รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
Self – Assessment Report :

SAR

ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารจัดการและการจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในอนาคต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่าน
มา ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผลการ
ประเมินตนเอง (ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) สรุปแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ
และเอกสารหลักฐานอ้างอิงในการมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทีม่ ี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มคี ุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการนาไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ก

คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
ผลการประเมินภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผลการประเมินภายนอกคุณภาพรอบสี่
ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน จุดเด่น จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จุดเด่น จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น จุดควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ความต้องการและการช่วยเหลือ
ส่วนที่ ๔ ภำคผนวก
ประกาศโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
“กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา”
คาสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ที่ ๙๗/๒๕๖๒
ประมวลภาพกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒
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ชื่อโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ที่ตั้ง อยู่เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตาบลนาจอมเทียน
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250 โทรศัพท์ 0-3823-8525, 0-3823-7299
โทรสาร 0-3823-7875 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Sattahip.SW@gmail.com Website :
www.sw.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 28 ไร่
1 งาน 99 ตารางวา

๑) จานวนบุคลากร
บุคลากร
ปีการศึกษา ๒๕62

ผู้บริหาร
๑

ครูผสู้ อน
85

พนักงานราชการ
1

ครูอัตราจ้าง
1

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
4

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ปริญญาตรี
31.11%

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1.11%

ป. ตรี จานวน 61 คน
ป. โท จานวน 28 คน

67.78%

ป. เอก จานวน 1 คน

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
๑. บริหารการศึกษา
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. ภาษาไทย
๕. ภาษาต่างประเทศ
๖. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา
๙. ศิลปะ
10.แนะแนว

๑

จานวน(คน)
๑
๑1
๑2
๑1
๑3
11
15
5
5
2

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
15
15
14
๑5
14
12
16
19
21

จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 1,543 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563)
ระดับชั้นเรียน

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวมทั้งหมด

จานวนห้อง

7

7
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6

7

40

ชาย

143

124

128

64

66

59

593

หญิง

รวม

202
345

166
290

196
324

139
203

138
204

118
177

974
1,567

เฉลี่ยต่อห้อง

49

41
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34

34

30

เพศ

300
250

202
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150

เพศชาย
เพศหญิง
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100
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59

50
0
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ม.2

ม.3
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ม.5

ม.6

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
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ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๒

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยของระดับจังหวัด

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

30.07

30.72

30.22

29.98

26.73

28.56

26.98

27.07

33.25

36.18

32.98

33.57

55.91

คะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ

55.14

57.51

57.96

คะแนนเฉลี่ยของสังกัด

วิทยาศาสตร์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

100

60

คะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ

50

40
30

28.58
31.51
29.4
29.2

คะแนนเฉลี่ยของสังกัด

21.83
30.23
25.62
25.41

70
27.83
33.56
28.97
29.2

คะแนนเฉลี่ยของระดับจังหวัด

34.61
37.45
36.1
35.7

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

80
42.68
46.07
43.02
42.21

90

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

20
10
0
ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา 2561-2562
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2561-2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

29.19
28.58

47.53
42.68
ภาษาไทย

29.37
21.83

0
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27.83
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34.07
34.61
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35.74
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ปี 2561
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57.96
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ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จาก การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2561-2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพิ่มขึ้นใน
รายวิชาภาษาไทย ร้อยละ 2.08 และรายวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๔.56 ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพิ่มขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ร้อยละ 0.5๔

๓

๑.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
160 150

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
7
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1
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2
1

2
1

1

1

1

0

งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ(รายได้สถานศึกษา,
เงินระดมทรัพยากร)

รวมรายรับ

จานวน/บาท
2,604,655.97
2,818,945.75
5,423,601.72

รายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงินอื่นๆ (รายได้สถานศึกษา,เงิน
ระดมทรัพยากร)
รวมรายจ่าย

จานวน/บาท
15,969,480
1,975,738.09
2,376,068.67
20,321,286.76

งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ............-................ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ ………36.43……... ของรายรับ

อาชีพผู้ปกครอง
8.01%
5.72%
33.69%

20.00%
32.58%

๔

รับราชการ
เกษตร
ค้าขาย
รับจ้าง
อื่น ๆ

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
๕

๔

๓

๒

๑

ยอด
เยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปาน
กลาง

กาลัง
พัฒนา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ





สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ............ดีเลิศ.................
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
จุดเด่น/โอกาสที่ทาให้มีคุณภาพ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และมีคุณลักษณะด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ในระดับดีเยี่ยม ส่งผลต่อคะแนนการประเมินระดับชาติ
เพิ่มสูงขึ้นและมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100
คะแนน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการ และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน
ในทุกด้าน ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตลอดจนอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา/อุปสรรคที่ทาให้ไม่มีคุณภาพ
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม ไม่ใช้สิ่งของฟุ่มเฟือย โดยการร่วมมือ
กับธนาคารออมสินจัดตั้งธนาคารโรงเรียน และการจัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)
ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เพียงพอ และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปคือการจัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนที่ยังมีพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ ให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียนควรมีการเขียนรายงานการใช้ด้วย โดยการมีส่วนร่วมและพัฒนา
ให้เป็นที่พอใจ มีแบบประเมินความพึงพอใจ ทาบัญชีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้มีร่องรอย
หลักฐานการใช้ เช่น นักเรียนในโรงเรียนมีทั้งหมดเท่าไหร่ มีการใช้แหล่งข้อมูลจานวนเท่าไหร่ แต่ละปี
เปรียบเทียบให้มีระดับสูงขึ้นทุกปี และการประเมินความสามารถในการอ่านและรักการอ่านของ
นักเรียนควรมีหนังสืออ่านนอกเวลาเพิ่มเติม จัดกิจกรรมโครงการรักษ์การอ่าน และมีบันทึกการอ่าน
ของนักเรียน
๒. มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเด่น/โอกาสที่ทาให้มีคุณภาพ
ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ มีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการประเมินผลและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โรงเรียนได้รับการยอมรับ
ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จุดที่ควรพัฒนา/อุปสรรคที่ทาให้ไม่มีคุณภาพ
โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการ และการดาเนินงานตามแผนพัฒนาของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด และจัดทาข้อมูลสารสนเทศสะท้อนให้ผลการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการและกิจกรรม
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
แผนพัฒนารายปีควรให้สอดคล้องกับ SAR สถานศึกษาและสรุปผลรายงานตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ และการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องมีรายละเอียดข้อมูลตามค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโรงเรียนด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นแล้วกระบวน PLC ต้อง
มีการดาเนินการตามกระบวนการที่วางแผนไว้ มีรอ่ งรอย และหลักฐานในการ PLC อย่างชัดเจน ครูที่
ผ่านการอบรมใน 1 ปีการศึกษา ทุกคนต้องผ่านการอบรมอย่างต่า ๒๐ ชั่วโมง
๓. มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น/โอกาสที่ทาให้มีคุณภาพ
โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระฯ หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา และเป็นคู่มือในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ให้นักเรียนรักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๖

แบบกลุ่ม ให้นักเรียนรู้จักการทางานเป็นทีม ฝึกความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข รวมถึงการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
กากับติดตาม ตรวจสอบ และจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน และการ
แจ้งผลให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา/อุปสรรคที่ทาให้ไม่มีคุณภาพ
โรงเรียนควรพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาจากฝ่ายบริหารอย่างเป็นระบบ ควรมีการ
ส่งเสริมกิจกรรมสู่ชุมชนให้มากขึ้น ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามี
บทบาทในการกากับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนควรผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นต้น โดยจัดให้มีการบริหารจัดการเชิงบวก คือ
การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนมีความสุข มีการเสริมแรงบวก ให้กาลังใจผู้เรียน มีการตรวจสอบ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูผู้สอนทุกคนจัดทาวิจัยในชั้นเรียน และทาข้อมูลสารสนเทศไว้
สรุปผลภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศต้องมีการสะท้อนกลับ
ต่อครูผู้รับการนิเทศ เช่น คาชื่นชม ข้อควรปรับปรุง พัฒนา เพื่อนาข้อเสนอแนะไปพัฒนากระบวนการ
สอนให้ดีขึ้น
1.10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสี่
เมื่อวันที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕62 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕62
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาแนกตาม มาตรฐาน
โดยภาพรวมดังแสดงในตารางต่อไปนี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้าน
1. คุณภาพของผู้เรียน
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับรางวัลระดับชาติจากการประกวดมารยาทไทย ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด และมีความสามารถด้าน
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรม ประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ จนได้รับ
รางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานกล่องให้ออกซิเจนแบบพกพา มี
โครงงานสารเร่งการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศจากเปลือกไข่ เป็นต้น ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง โดยสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความสามารถและความแตกต่างอย่างหลากหลาย มีกิจกรรมชมรมที่หลากหลายตามความสนใจของ
ผู้เรียน และตามความถนัด จนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้เรียนได้
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาโรงเรียนพร้อมเข้าสู่ EEC (Eastern Economic Corridor)
อย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะครู
เครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษา
และช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการทาข้อตกลงที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้าน
อาชีพ กับหน่วยงานอืน่ เช่น วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โรงเรียนชลบุรีการบริหารและภาษาศาสตร์ ด้านอาคารสถานที่ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ร่มรื่น สวยงาม และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน มีความเป็นระเบียบ วินัยในตนเอง ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ
ของสถานศึกษา ด้านการแต่งกาย มีความเป็นประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ยอมรับการเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี ครูส่วนใหญ่เป็นครูรุ่นใหม่ จึงเข้าใจผู้เรียน มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
การคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คาแนะนา
จากผู้เชี่ยวชาญ
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
การจัดทาระบบข้อมูลยังไม่ได้จัดทาเป็น สารสนเทศจึงทาให้การค้นหาข้อมูลยังไม่สะดวกและ
รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาควรเพิ่มเติมหลักสูตร EEC เพื่อให้ทันสมัยมี
การยอมรับมากขึ้น

