕.  แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) 
 ๖.  แบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้านเพื่อเก็บข้อมูลผู้เรียน  
 ๗.  การประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วม 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบผลการจัดการศึกษา 
 ๘.  แบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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 ๙.  รายงานโครงการต่าง ๆ 
 ๑๐. รายงานการสอน 
 ๑๑. รางวัลและเกียรติบัตรต่าง ๆ 
 ๑๒. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๑๓. Website ของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 ๑๔. วิจัยในช้ันเรียน 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยมีการบริหารจัดการด้วยรูปแบบการบริหาร SAMAN Model ซึ่งมี
ความหมายดังนี้ 
  S : Strategic Management (การบริหารเชิงกุลยุทธ์) เป็นการบริหารคุณภาพโรงเรียน 
โดยเริ่มจากศึกษานโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อ  1. จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) 2. การปฏิบัติการ (Take Action) 3. การประเมิน (Evaluation) 

  A : Assurance in Education (การประกันคุณภาพการศึกษา) มีการท ากิจกรรมหรือการ 
ปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนท่ีก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  

  M : Morality (หลักคุณธรรม) เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมให้บุคลลากร 
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม 

  A : Academic Management (การบริหารงานวิชาการ) การบริหารกิจกรรมทุกอย่างใน 
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และการศึกษาของ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามขอบข่ายการบริหารวิชาการ 
  N : Network/Social Network (การสร้างเครือข่าย)  มีการเ ช่ือมโยงบริหารจัดการ
เครือข่ายท่ีมีคุณภาพ เพื่อเช่ือมต่อการบริหารจัดการท่ีรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า การเช่ือมโยงร้อยรัดเอา
ความพยายามด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ โดยใช้หลักบริหารจัดการร่วมกัน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จาก
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอก โดยยึดหลัก SPIRIT ดังกล่าวไว้ตาม
ค่านิยม โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ด้วยระบบ
นิเทศภายใน ภายใต้การน าของผู้บริหาร คณะกรรมการท่ีปรึกษา การบริหารงานของโรงเรียนสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของโรงเรียน ร่วมกัน ประชุมหารือ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม จุดอ่อนจุดแข็ง และใช้ข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังของสถานศึกษา ประกอบการวิเคราะห์
บริบทต่าง ๆ และทิศทางหรือแนวโน้มการศึกษาในอนาคต เพื่อก าห นดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม 
โดยด า เนินการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
มุ่ ง เน้นการให้ความส าคัญสูงสุดทุกด้าน ด า เนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้  โดยมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน  
  
 
 
 



 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

 โครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอน โดยมีการบูรณาการน้อมน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม จึงได้จัดท าโครงการ
อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะในการท างานด้าน
อาชีพเบื้องต้น สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองในอนาคต เผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์       ใน
การประกอบอาชีพทางการเกษตร ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งทักษะดังกล่าวมี
ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตในอนาคต สามารถน าผลิตผลท่ีได้จากโครงการ มาประกอบอาหารท่ีมีประโยชน์ 
ปลอดสารพิษ และเพื่อลดรายจ่ายภายในครอบครัว 

โรงเรียนได้ด าเนินการตามโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง  ลงสู่การปฏิบัติโดยได้
ด าเนินการตามองค์ประกอบของโครงการ  ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี ๑  ด้านนโยบาย โรงเรียนได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อวาง
แผนการจัดท าโครงการ / กิจกรรม ให้รองรับตามนโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
และมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนท่ีก าหนดให้กับครูนักเรียน และชุมชมได้รับทราบ  รวมท้ังได้มี
การออกค าส่ังแต่งต้ังคณะด าเนินงานและประชุมคณะด าเนินงานตามโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถี
พอเพียง  ซึ่งผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานลงสู่        
การปฏิบัติ  โดยโรงเรียนได้จัดท าแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรแบบผสมผสานในช่ือว่า “สวน
สามัญพอเพียง” เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ชุมชนภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วม
ตามวัตถุปรงสงค์ของโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง 

องค์ประกอบท่ี ๒  ด้านบุคลากร  ผูบริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการมีการส่งเสริม สนับสนุนครู
และบุคลากร นักเรียนในการขับเคล่ือนโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง  โดยการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี ๙  และน านโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดลงสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้มี
การนิเทศติดตาม ให้ก าลังใจครูและนักเรียน สร้างขวัญก าลังใจอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน รวมท้ังน านักเรียนลงสู่การปฏิบัติจริงในแปลงสาธิต “สวนสามัญพอเพียง” อีกท้ังยังมีการส่งเสริม 
สนับสนุน เป็นท่ีปรึกษา และปลูกฝังวิถีชีวิตแบบพอเพียงให้กับนักเรียนท้ังในโรงเรียนและท่ีบ้าน  โดยการออก
เย่ียมบ้านอย่างต่อเนื่องของครูผู้สอน 

องค์ประกอบท่ี ๓  ด้านการด าเนินการ เพื่อการบริโภคในครัวเรือน (นักเรียน) โรงเรียนได้ด าเนินการ
ตามโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง  โดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ปลูก
พืชผัก (ผักท่ีกินได้ ต้ังแต่ ราก ใบ ยอด ล าต้น ดอก ผล ) ไม่น้อยกว่า ๕ อย่าง และเล้ียงสัตว์ไม่น้อยกว่า  ๒ 
ชนิด ในเขตพื้นท่ีสวนสามัญพอเพียง และสวนสุตกิตวิมล  โดยแบ่งเขตรับผิดชอบตามระดับช้ันของนักเรียน 
เมื่อได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนน าผลิตผลไปแบ่งปัน และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียน  รวมทั้งครูได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนของตนเอง และบัญชีรายรับ รายจ่าย จากการจ าหน่ายผลิตผลท่ีได้ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้     
ความเข้าใจในโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง  สามารถน ามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้ด าเนินตามโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง  น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิตท่ีสมดุล มีความสุขตามอรรถภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร



 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

ทางการศึกษา นักเรียนได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้มีการคิดและวางแผนอย่างรอบคอบ           
มีภูมิคุ้มกันท่ีดี  เช่น ท าบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อการใช้จ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ รู้จักใช้และจัดการอย่าง
รอบคอบ 

แผนงาน แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑. แผนพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

๒. แผนพัฒนาให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

๓. แผนพัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าผลการทดสอบระดับชาติมีความรู้ทักษะพื้นฐานใน
การจัดการเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกาของสังคม 

๔. แผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อรองรับปัญหาท่ีไม่คาดคิดท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

๕. แผนการส่งเสริมการจัดการเรียนทุกกลุ่มสาระ ทุกกิจกรรมสอดแทรกคุณลักษณะ       อัน
พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก และเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๑. แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนภายในโรงเรียนให้เช่ือมโยงและมีคุณภาพ 
  ๒. แผนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาแผนงาน แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

 ๑. แผนพัฒนากระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๒. พัฒนากิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนยิ่งขึ้น 

 ๓. แผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลท่ี
หลากหลาย  