๘

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดการเรียนการสอนของครู ยังไม่ได้นาเทคนิคการสอนที่ได้รับการอบรมในการพัฒนา
ตนเองมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และหลากหลายวิธีการ การใช้สื่อการเรียนในชั้นเรียนเป็นจอ
ภาพสีขาวเวลากลางวันแสงสว่างภายในห้องมีมากทาให้ภาพที่จอค่อนข้างมัว ไม่ชัดเจน อาจเป็น
ปัญหาต่อสายตาของผู้เรียนในอนาคตได้
ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. ควรจัดระบบข้อมูล แล้วมาทาเป็นสารสนเทศ โดยการประมวลผลให้นาไปไว้ที่ เว็บไซต์
Facebook หรือ ระบบ Google Drive เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และเป็นการเพิ่มช่อง
การในการเข้าถึงข้อมูล สามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นต่อไปได้
๒. ควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทาการตรวจสอบ และมีการประเมินผลหลักสูตรเพิ่มเติม
เพื่อนาไปใช้ในปีต่อไป กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ควรมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง
๒. ควรสร้างความตระหนักให้ครู และบุคลากรของโรงเรียนเห็นความสาคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมในการทางานปกติของสถานศึกษา
๓. นาบุคลากรเข้าร่วม พัฒนา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาการจัด
การศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ภายใน ๑ ปี
ข้อเสนอแนะ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. ควรจัดระบบข้อมูล แล้วมาทาเป็นสารสนเทศ โดยการประมวลผลให้นาไปไว้ที่ เว็บไซต์
Facebook หรือ ระบบ Google Drive เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล สามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานอืน่ ต่อไปได้
๒. ควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทาการตรวจสอบ และมีการประเมินผลหลักสูตรเพิ่มเติม
เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนต่อไป กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ภายใน ๑ ปี

๙

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ครูควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการค้นคว้า
หาคาตอบมานาเสนอในชั้นเรียน การใช้สื่อการสอนควรใช้ของจริง หรือแบบจาลองที่เกิดจากการ
ร่วมมือกันจัดทาจากผู้เรียนบ้าง โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ งานประดิษฐ์ งานช่าง เป็นต้น
๒. ครูควรนาเทคนิคการสอนที่ได้จากการอบรมพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนอย่างจริงจัง และหลากหลายวิธีการ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากวิธีการสอนที่
หลากหลายกาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
วิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนเคยประดิษฐ์คิดค้นจนได้รับรางวัล เช่น กล่องให้ออกซิเจน
แบบพกพา สถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนา
ต่อยอดจากโครงงาน สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ต่อยอดให้
สามารถสร้างมูลค่า/ สร้างรายได้ ให้กับผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่น
ได้เข้ามาศึกษาดูงานหรือจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพระหว่างเรียนและส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การคิดติดตัว และนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา หรือบางชิ้นงานหาก
สามารถจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา ควรส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรต่อไป
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ควรทาหลักสูตรเฉพาะของ EEC ที่ตอบสนอง ๑๐ อุตสาหกรรมหลัก ที่เน้นให้ผู้เรียนมีงานทา
และประสานเครือข่ายทาข้อตกลงการเรียนต่อของนักเรียน เช่น วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มหาวิทยาลัย
เกษตรศรีราชา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการเรียนต่อ
ของผู้เรียนและมีงานทา สอดคล้องกับความต้องการของ EEC
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้
แบบโครงงานส่งผลให้ผู้เรียนนาความรู้จากหลากหลายวิชามาคิดทาสิ่งประดิษฐ์ได้หลายอย่าง จึงควร
ให้ผู้เรียนได้ร่วมผลิตสื่อการเรียนการสอนในการเรียนรู้บางเนื้อหาตามความเหมาะสม โดยการจัดทา
แบบจาลองจากของจริง โมเดลที่เป็นรูปแบบของเรื่องราวที่เรียน และให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดทามีการ
ประกวดผลงาน นาผลงานที่ได้ไปใช้เป็นสื่อในหลายๆกลุ่มสาระการเรียนรู้
สรุปประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษาได้รับการประเมินจากต้นสังกัด เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีการประเมิน
๘ องค์ประกอบดังนี้
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. การทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
๑๐

๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๑, ๔, ๕ และ ๗ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๒, ๓, ๖ และ ๘ อยู่ในระดับดีเลิศ
มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินภายในจากต้นสังกัด คือ
๑. ควรมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง
๒. ควรสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเห็นความสาคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมในการทางานปกติของสถานศึกษา
๓. นาบุคลากรเข้าร่วม /พัฒนา/ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาการจัด
การศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ปี ๒๕๖๐) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C ๒)
การดาเนินโครงการนี้ได้สร้างเยาวชนเครือข่ายร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน ๖๖ คน เพื่อเป็น
นักเรียนแกนนาในการทากิจกรรมจิตอาสา ทั้งในและนอกโรงเรียน เช่นการเก็บขยะบริเวณชายหาด
บริเวณโรงเรียน และชายหาดสมประสงค์ มีปริมาณขยะลดลง เป็นระเบียบ สะอาด น่าอยู่ นักเรียน
และคนในชุมชนมีจิตสานึกที่ดีในการคัดแยกขยะ ทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อสะดวกต่อการนาไปบริหาร
จัดการขยะ แต่ละระดับชั้นมีรายได้จากการขายขยะ เช่น การแยกขวดพลาสติก เมื่อขายจะได้ราคา
เพิ่มขึ้น การนาฝาขวดน้าพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นถังใส่ขยะแห้ง เป็นการนาขยะรีไซเคิลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ การนากล่องนม และกล่องน้าผลไม้ไปบริจาคเพื่อทาเป็นหลังคา ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีก
ทางหนึ่ง
ผลการดาเนินโครงการได้รับรางวัลดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ผลการประเมินอยู่ในระดับ เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C ๒)

๑๑

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
๑. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๑ หมู่ที่ ๙ ถนนสุขุมวิท ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๕๐ โทรศัพท์๐-๓๘๒๓- ๘๕๒๕ โทรสาร ๐-๓๘๒๓ -๗๒๙๙
E-mail : sw_ school@hotmail.com Website www.sw.ac.th
๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๘
๓. สรุปข้อมูลสาคัญของสถานศึกษา
๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓.๒ จานวนผู้เรียน จาแนกตามระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้นที่เปิดสอน

จานวน
ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งสิ้น

7
7
7
6
6
6
39

จานวน
ผู้เรียนปกติ (คน)
ชาย
หญิง
139
205
122
166
126
191
65
136
67
140
58
115
577
953

จานวนผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ(คน)
ชาย
หญิง
-

๓.๓ ข้อมูลบุคลากร
: ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๑ คน
: ครูมัธยมศึกษา จานวน ๘๐ คน
: บุคลากรสายสนับสนุน จานวน ๔ คน
สรุปอัตราส่วน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา
: อัตราส่วนของจานวนผู้เรียน : ครู เท่ากับ ๑๙ : ๑
: อัตราส่วนของจานวนผู้เรียน : ห้อง เท่ากับ ๓๙ : ๑
: มีจานวนครู ครบชั้น  ครบชั้น  ไม่ครบชั้น
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๑๗ : สัปดาห์

๑๒

รวม
344
288
317
201
207
173
1,530

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพของต้นสังกัด ซึ่งมาตรฐานด้านผู้เรียน ประกอบด้วย ๒ ประเด็นการพิจารณา ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษามี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการกาหนดโครงการกิจกรรม เช่น โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตและวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองใหม่ จากการสอบทานข้อมูล
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แผนปฏิบัติการประจาปี รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ พบว่า มี
ความเหมาะสมเป็นไปได้ เนื่องจากสถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นอดีตผู้อานวยการโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินสถานศึกษาสถานศึกษามีการกาหนดคณะผู้ประเมินภายใน
สถานศึกษา มีการสรุปผลการดาเนินงาน แต่ละเป้าหมายความสาเร็จ ร้อยละ ๗๐ ยกเว้นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
เป้าหมายความสาเร็จ ร้อยละ ๖๐ จากการสอบทานข้อมูล พบว่าสถานศึกษามีการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี มีการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบสอบถาม
แบบสังเกตมีการประเมินผลอย่างชัดเจน มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SISA
เก็บสถิติการมาเรียน และสแกนบัตรเข้าเรียนหน้าประตูทางเข้าออก จากการสังเกตและข้อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่าสถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เช่น
โครงการนักเรียนโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อลดจานวนขยะภายในโรงเรียน โครงการส่งเสริมงานพัฒนา
งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมทาบุญตักบาตรทุกเดือน ทุกระดับชั้น กิจกรรมอบรมคุณธรรม
โครงการประกวดมารยาทไทย โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรม
จิตอาสา กิจกรรมคัดกรองยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมอบรมภาวะผู้นา
มีความเชื่อถือได้ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจ เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย สถานศึกษามีการบูรณา
การเกี่ยวกับประเพณี กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมวันลอยกระทง ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
โดยสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน เช่น กิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรม
อาเซียน ส่งผลให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ครูจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
สืบค้นข้อมูล หาคาตอบด้วยตนเอง เช่น สรุปใจความสาคัญ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ
สัปดาห์ภาษาไทย ป้ายนิเทศ การทาหนังสือเล่มเล็ก สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แบบโครงงานการ
แก้ปัญหาเป็นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแรกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับ
๑๓

อัตลักษณ์ของโรงเรียน “นักคิด นักทา นักพัฒนา เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน” กิจกรรมการทางาน
เป็นทีม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารจัดทาวีดีทัศน์เสนอผลงานผ่านสื่อ Social
เช่น Line และ Facebook โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ICT ,มีความรู้ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพมีการแนะแนวการศึกษาต่อการทางานและสายอาชีพ โครงการหลักสูตร
ห้องเรียน PIM หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดหลักสูตรพยาบาลผู้ป่วย และจัดชุมนุม ตามความสนใจ
และความสามารถของผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
พบว่าสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐
สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ได้รับรางวัลระดับชาติ ด้านมารยาทไทย ของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด และมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีโครงการ/
กิจกรรมประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ จนได้รับรางวัลระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง
๓. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง โดยสถานศึกษาได้
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถและความแตกต่างอย่างหลากหลาย มีกิจกรรมชมรม
ที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน และความถนัด จนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
การเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนเคยประดิษฐ์
คิดค้นจนได้รับรางวัล เช่น กล่องให้ออกซิเจน แบบพกพา เป็นต้น สถานศึกษาจึงควรสนับสนุนให้มี
การพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยการพัฒนาต่อยอดจากโครงงานที่ทา สถานศึกษา
ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ให้สามารถสร้างมูลค่า สร้างรายได้ ให้กับผู้ที่
ประดิษฐ์คิดค้น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้เข้ามาศึกษาดูงาน หรือจะเป็นการสร้าง
งานสร้างอาชีพระหว่างเรียนและส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดติดตัว และนาไปประยุกต์ใช้ในการ
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา หรือบางชิ้นงาน หากสามารถจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา ควรส่งเสริม
ให้มีการจดสิทธิบัตรต่อไป
ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการดเนินงาน
สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มี
ความสามารถในการกากับ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไป
ในทิศทางตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒
มีการรายงานตามเป้าหมายความสาเร็จที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจาปี
ในแต่ละปี สถานศึกษามีระบบรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๐ ผู้บริหารมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
๑๔

โรงเรียนพร้อมเข้าสู่ EEC (Eastern Economic Corridor) มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคี
เครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองคณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทน
นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษา และช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการ
ทาข้อตกลงที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ กับหน่วยงานอื่น เช่น วิทยาลัย
เกษตรกรรมและเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โรงเรียนชลบุรีการบริหารและภาษาศาสตร์
มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สวยงาม สะอาด ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีจิตอาสา
เอื้ออาทรต่อผู้อื่น ทาให้เกิดสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จากการบริหารจัดการ ทาให้โรงเรียนมีผลงาน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ปี ๒๕๖๐) ได้รับรางวัลดีเยี่ยมจากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนมีผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ อยู่ในระดับดีเด่น ทาให้
โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทรัพยากรจากชุมชนเป็นจานวนมาก
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาโรงเรียนพร้อมเข้าสู่ EEC (Eastern Economic
Corridor)
๒. ภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะครู เครือข่าย
ผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน เข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษา และช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. มีการทาข้อตกลงที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ กับหน่วยงานอื่น
เช่น วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โรงเรียนชลบุรีการบริหารและ
ภาษาศาสตร์
๔. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
๑. เรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นสะดวกต่อการค้นหา
๒. เรื่องหลักสูตรสถานศึกษา เพิ่มเติมหลักสูตร EEC เพื่อให้มีการยอมรับมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรจัดระบบข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศ โดยการประมวลผลนาไปไว้ที่ เว็บไซต์
Facebook หรือ ระบบ Google Drive เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และเป็นการเพิ่มช่อง
การในการเข้าถึงข้อมูลสามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นต่อไปได้
๒. ควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทาการตรวจสอบ และมีการประเมินผลหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ภายใน ๑ ปี

๑๕

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
สถานศึกษา ควรทาหลักสูตรเฉพาะของ EEC ที่ตอบสนอง ๑๐ อุตสาหกรรมหลัก ที่เน้นให้
ผู้เรียนมีงานทา และประสานเครือข่ายทาข้อตกลงการเรียนต่อของนักเรียน เช่น วิทยาลัยเทคนิค
สัตหีบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น ซึ่งจะ
เป็นแบบอย่างในการเรียนต่อของผู้เรียนและมีงานทา สอดคล้องกับความต้องการของ EEC
ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย จัดให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เลือก
หัวหน้ากลุ่มสาระทุกปี ครูแต่ละระดับชั้นเลือกหัวหน้าสายชั้นเพื่อการดูแลกันและกัน และพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น ครูทุกคนรักองค์กร มีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทาบันทึกการสอนส่งหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนการสอนทุกสัปดาห์ หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจ กรอง งานก่อนนาส่งผู้บริหาร มี
โครงการนิเทศภายในโดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามคุรุสภา
กาหนด มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับโครงสร้าง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้ ปรับสัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย เพื่อกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกาลังคนที่มี
คุณภาพ ตามการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ EEC (Eastern
Economic Corridor) และพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ ยุค 4.0 โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติจริงและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการคิด ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยการให้ผู้เรียนได้ลงมือคิดและปฏิบัติการ
สืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งผลให้เกิดโครงงานที่น่าสนใจจากความคิด
ของผู้เรียน เช่น การประดิษฐ์เครื่องมือสาหรับแกะหอย การใช้แรงปั่นจักรยานเพื่อเป่าผ้าให้แห้ง โดย
นาสิ่งของเหลือใช้มาจัดทาให้สามารถใช้งานได้อีก ผู้เรียนร่วมทางานวิจัยโครงงานสารวจระบบนิเวศ
ป่าชายเลนร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เกาะแสมสารจังหวัดชลบุรี โดยศึกษาสิ่งที่ตนสนใจและ
ทาการสังเกต และบันทึกข้อมูล เช่น ต้นคันทรง ลาไยเถา กุ้งดีดขึ้น ปลาสลิดหินลายบั้งเขียวเหลือง
และต้นต้อยติ่ง เป็นต้น ทุกปีจะมีการจัดงานวันตลาดนัดโครงงานผู้เรียนได้นาผลผลิตของตนเองมาจัด
แสดง และจัดจาหน่ายให้เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงาน
ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย จัดให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เลือก
หัวหน้ากลุ่มสาระทุกปี ครูแต่ละระดับชั้นเลือกหัวหน้าสายชั้นเพื่อการดูแลกันและกัน และพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น ครูทุกคนรักองค์กร มีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทาบันทึกการสอนส่งหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนการสอนทุกสัปดาห์ หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจ กรองงานก่อนนาส่งผู้บริหาร

๑๖

มีโครงการนิเทศภายในโดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามคุรุสภา
กาหนด มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับโครงสร้าง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้ ปรับสัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย เพื่อกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกาลังคนที่มี
คุณภาพ ตามการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่ EEC (Eastern
Economic Corridor) และพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ ยุค 4.0 โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติจริงและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการคิด ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยการให้ผู้เรียนได้ลงมือคิดและปฏิบัติการสืบ
ค้นหาความรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งผลให้เกิดโครงงานที่น่าสนใจจากความคิดของ
ผู้เรียน เช่น การประดิษฐ์เครื่องมือสาหรับแกะหอย การใช้แรงปั่นจักรยานเพื่อเป่าผ้าให้แห้ง โดยนา
สิ่งของเหลือใช้มาจัดทาให้สามารถใช้งานได้อีก ผู้เรียนร่วมทางานวิจัยโครงงานสารวจระบบนิเวศป่า
ชายเลนร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เกาะแสมสารจังหวัดชลบุรี โดยศึกษาสิ่งที่ตนสนใจและทา
การสังเกต และบันทึกข้อมูล เช่น ต้นคันทรง ลาไยเถา กุ้งดีดขึ้น ปลาสลิดหินลายบั้งเขียวเหลือง และ
ต้นต้อยติ่ง เป็นต้น ทุกปีจะมีการจัดงานวันตลาดนัดโครงงานผู้เรียนได้นาผลผลิตของตนเองมาจัด
แสดง และจัดจาหน่ายให้เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงาน
สรุปการประเมินด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น
๑. ครูส่วนใหญ่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการได้คิด ได้ปฏิบัติจริง จากการเรียนรู้แบบโครงงาน
๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการใช้วิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. ครูทุกคนจัดทาการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้ง
ให้คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ครูยังไม่ได้ใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ และหลากหลายวิธีการ
๒. การใช้สื่อมัลติมีเดียในชั้นเรียน แสงสว่างมากทาให้เห็นไม่ชัดอาจมีปัญหาสายตาในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
๑. ครูควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยการใช้เทคนิคการสอนที่ได้รับการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างหลากหลาย มาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน วิธีการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากวิธีการสอนที่หลากหลาย และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการร่วมค้นคว้าหาคาตอบมา
นาเสนอในชั้นเรียน การใช้สื่อการสอนควรใช้ของจริง หรือแบบจาลองที่เกิดจากการร่วมมือกันจัดทา
จากผู้เรียนบ้าง โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานประดิษฐ์ งานไม้ เป็นต้น
๑๗

๒. ครูควรปรับแสงในชั้นเรียน ขณะใช้สื่อมัลติมีเดียให้มีแสงสว่างพอเหมาะ เพื่อให้เห็นภาพ
ชัดเจนขึ้นและไม่ทาให้มีปัญหาสายตาในอนาคต รวมทั้งจะได้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
โครงการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกันจัดทาได้ดี
อยู่แล้ว และครูบรรณารักษ์ ควรจัดให้มีการประกวดการจัดทาหนังสือ และคัดเลือกหนังสือที่ภาพ
สวยงาม และเขียนตัวหนังสือที่ถูกต้อง สวยงาม มีขนาดตัวหนังสือพอเหมาะกับผู้เรียนระดับปฐมวัย
และประถมศึกษาเพื่อส่งให้น้องโรงเรียนประถมศึกษาใกล้เคียงที่ขาดแคลนหนังสือสาหรับเด็ก ควร
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป
การประเมินความโดดเด่น
ผลการประเมินความโดดเด่น
ความโดดเด่น
โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School ปี 2560)
จากกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ระดับคุณภาพ
เป็นต้นแบบที่มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (c3)
 เป็นต้นแบบที่มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (c2)
เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น

บริบทของสถานศึกษา
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มีกระบวนการดาเนินงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการกาจัดขยะ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นการร่วมวางแผน (CP) ได้เชิญประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพโดยได้จัดทาโครงการ การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน บรรจุในแผนปฏิบัติ
การประจาปี ๒๕๕๙ ระบุกิจกรรมต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ
ขั้นร่วมดาเนินการ (CD)
๑. ได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน โดยมอบหมายงานแต่ละคนรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
ประชุมวางแผนเตรียมการ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ
๒. ดาเนินกิจกรรมตามความรับผิดชอบ โดยมีการดาเนินงานตามประเด็นในการพัฒนาโดย
วิธี KTMS ดังนี้
๒.๑ ขั้นรับรู้ และการสร้างความตระหนัก ( Knowledge and awareness)
ประชุมคณะครูมอบหมายความรับผิดชอบ อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้
การคัดแยกขยะในระดับห้องเรียน มีการเรียนรู้เกีย่ วกับการคัดแยกขยะ โดยใช้เกมการคัดแยกขยะมา
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ กาหนดพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความรับผิดชอบในเรื่องขยะโดยใช้เวลา
หน้าเสาธง การโฮมรูม การประชุม โดยต่อเนื่อง จัดการโดยครูประจาชั้น

๑๘

๒.๒ ขั้น ฝึกซ้อม(ลดปัญหา) (Training) ทดลองการจัดการขยะด้วยวิธีการที่
หลากหลายได้แก่
(๑) การคัดแยกขยะเป็นขยะที่นาไปใช้ใหม่ได้ด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น ประดิษฐ์เป็นของ
เล่น ของใช้หรือนาไปขายเป็นรายได้ โดยการให้ความรู้แก่นักเรียนในการใช้ นาไปใช้ ประดิษฐ์ วันละ
๑ นาที ในรายการขยะดีมีคุณค่า
(๒) ลดการใช้ขยะไม่ย่อยสลายให้ความรู้แก่นักเรียนรู้จักขยะที่ไม่ย่อยสลายและขยะ
ที่ย่อยสลาย ขยะที่มีพิษ นาไปสู่การปฏิบัติเลือกใช้และสนับสนุนการใช้ขยะไม่มีพิษและย่อยสลายได้
(๓) ทิ้งขยะในถังขยะให้ถูกที่ ฝึกวินัยในการรักษาความสะอาด เลือกทิ้งขยะในถังที่
คัดแยกขยะตรงกับขยะในมือ
(๔) ช่วยกันทาความสะอาดในเขตรับผิดชอบกาหนดพื้นที่โดยโครงการประชาธิปไตย
มอบหมายรายชั้นในการทาและรักษาความสะอาด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
(๕) พบขยะที่ไหนเก็บที่นั่น เป็นการปลูกฝังวินัยและจิตสาธารณะให้กับนักเรียนแม้
การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน
(๖) ยึดมั่นคาว่า สะอาดสร้างสุขภาพแข็งแรงเป็นการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวันด้วยหลักสามห่วง สองเงื่อนไข การดาเนินงานในขัน้ นี้จะมีผู้รับผิดชอบ
ได้แก่ครูประจาเขตพื้นที่และคณะนักเรียนแกนนาคอยติดตาม
๒.๓ ขั้นจัดการ(กาจัดปัญหา) (Management)
(๑) การจัดการขยะที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด ด้วยการจัดที่สาหรับ
เก็บขยะเตรียมเก็บโดยหน่วยเก็บขยะของชุมชน ได้แก่รถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตาบล
สัปดาห์ละ ๒ วัน
(๒) การบริหารจัดการขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ส่วนที่เหลือจากการนา
กลับมาใช้ในโรงเรียนด้วยวิธีการจาหน่ายให้กับโรงรับซื้อขยะเดือนละครั้งส่วนเงินเก็บไว้ในกองทุนขยะ
และจัดทาบัญชีการดาเนินการในขั้นนี้มีครูฝ่ายอาคารสถานที่รับผิดชอบการจัดการขยะที่เหลือ โดยมี
คณะกรรมการนักเรียนทาการจาหน่ายและลงบัญชี
๒.๔ ขั้นสร้างความยั่งยืน (Sustainability)การบ ริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนเพื่อ
สร้างความก้าวหน้าในการดาเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการดังนี้
๑. Reduce - การลดปริมาณขยะ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง
๒. Reuse – การนามาใช้ซ้า เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็นต้น
๓. Repair - การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้
๔. Recycle – การแปรสภาพและหมุนเวียนนากลับมาใช้ได้ใหม่ โดยนาไปผ่านกระบวนการ
ผลิตใหม่อีกครั้ง ในขั้นนี้ครูผู้รับผิดชอบได้บันทึกข้อมูลการดาเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมภาพถ่าย
ขั้นการร่วมตรวจสอบ (CC) ใช้การนิเทศโดยคณะผู้บริหารเพื่อนครู ผู้ปกครองนักเรียน เป็น
การประเมินผลร่วมกันทุกระยะ
ขั้นตอนประเมินและปรับปรุง (CA) เป็นการวัดและประเมินผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ โดยคณะกรรมการประเมินจัดทาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอที่ประชุมนามาวิจัยเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและพัฒนาต่อยอดงานที่ประสบความสาเร็จ และทาการ
สรุปและรายงานผล
๑๙

ผลการดาเนินงาน
สร้างเยาวชนเครือข่ายร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน ๖๖ คน เพื่อเป็นนักเรียนแกนนาใน
การทากิจกรรมจิตอาสาทั้งใน และนอกโรงเรียนเช่น การเก็บขยะบริเวณชายหาด บริเวณโรงเรียน
และชายหาดสมประสงค์ มีปริมาณขยะลดลง เป็นระเบียบ สะอาด น่าอยู่ นักเรียนและคนในชุมชนมี
จิตสานึกที่ดีในการคัดแยกขยะ ทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อสะดวกต่อการนาไปบริหารจัดการขยะ แต่ละ
ระดับชั้นมีรายได้จากการขายขยะ เช่น การแยกขวดพลาสติกเมื่อขายจะได้ราคาเพิ่มขึ้น การนาฝา
ขวดน้าพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นถังใส่ขยะแห้งเป็นการนาขยะรีไซเคิลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การนา
กล่องนมและกล่องน้าผลไม้ไปบริจาคเพื่อทาเป็นหลังคา ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกทางหนึ่ง
ผลการดาเนินโครงการได้รับรางวัลดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
โอกาส
๑. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนจากคณะครู ผู้บริหารเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งของที่เหลือทิ้ง
๒. ผู้เรียนมีความตระหนักเรื่องปัญหาขยะในชุมชนและในสถานศึกษา
อุปสรรค
ผู้เรียนนาขยะจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน ทาให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นมาก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาควรดาเนินโครงการอย่างจริงจัง โดยให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ไปขยายผลยังชุมชน
ของตนเอง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละชุมชน นากิจกรรมเข้าสู่
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

๒๐

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)

ผลการพัฒนา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น
โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระจัดการเรียน การสอนที่เน้นให้นักเรียน
เกิดทักษะการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ดา้ น
ภาษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอ่าน การเขียนตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตรและทุกกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล หา
คาตอบด้วยตนเอง เช่นสรุปใจความสาคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมทั้งการพูดใน
โอกาสต่าง ๆ
นอกจากนี้ได้ดาเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการด้วยการจัด
กิจกรรมกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์ภาษาไทย
กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้นักเรียนสมัครเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมการท่องอาขยานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย ป้ายนิเทศ
รักการอ่าน การทาหนังสือเล่มเล็ก ซึ่งสอดแทรกในรายวิชาที่เรียน จึงส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร จัดอยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ร่วมคิดร่วมทา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อความคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปญ
ั หาและนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เป็นต้น โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เช่น การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้คาถามเป็นฐาน เช่น
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆได้
อย่างเหมาะ ซึ่งสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า นักคิด นักทา
นักพัฒนา เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
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เขียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๖๔.61
แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
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จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการเรียนวิชา IS ที่ผลสัมฤทธิ์ระดับ ๓ ขึ้นไป
คิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 87.78

๒๒

ผลการพัฒนา
ร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรมประโครงงาน ในโครงการเปิดบ้านวิชาการสู่
มาตรฐานสากลยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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จากสถิติข้างต้น พบว่า เปิดบ้านวิชาการสู่มาตรฐานสากลยุคไทยแลนด์
4.0 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-๖ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
87.7๕
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการ
ทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงานชิ้นงาน
ผลผลิต
โรงเรียนมอบหมายจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง สามารถสร้างนวัตกรรมนาไปใช้และเผยแพร่ได้ เช่น
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) การสอนแบบบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา การสอนแบบโครงงาน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น
โครงการตลาดนัดโครงงาน การจัดกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โครงการเผยแพร่ความรู้เมนูอาหารและวัฒนธรรมไทยส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีการนาไปใช้และเผยแพร่ได้
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทางานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองในการนา
เสนอวีดีทัศน์นาเสนองาน ส่งงานโดยผ่านสื่อโซเชียล เช่น E-Mail line
Facebook YouTube นอกจากนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ยังได้จัดทาโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริม ICT ของโรงเรียน โครงการพัฒนานักเรียน
ด้านการสร้างผลงานมัลติมีเดีย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ICT
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เน้นให้นักเรียนใช้
คอมพิวเตอร์ ใช้สื่อเทคโนโลยี โรงเรียนจัดพื้นที่การใช้โทรศัพท์มือถือ และ
แนวทางการให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือส่งผลให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์
และสื่อโซเชียลอย่างมีคุณภาพ ไม่ละเมิด พรบ. คอมพิวเตอร์

๐.๐๐

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

จากสถิติข้างต้น พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2561-2562
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

29.01
33.57

เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึน้ ไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 256๒

ผลการพัฒนา

55.88
57.96

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ
ต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการ
ทดสอบอื่นๆ
ซึง่ โรงเรียนได้จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NET ส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้นในของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพิ่มขึ้นในรายวิชาภาษาไทย ร้อยละ 2.08 และ
รายวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๔.56 ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เพิ่มขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 0.5๔ ส่วน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร้อยละ ๓.๑๕ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรด
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จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปี
การศึกษา 2561-2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพิ่มขึ้นในรายวิชาภาษาไทย ร้อยละ
2.08 และรายวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๔.56 ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพิ่มขึ้นใน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 0.5๔

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ
โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ
มุ่งสอนทักษะอาชีพเพื่อให้นักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.6 สามารถใช้เป็น
แนวทาง ในการประกอบอาชีพได้ กิจกรรมแนะแนวแนะนาให้นักเรียน
สามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาด เลือกสาขาวิชาเรียนที่สอดคล้อง
และมีเจตคติที่ดี ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยมีการ
แนะแนวสาขาวิชาชีพจากบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทาโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพขึ้น เช่น
หรือการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
บูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” การจัดงานเปิดบ้านแนะแนว ประจาปี
การศึกษา 2561 การติดตามการศึกษาต่อของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการเข้า
ร่วมโครงการหลักสูตรห้องเรียน PIM (ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่)โรงเรียนมัธยมเครือข่าย จัดหลักสูตรการปฐมพยาบาลผู้ป่วย
เบื้องต้นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ร่วมกับโรงเรียน
ชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์

ผลการพัฒนา
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖2
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จากสถิติข้างต้น สรุปได้ว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
สัตหีบวิทยาคม ได้ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา จานวนมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๔ ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาที่มุ่งหวังให้นักเรียนเกิดเจตคติทดี่ ีต่องานอาชีพ
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖2
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สัตหีบวิทยาคม ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล จานวนมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๓ และมหาวิทยาลัยของเอกชน คิดเป็นร้อยละ
๑๙.๙๐

๒๔

ผลการพัฒนา
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สถิติของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ซึ่งโรงเรียนได้มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนดังนี้
เป็นต้น
โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงครูผู้สอนทุกคนให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จัดทาโครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และครอบคลุมทุกตัว
บ่งชี้ อีกทั้งมีบทบาทสาคัญในการอบรมคุณธรรม ครูทุกคนร่วมกันอบรม
สอดแทรกทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมโฮมรูม การ
อบรมหน้าเสาธง การประชุมระดับ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทา
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น ค่าย
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา โครงการส่งเสริมพัฒนางานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมทาบุญตักบาตรทุกเดือนทุกระดับชั้น กิจกรรมปฐมนิเทศและ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ค่ายคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2-3 และ ม.5-6 และมีการจัด
โครงการประกวดมารยาทไทย โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมลูกสาว
ของแผ่นดิน กิจกรรมคัดกรองยาเสพติด กิจกรรมรณรงต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมอบรมภาวะผู้นานักเรียน และโรงเรียนปลูกจิตสานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดโครงการนักเรียนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero
waste) เพื่อลดจานวนขยะภายในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมร่วมจัดนิทรรศการจิต
อาสาป้องกันเอดส์เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ครั้งที่ 10 วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
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จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๔๘

สถิติการเลือกตัง้ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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จากสถิติการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อย ๙๖.๑๕

สถิติความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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จากสถิติความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) โรงเรียน
สัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖2 คิดเป็นร้อย ๘๖.๑๕

๒๕

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
ผลการพัฒนา
สถิตินักเรียนร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย โรงเรียน
เน้นให้ครูผู้สอนบูรณาการเกี่ยวกับประเพณี การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๖๐
๙๙.๕๐
ปัญญาไทย จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรประจาทุกเดือน โดยนิมนต์พระสงฆ์
๙๘.๘๗
๙๙.๐๐
๙๘.๕๔
จากวัดในชุมชนมารับบิณฑบาตและเทศนาให้แก่นักเรียน กิจกรรมวัน
๙๘.๔๓
๙๘.๕๐
ภาษาไทย กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
๙๘.๐๐
๙๗.๖๕
๙๗.๕๐
กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันลอยกระทง โดยจะเชิญชวน ครู
๙๗.๕๐
บุคลากรและนักเรียน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
๙๗.๐๐
ประเพณี และยังสืบสานภูมิปัญญาไทยโดยการจัดกิจกรรมที่ใช้แหล่ง
๙๖.๕๐
เรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้น
๙๖.๐๐
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ณ ป่าสิริเจริญวรรษ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน (โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ) และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ วัดอัมพาราม วัดเขาชีจรรย์
จากสถิติการร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อย ๙๘.๔๓
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
จึงส่งผลให้นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย
สถิติความพึงพอใจของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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จากสถิติความพึงพอใจของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ ๘๖.๘๐ อยู่ในระดับดีมาก

๒๖

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี โดยโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียน เช่น กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมวันภาษาไทย
เป็นต้น
ดังนั้นนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงเป็นผู้ที่ยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ได้เป็นอย่างดี

ผลการพัฒนา
ระดับความพึงใจของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ในกิจกรรมต่างๆ ที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และประเพณี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒
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จากสถิติระดับความพึงใจของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ในกิจกรรม
ต่างๆ ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม และประเพณี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๗๗
สถิตินักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
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จากสถิติการร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อย ๙๙.๑๙

๒๗

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมผู้เรียน เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพ รายงานสรุปการคัดกรอง
นักเรียน รายงานสรุป SDQ รายงานสรุป EQ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม YC และในปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ร่วมจัดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์
เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี
นาถ ครั้งที่ 10 วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรีเป็นต้น
จากที่หลากหลายข้างต้นจึงส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
จึงส่งผลให้นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย
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ผลการพัฒนา
สถิตินักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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จากสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อย ๙๙.๖๐

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)

ผลการพัฒนา
ร้อยละความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนนักเรียน ที่มีต่อการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน
และเป้าประสงค์ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
100
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้น
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สังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมคณะบริหารโรงเรียนร่วมกับ 80
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ระชุม
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ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT analysis)
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จากสถิติความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนนักเรียน ที่มีต่อการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประหมาย โรงเรียนสัตหีบ
วิทยาคม พบว่า ร้อยละ ๘๕.๕ สอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษา

เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ของโรงเรียน นาไปสู่
การจัดทายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีตามหลัก PDCA และสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาในปีต่อไป ผลการดาเนินงานโรงเรียนมี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน

๒๙

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
ผลการพัฒนา
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น
ผลการนิเทศภายในโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผน
ภาคเรียน
ผลการนิเทศภายใน
ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล
๑/๒๕๖๒
2.25 (ระดับดี)
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากร
๒/๒๕๖๒
2.47 (ระดับดีมาก)
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน
สรุป
2.36 (ระดับดีมาก)
และจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน
ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3
ดีเลิศ
สรุป
ดีเลิศ
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๔๐.๐๐

๐.๐๐

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

จากสถิติข้างต้น สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๘๔.๓๐

๓๐

ผลการพัฒนา

๑๐๐.๐๐

๘๙.๒๐
๘๙.๕๐
๘๔.๖๐

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของครูที่มีผลต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
ด้านบริบท
ด้านปัจจัยเบื้องต้น

๘๐.๐๐

ด้านกระบวนการ
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ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

๐.๐๐
มากที่สุด

มาก

จากสถิติดังกล่าวสรุปได้ว่าความพึงพอใจของครูที่มีผลต่อการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ
๘๗.๗๗ อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ รียนหลักสูตรต่างๆของ
สถานศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
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หลักสูตร EEC (โรงเรียนชลบุรี
การบริบาลและภาษาศาสตร์)
หลักสูตรการมีงานทา (กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มรู้)
หลักสูตรมาตรฐานสากล
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๐.๐๐

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
๒.๓ ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นรอบด้ า นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึก ษาบริห ารจัดการเกี่ ยวกับ งานวิช าการ ทั้ ง ด้า นการพั ฒ นา
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการดาเนินกิจกรรมเพื่อพั ฒนา
ผู้เรียนด้านวิชาการ โดยกลุ่มบริหารวิชาการจะดาเนินการประชุมวิชาการ
ทุกสัปดาห์ เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกของสถานประกอบการมีส่ว น
ร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและรายงานผลการดาเนินงาน
ต่ อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การประชุ ม ผู้ ป กครองและ
เครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งหัวใจสาคัญของทางวิชาการคือการบริหารหลักสูตร
ซึ่งมีระบบหลัก 3 ระบบ คือ ระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทั้งนี้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่ทาให้นักเรียน
ได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทาให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงยิ่งขึ้น เช่น จัดหลักสูตร EEC ร่วมกับ โรงเรียน
ชลบุรีการบริ บาลและภาษาศาสตร์ หลั ก สูตรการมี งานท า (กิจ กรรมลด
เรี ย นเพิ่ ม รู้ ) ร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ชลบุ รี หลั ก สู ต ร
มาตรฐานสากล และจัดให้มีวิชาเลือกตามความสนใจของผู้เรียน เป็นต้น
และในปีการศึกษา 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ สัง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒนธรรม และมี การปรั บปรุ ง
โครงส ร้ า งเวล าเรี ย น ตามค าสั่ ง กระทรวง ศึ ก ษาธิ ก ารที่ ส พฐ .
1239/2560 ลงวั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2560 และค าสั่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราค ม
2560 ให้ เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัว ชี้วั ด กลุ่ม สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยให้ใช้
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปีปัจจุบัน

๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

จากสถิติดังกล่าวสรุปได้ว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรต่างๆ
ของสถานศึกษาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 คิดเป็น
ร้อยละ ๘๘.๙๘ อยู่ในระดับมากที่สุด

๓๑

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคี วามเชีย่ วชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อให้มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนสอนหรืองานที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถ
เลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น หากมีครูขาดอัตรากาลังโรงเรียนเรียกบรรจุ
หรือรับย้ายหรือประกาศรับครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ ตรงกับสาขาที่ขาด
แคลน ขณะเดียวกันกลุ่มบริหารบุคคลยังได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทั้ง
โรงเรียนเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษา
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูใ้ นวิชาชีพ โดยครูร้อย
ละ ๘๐ มีชั่วโมงการอบรมพัฒนาตนเองตลอดปีการศึกษา อย่างน้อย ๒๐
ชั่วโมง และจัดให้บคุ ลากรได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อนาความรู้มา
ปรับปรุง และพัฒนาการตนเองในด้านวิชาชีพและเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน โดยสร้างแนวทาง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ โดยครูผู้สอนทุกคนต้องประชุมทา PLC อย่างน้อย 50
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตนเองเป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคาสั่งให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยฐานะ
คศ.๑
ชานาญการ

จานวน
11
3

ร้อยละ
9.13
2.49

จากจานวนครู ทั้งหมด ๘๓ คน มีการพัฒนาด้านวิชาชีพจานวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๒
การอบรมและพัฒนาตนเองทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนคน

เฉลี่ยชั่วโมง
อบรม/คน

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
รวม

11
11
12
11
15
5
5
13
๒
๘๕

60
65
65
60
60
55
50
60
๖๐
59

ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกคนต้องประชุมทา PLC เพือ่ แก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
จานวนครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
๘๕ คน

๓๒

ร้อยละ PLC
๑๐๐

ผลการพัฒนา

มาก

น้อย

น้อยที่สุด

๘๑.๖๐
๑๗.๐๐
๑.๔๐
๐.๐๐

๐.๐๐

๑.๔๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๑๗.๐๐

๘๑.๖๐

๘๖.๘๗
๑๐.๘๓

๑.๙๗
๐.๓๓
๐.๐๐

๘๔.๖๐
๑๓.๐๐

๑.๔๐
๑.๐๐
๐.๐๐

๘๖.๐๐
๙.๕๐

มากที่สุด

๔.๕๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

๙๐.๐๐

การประเมินความพึงพอใจของ ครู และนักเรียน ต่อสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียน
สัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย
เนื่องจากโรงเรียนสัตหีบทยาคมก่อตั้งมา ๔๕ ปีแล้ว ทาให้มีสภาพที่
ทรุดโทรม กลุ่มบริหารทั่วไปจึงได้จัดทาโครงการซ่อมบารุงดูแลอาคารและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
1. แต่งตั้งผู้ดูแลอาคารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาหน้าที่สารวจ ตรวจสอบ
ความผิดปกติของอาคาร น้า ไฟฟ้า สื่อการเรียนการสอน
2. จากนั้นผู้ดูแลตามข้อ 1 บันทึกเสนอขอซ่อม
3. กลุ่มบริหารทั่วไปดาเนินการซ่อมหรือจัดหา หรือจัดจ้าง
4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
5. สรุปประเมินและรายงานผลเก็บเป็นสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาต่อไป
ทั้งนี้ดาเนินการตามหลัก PDCA โดยคานึงถึงความสะดวก ปลอดภัย
ร่มรื่น ทันสมัยพร้อมใช้งาน เช่น การปรับปรุงห้องน้านักเรียน สร้างถนน
หลังอาคาร ๓ และหน้าอาคาร ๔๕ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ จัดสร้างอาคาร ๔๕ ปี การติดตั้งโปรเจคเตอร์ทุก
ห้องเรียน ส่งผลโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีและนักเรียนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ปานกลาง

จากสถิติการประเมินความพึงพอใจของ ครู และนักเรียน ต่อ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ร้อยละ
๘๕.๔๔ อยู่ในระดับ มากที่สุด

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การประเมินความพึงพอใจของ ครู และนักเรียน ต่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนด้วยโปรแกรม SISA โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
การจัดการเรียนรู้
๙๑.๐๐
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
๙๐.๐๐
๙๐.๐๐
จัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ
๘๙.๐๐
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
๘๘.๐๐
๘๗.๐๐
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โรงเรียนจัดทาระบบเทคโนโลยี
๘๗.๐๐
๘๖.๐๐
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม SISA ในการ
๘๕.๐๐
๘๕.๐๐
บริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น บุคคล การเงิน และสินทรัพย์ วิชาการ และ
๘๔.๐๐
กิจการนักเรียน เป็นต้น เพื่อรายงานข้อมูลไปยังต้นสังกัดด้วยข้อมูลที่เป็น
๘๓.๐๐
ปัจจุบัน จึงส่งผลให้การบริหารเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
๘๒.๐๐
บุคคล การเงิน และสินท
วิชาการ
กิจการนักเรียน
ตรวจสอบได้
รพย์

จากสถิติการประเมินความพึงพอใจของ ครู และนักเรียน ต่อการ
บริหารจัดการโรงเรียนด้วยโปรแกรม SISA โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๓

๓๓

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด
กิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ
๒. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถ
นาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็นทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสือ่
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
4.ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่าง ๆ
5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน
และอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง

ผลการพัฒนา
ร่องรอยหลักฐาน
หลักสูตรสถานศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้
กระบวนการ Active learning ที่
เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และ
ปฏิบัตรจริง
- การจัดการเรียนการสอน ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
-การจัดการเรียนการสอน ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
-โครงงาน (IS)
PLC (Professional learning
community)

วิจัยในชั้นเรียน

นิเทศการจัดการเรียนการสอน

๓๔

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนจัดทาหลักสูตร
-หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา
๒๕๖๑
-หลักสูตรมาตรฐานสากล
-หลักสูตร EEC
-หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู ร้อยละ ๑๐๐ จัดทาแผนจัดการ
เรียนรู้ ในรายวิชาที่ปฏิบัติการสอน
จัดการเรียนสอน วิชา IS เน้นให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาตร์
1. ขั้นสังเกต
2. ขั้นตั้งสมมติฐาน
3. ขั้นการรวบรวมข้อมูล
4. ขั้นสรุปผล
๕. นาเสนอผลงานได้
มีการร่วมมือกัน ในการช่วยเหลือ
แนะนา ให้กาลังใจกัน ของครู
ผู้บริหาร และนักการศึกษา
ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เกิดผลดีมีคุณภาพ โดย
จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
PLC (Professional learning
community)
ครู ร้อยละ ๑๐๐ จัดทาวิจัยในชั้น
เรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพื่อนา
ผลนาไปปรับปรุง และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
โรงเรียนจัดการนิเทศภายใน
ด้วยการให้คาแนะนา ชี้แนะ
อย่างกัลยณมิตร ภาคเรียนละ ๑
ครั้ง เพื่อนาผลนาไปปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
ผลการพัฒนา
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จัดทา สื่อและนวัตกรรมการสอน
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จานวน สื่อ
จานวน สื่อ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
จานวนคน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
นวัตกรรม
นวัตกรรม
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรูด้ ้วย
1/2561
2/2561
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
ภาษาไทย
11
11
11
1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
คณิตศาสตร์
11
11
11
วิ
ท
ยาศาสตร์
12
12
12
ท้องถิ่นในการจัดการเรียน การสอน
สั
ง
คมศึ
ก
ษา
ศาสนา
11
11
11
2. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน
และวั
ฒ
นธรรม
การสอนอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง
การงานอาชีพและ
15
15
15
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
เทคโนโลยี
สาคัญตามหลัก PDCA
ศิลปะ
5
5
5
สุขศึกษา และพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
รวม

5
13
๒

5
5
13
13
๒
๒
๑๗๐ (ร้อยละ ๑๐๐)

สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียน ของนักเรียน
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
160 150
140
120
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0

โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ได้แก่
1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดโยงกับบริบท ของชุมชนและท้องถิน่ บูรณา
การทัศนศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท ของชุมชนและท้องถิ่นใน
รายวิชาพื้นฐาน
ส่งผลให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนอย่างคุ้มค่า เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากประสบการณ์ตรง เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
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๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๘๙.๒๐
๘๙.๕๐
๘๑.๓๐
๘๕.๒๐

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
ผลการพัฒนา
การประเมินการสอนของครูผู้สอน โดยนักเรียน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
มีการบริห ารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีก ารบริหารจัดการชั้ น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
๑๐๐.๐๐
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
โรงเรียนเน้นให้ ครู จัดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ที่ เน้ นผู้ เรี ยนเป็ นส าคั ญเพื่ อ ๙๐.๐๐
ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก เกิดแรงจูงใจในการ ๘๐.๐๐
ด้านความเป็นครู
เรียนทาให้มีความสุขในการเรียน ส่งเสริมให้ค รูชมเชยยกย่องนักเรียนเมื่อ ๗๐.๐๐
ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
นั ก เรี ยนท าความดี ทั้ ง ในห้ อ งเรี ยนและนอกห้ อ งเรี ย น นอกจากนี้ ยั ง มี
๖๐.๐๐
ด้านสถานที่สาหรับการจัดการเรียนการสอน
กิจ กรรมอื่ น ๆที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมาโรงเรี ยนอย่ า งมี ค วามสุ ข เช่ น
กิจกรรมโฮมรูม การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ทาความดีหรือได้รับรางวัล ๕๐.๐๐
ต่าง ๆ เป็นต้น ในแต่ละห้องที่มีสื่ออุป กรณ์เพื่อสาหรับการจัดการเรียนรู้ที่ ๔๐.๐๐
ทันสมัยพร้อมใช้งาน กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ส่งผล ๓๐.๐๐
ให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข รักและผูกพันระหว่างเพื่อน ครูและ
๒๐.๐๐
โรงเรียน
๑๐.๐๐
๐.๐๐
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

จากสถิติดังกล่าว สรุปได้ว่าการสอนของครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้ง ๔ ด้าน อยู่ที่ร้อยละ ๘๖.๓๐ ระดับมากที่สุด

๓๖

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
นาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
2. มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
โรงเรียนดาเนินการวัดประเมินผลนักเรียน ตามแนวทางการประเมินผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรโรงเรียนซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

ทั้งนี้ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงใช้เครื่องมือวัดประเมินผลที่
หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบประเมินการพูด การเขียน
การนาเสนอ การจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน จัดทาเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อ
ความยุติธรรมโดยให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน
ผลการดาเนินการพบว่า ครูดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

๓๗

ผลการพัฒนา
การวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
การวัดประเมิน
ผลการประเมิน (ร้อยละ)
ผลการจัดการเรียนรู้
ผ่าน
ไม่ผ่าน
การประเมินผลตามกลุ่มสาระฯ
๙๔.๗
๕.๓
การประเมินผล การอ่านฯ คิด
๑๐๐
วิเคราะห์ เขียน
การประเมินผลคุณลักษณะอัน
๑๐๐
พึงประสงค์
การประเมินกิจกรรมพัฒนา
๙๙.๕
๐.๕
ผู้เรียน

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา)
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนได้แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทราบ
เพื่อนาผลมาพัฒนาตนเองโดย
1. แจ้งผลการทดสอบกลางภาคและผลคะแนนเมื่อสิ้นภาคเรียนใน
โปรแกรม SISA
2. งานวัดผลและประเมินผลการเรียนแจ้งกาหนดการซ่อมเสริมและ
สอบแก้คะแนน
3. ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลต่าง ๆ กับผู้ปกครอง ในวันการประชุม
ผู้ปกครอง
๔. การประเมินครูผู้สอน โดยนักเรียน
๕. การกิจกรรม PLC
๖. วิจัยในชั้นเรียน
๗. การนิเทศภายใน
ส่งผลให้นักเรียนทุกคนทราบข้อมูลย้อนกลับและการนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ

๓๘

ผลการพัฒนา
การประเมินความพึงพอใจในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียน
สัตหีบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
88
86

87.33

87

86.3

85.6

85

85.29

84
82

80.5

80
78
76

จากสถิติการประเมินความพึงพอใจในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนสัต
หีบวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ
๘๕.๒๙

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษา
จะต้องนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา การดาเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ
ประเมินสรุปว่าได้ ระดับดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดับดีเลิศ และมีข้อมูลที่เป็นจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา
ของสถานศึกษา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้
จุดเด่น
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. นักเรียนทุกระดับชั้น การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม
๒. นักเรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยผ่าน
กระบวนการเรียนวิชา IS ที่ผลสัมฤทธิ์ระดับ ๓ ขึ้นไป
๓. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
สูงขึ้นร้อยละ 3.15
๔. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ เพิ่มขึ้นในรายวิชาภาษาไทย ร้อยละ 2.08 และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๔.56 ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพิ่มขึ้นใน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 0.5๔ ส่วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้นกว่า
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร้อยละ 3.15
๕. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้
ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา จานวนมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๔
ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่มงุ่ หวังให้นกั เรียน
เกิดเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

๓๙

จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑. โรงเรียนควรจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ที่มีผลต่า ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เรื่อง

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

1. พลังงาน
๒. แรงและการเคลื่อนที่
๑. ภาษาเพื่อวัฒนธรรม
๑. การวัด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สาระการเรียนรู้เรื่อง
1. บูรณาการ
๑. บูรณาการ
๒. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
๓. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
๔. ดาราศาสตร์และอวกาศ
๑. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
๒. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดาเนินชีวิตในสังคม
๓. เศรษฐศาสตร์

จุดเด่น
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
๒. นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา
มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ซึ่งโรงเรียนได้มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนดังนี้
เป็นต้น โดยการจัดโครงการนักเรียนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)
เพื่อลดจานวนขยะภายในโรงเรียน
๓. นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทย
และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๔. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ภายใต้ความแตกต่างของ ศาสนา
เชื้อชาติ และวัฒนธรรม อย่างมีความสุข

จุดควรพัฒนา
๒. ควรพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน ควบคู่กันไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร EEC ของ
สถานศึกษา
๓. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มมากขึ้น

มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. ผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตัวแทนนักเรียน มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประหมาย โรงเรียนสัตหีบ
๒. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่ทาให้นักเรียนได้
เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัด
กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทาให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงยิ่งขึ้น เช่น จัดหลักสูตร EEC ร่วมกับ โรงเรียน
ชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ หลักสูตรการมีงานทา (กิจกรรมลด
เรียนเพิ่มรู้) ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชลบุรี หลักสูตร
มาตรฐานสากล และจัดให้มีวิชาเลือกตามความสนใจของผู้เรียน เป็นต้น
๓. ดาเนินการตามหลัก PDCA โดยคานึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ร่ม
รื่น ทันสมัยพร้อมใช้งาน เช่น การปรับปรุงห้องน้านักเรียน สร้างถนนหลัง
อาคาร ๓ และหน้าอาคาร ๔๕ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ จัดสร้างอาคาร ๔๕ ปี การติดตั้งโปรเจคเตอร์ทุก
ห้องเรียน ส่งผลโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีและนักเรียนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๔. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โรงเรียนจัดทาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม
SISA ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น บุคคล การเงิน และสินทรัพย์
วิชาการ และกิจการนักเรียน เป็นต้น เพื่อรายงานข้อมูลไปยังต้นสังกัดด้วย
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จึงส่งผลให้การบริหารเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และตรวจสอบได้

มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง
เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนสอนหรืองานที่ตนเอง
รับผิดชอบ และสามารถเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
๒. โรงเรียนควรมีปฏิทินการกากับติดตามอย่างชัดเจนและ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละงาน

๔๐

จุดเด่น
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนยึดโยง
กับชุมชนและท้องถิ่น
๒. จัดการเรียนสอน วิชา IS เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
๓. โรงเรียนจัดการนิเทศภายใน ด้วยการให้คาแนะนา ชี้แนะ อย่าง
กัลยณมิตร ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อนาผลนาไปปรับปรุง และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
๔. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดทา PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง

จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๑. ควรจัดกิจกรรมการจัดสอนซ่อมเสริม ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ากว่า ร้อยละ 5๐ โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมี
การกาหนดเวลา แผนผังที่ชัดเจน
๒. ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการ Active Learning อย่างต่อเนื่อง

สรุปผล

ระดับดีเลิศ

๑. จัดกิจกรรมการจัดสอนซ่อมเสริม ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่า ร้อยละ 5๐
โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการกาหนดเวลา แผนผังที่ชัดเจน
๒. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning อย่าง
ต่อเนื่อง
๓. จัดทาปฏิทินการกากับติดตามอย่างชัดเจนและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละงาน
๔. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ

๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่า
๒. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21

๔๑

๔๒

คำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม
ที่ 97 / ๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
.................................................................................................................................................................................
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 9(3) ได้กาหนดการ
จัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ การกาหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 33 ให้กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจ
หน้าที่กากับการศึกษาทุกระดับและทุกประการ กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่ากา รประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี การจัด ทารายงานประจาปีของ
สถานศึกษา (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา จึง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา โดยมาตรา 33 ให้กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่กากับการศึกษาทุกระดับและทุกประการ
กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสัง กัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. นายคงเดช โชติจาลอง
๒. นางจินตนา จูมสีสิงห์
3. นางจันทิมา อุทัยกลม
4. นายธรรมนิตย์ บ้านพวน
5. นางสุพักตร์ คาภา

ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ดูแล พิจารณาเสนอข้อคิดเห็น และส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งอานวยความสะดวก
ในการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

๒

๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของนักเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. นางสุพักตร์ คาภา
ครูชานาญการ
2. นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพ
ครูชานาญการ
๓. นางขนิษฐา วรรณสวาท
ครูชานาญการ
๔. นางไพวรรณ สุขปานเจริญ
ครูชานาญการ
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา แปงการิยา
ครู
๖. นางมัลลิกา ฮาร์เตอร์
ครู
๗. นางสาวปทุมวดี ทองชิต
ครู
๘. นายไวฑูรย์ มินจันทึก
ครู
๙. นางสาวนิธิมา นิสัยกล้า
ครู
๑๐. นางสาวศิวรักษ์ อัคจันทร์
ครูผู้ช่วย
๑๑. นางสาวเพ็ญรดี กรเสนาะ
ครูผู้ช่วย
๑๒. นางสาวรัตติกาล อินพูลวงษ์
ครู
13. นางสาวปวิตรา วินทะชัย
ครู

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย
1. นางจินตนา จูมสีสิงห์
ครูชานาญการพิเศษ
2.นางอุรณี ถมยางกูร
ครูเชี่ยวชาญ
๓. นางวารี โชติจาลอง
ครูชานาญการพิเศษ
๔. นายอัครเนตร มณีนุตร์
ครูชานาญการพิเศษ
๕. นางสุริยา มณีนุตร์
ครูชานาญการพิเศษ
6. นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ครูชานาญการพิเศษ
๗. นางนงค์นิภัส โภคินดิษย์สกุล
ครูชานาญการพิเศษ
๘.นายวุฒิพงษ์ เข็มด้วง
ครูชานาญการ
๙.นางสาวภาวิดา จันทร์จุฬา
ครูชานาญการ
๑๐. นางนฤพร ภักดี
ครูชานาญการ
11. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ บุญสร้อย ครู
1๒. นางรัตนาภรณ์ เรืองนุช
ครูผู้ช่วย
13. นายรณชัย กิ่งแก้ว
ครู
1๔. นายธนาคาร มีสุข
ครูผู้ช่วย

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ประกอบด้วย
1. นางจันทิมา อุทัยกลม
ครูชานาญการพิเศษ
2. นางจินตนา จูมสีสิงห์
ครูชานาญการพิเศษ
3. นางสปัณค์หยก มูสิกพัทธ์
ครูชานาญการพิเศษ
๔. นางจินตนา สะอาดเอี่ยม
ครูชานาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓

๕. นายธรรมนิตย์ บ้านพวน
6. นางขวัญใจ เขียนเสมอ
๗. นางสุพักตร์ คาภา
๘. นางอทิตยา หิรัญวงศ์
9. นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ์
10. นางสาวสุชาวดี มณีวรรณ์
๑๑. นางสาววินิจฉัย เขตจานันต์
๑๒. นายสิทธิพร บุญล้อม
13. นางสาวรัตติกาล ทวีรัตน์
๑4. นางสาวพิศมัย นันเสนา
๑5. นางสาวดวงดาว หน่อแก้ว

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบด้วย
1. นางณัฐกมล ทองไทย
ครูชานาญการ
ประธานคณะกรรมการ
๒. นายอัครเนตร มณีนุตร์
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
3. นางพรเรียง ก๋งแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ พรไชยา
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัย
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
๖. นางสิริกร บุญเลิศ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗. นางนภัทร มะอาจเลิศ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๘. นายพรมภร แสนศรีแก้ว
ครูชานาญการ
กรรมการ
๙. ว่าที่ ร.ต. หญิงนิตยา แปงการิยา ครู
กรรมการ
1๐. นางสุเนตรา เกลี้ยงอุทธา
ครู
กรรมการ
1๑. นางชันญานุช ขุนสอาดศรี
ครู
กรรมการ
12. นางสาวพัชราภรณ์ นาเหล็ก
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
1๓. นางสาวนวรัตน์ ลาภชน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
1๔. นางสาวชุติกาญจน์ แก้วสมสิน ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวพัชรินทร์ หลงชิน
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. ศึกษามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ แนวทางการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ได้รับผิดชอบ
๒. ประชุม วางแผน ปรึกษาหารือ ดาเนินการ วิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างเครื่องมือประเมินระดับ
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน
3. รวบรวมข้อมูลที่ดาเนินการประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน พร้อมด้วยเอกสารร่องรอยและหลักฐาน
การประเมิน และนาผลการประเมิน ส่งมอบคณะกรรมการจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา

๔

๓. คณะกรรมกำรติดตำม และประเมินผล งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1. นางนภัทร มะอาจเลิศ
ครูชานาญการ
2. นางสาวปวิตรา วินทะชัย
ครู
3. ว่าที่ ร.ต. หญิงนิตยา แปงการิยา ครู
4. นายรณชัย กิ่งแก้ว
ครู
๕. นางสาวพิศมัย นันเสนา
ครู
๖. นางรัตนาภรณ์ เรืองนุช
ครูผู้ช่วย
๗. นางสาวชุติกาญจน์ แก้วสมสิน
ครูผู้ช่วย
๘. นางสาวศิวรักษ์ อัคจันทร์
ครูผู้ช่วย
๙.นางสาวรัตติกาล ทวีรัตน์
ครูผู้ช่วย
๑๐. นางสาวชนากานต์ วิเศษ
ครู

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่
๑. รวบรวมผลการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕6๒
2. ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเรียงลาดับงานและจัดพิมพ์รายงานประเมิน ตนเองของสถานศึกษา SAR
3. นาเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ และนาส่งต้นสังกัดเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕6๒
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ค ณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ทุ ก คนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์ชองพระราชบัญญั ติการศึ กษาแห่ ง ชาติ ด้วยความเรีย บร้อย มีประสิ ทธิภาพ โดยเข้าใจและตระหนักถึ ง
ประโยชน์ของการประกั นคุณภาพการศึกษาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนให้เข้มแข็ง ยั่งยืนและก้าวหน้า สามารถบรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
แท้จริง เกิดผลดีต่อทางราชการและส่วนรวมเป็นสาคัญ
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายคงเดช โชติจาลอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียน

โครงการอบรมเยาวชนรักษ์ป่าสิริเจริญวรรษฯ
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562
ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทัน่อให้
สื่ กับเยาวชน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรม รักษ์ภาษาไทย ใส่ใจการอ่าน บูรณาการ ASEAN
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรมวันคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน
วันที่ 9 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

การประเมินจากคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารการจัดการศึกษาประจาปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ 9 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่
วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

กิจกรรมแสงธรรมส่องใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรมTo Be Number One
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ค่ายคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

พิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรมทาบุญตักบาตร ปันน้าใจให้น้อง
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ หอประชุมอิ่มเอิบ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วัดอัมพาราม

20190726 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

การอบรมจรวดขวดน้าให้กับนักเรียน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลป์
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ เกาะแสมสาร

20190906 กิจกรรมลูก ม.2 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ หาดบ้านอาเภอ

การพัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง
บูรณาการสะเต็มศึกษา
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรมกีฬาภายใน อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 39
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรมวันCHRISTMAS
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรมสร้างรายได้สู่อนาคให้กับนักเรียน
วันที่ 10 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรมวันตรุษจีน
วันที่ 20 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

กิจกรรม English Camp
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ณ เลเจนด์ สยาม จังหวัดชลบุรี

