


แบบรายงานข้อมูลของสถานศึกษา 
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษาตามนโยบาย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  สหวิทยาเขตทับเที่ยง 

 
ค าชี้แจง ขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานข้อมูลตามความเป็นจริงตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และนโยบายของ  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ขยายตารางได้) และจัดส่งตามเวลาที่ก าหนด และการใช้ระดับความพร้อมของสถานศึกษาไม่ได้เป็น 
   การประเมินแต่อย่างใด  
ระดับความพร้อมของสถานศึกษา  

ระดับ 1 หมายถึง มีความพร้อมแต่ยังต้องการความช่วยเหลือ 
ระดับ 2 หมายถึง มีความพร้อมและสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเองได้ 
ระดับ 3 หมายถึง มีความพร้อมและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
ระดับ 4 หมายถึง มีความพร้อม สามารถเป็นแบบอย่างได้และมีนวัตกรรมที่เผยแพร่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 
(ตามประกาศ 
จุดเน้นของ
สพม. 13)  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
     โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้มีกระบวนการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา (ตามประกาศ จุดเน้น
ของสพม. 13)  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถและความถนัด
ของผู้เรียนก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนมีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป โดยเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60      กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  ได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ร่วมวางแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป คิดเป็นค่าร้อยละ ดังนี้ 
          * ภาษาไทย                       ร้อยละ 65 
          * คณิตศาสตร์                    ร้อยละ 40 
          * วิทยาศาสตร์                    ร้อยละ 50 
          * สังคมศึกษาฯ                   ร้อยละ 65 
          * ภาษาต่างประเทศ             ร้อยละ 45 
          * สุขศึกษาฯ                      ร้อยละ 80 
          * ศิลปะ                           ร้อยละ 85 
          * การงานอาชีพฯ                ร้อยละ 85 
     ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-Net) ให้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 และมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น สูงกว่าระดับประเทศ 
 
     1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด โดยผู้เรียนร้อย
ละ 100  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1.3 สมรรถนะผู้เรียน 
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     พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา  ให้มีทักษะชีวิต และรู้เท่า
ทันเทคโนโลยี โดยผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่ส าคัญ 
     1.4 ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     พัฒนาผู้เรียนด้านความเป็นเลิศ สู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับชาติต่อไป  โดยเป้าหมายมีนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับต่าง ๆ  

1.1 ด้าน
ผู้เรียน 

   - การจัด
สิ่งแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อ
การจัดการ
เรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้ 

กระบวนการพัฒนา 
     การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การเรียนการสอน
ด าเนินไปด้วยความราบรื่น สะดวก รวดเร็ว ตามแผนที่วางไว้ สรุปได้ ดังนี้ 
          1. โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น ระบบไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอ้ี สื่อการเรียนการสอน
ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน
และสร้างบรรยากาศในการเรียนให้กับผู้เรียน 

2. มีพ้ืนที่สวนหย่อมบริเวณต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติ ทดลอง 
เช่น รายวิชาวิทยาศาสตร์  วิชาเกษตร และวิชาอ่ืน ๆ และยังเป็นพื้นที่ในการพักผ่อนของนักเรียนที่สร้าง
บรรยากาศและความสุขในการเรียน 

3. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ศึกษาค้นคว้าอย่างเต็มศักยภาพ เช่น ห้องพิพิธภัณฑ์  ห้องอาเซียน  ห้องสมุด  ห้องดนตรี  ห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องลูกเสือฯ ห้องคหกรรม เรือนเพาะช า  แปลงเกษตร 

4. มีพื้นท่ีเอนกประสงค์เพียงพอและสะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมอบรมฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และเป็นสถานที่พักผ่อน  ศึกษา
ค้นคว้าของนักเรียน 

5. มีลานเวทีคนเก่ง ซึ่งเป็นลานกิจกรรมของนักเรียนในการแสดงความสามารถและส่งเสริม
กิจกรรมโรงเรียนสุจริตให้กับนักเรียน 

6. โรงเรียนมีห้องบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีความพร้อมและเพียงพอ เพื่อ
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อ านวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียน 
7. โรงอาหารมีการจัดโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับรับประทานอาหารไว้อย่างเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน มี

แสงสว่างเพียงพอ อาหารถูกหลักอนามัย มีร้านสวัสดิการของโรงเรียนให้บริการจ าหน่ายน้ าดื่ม โดย
ปราศจากน้ าอัดลมจ าหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

8. ห้องพยาบาลมีให้บริการนักเรียนทุกวัน โดยตั้งอยู่ที่อาคารเรียน 1 ชั้น 1 เพ่ือความสะดวก
ในการให้บริการ มียาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอ มีเตียงส าหรับผู้ป่วย แยกห้อง
ระหว่างนักเรียนชายและหญิง บรรยากาศภายในห้องสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก 

9. มีครูดูแลประจ าอาคาร นักการภารโรง ดูแลท าความสะอาดประจ าอาคารทั้งตอนเช้าและ
ตอนเย็น ภายในห้องเรียน นักเรียนแบ่งหน้าที่ท าความสะอาด 

10. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยมีการก าจัดขยะที่ต้นทาง ลดการใช้
ถุงพลาสติก มีการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  และกิจกรรมบูรณาการต่าง ๆ เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายใน
โรงเรียน 

11. มีระบบการแจ้งซ่อม บ ารุง รักษาอาคารเรียน ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้รับผิดชอบ
ห้องเรียน ประสานหัวหน้าอาคารเรียน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการ ให้สามารถใช้งานได้ 

12. จัดระบบดูแลความปลอดภัย ภายในโรงเรียน โดยแต่งตั้งค าสั่งค าสั่งเวรยามรักษาการณ์ใน
เวลากลางวันและกลางคืน 

13. มีการก ากับ ติดตาม การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และสร้าง
บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกบริเวณภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
เป้าหมายการพัฒนา 
     โรงเรียนมีการจัดระบบการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
สามารถให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนและผู้เรียน สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด 
ปลอดภัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข    
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1.1 ด้าน
ผู้เรียน 

  - การพัฒนา
สมรรถนะ
ส าคัญ
(ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 
21) 

กระบวนการพัฒนา 
     การพัฒนาสมรรถนะส าคัญ (ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) 
          โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่
ส าคัญ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 7C 2L)  3R คือ Reading (อ่านออก), (W) Riting 
(เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่  Critical Thinking and Problem Solving 
(ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation 
(ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, Information, and Media 
Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  Career and Learning Skills (ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 2L ได้แก่ Learning Skills ทักษะการเรียนรู้ และ Leadership ภาวะผู้น า 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
2. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. จัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์โดยใช้

โครงงานเป็นฐาน 
5. น าเทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
6. ฝึกและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ 
8. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างภาวะความเป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 

เป้าหมายการพัฒนา 
            นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถคิดเป็น แก้ปัญหา
เป็น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

     



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

1.1 ด้าน
ผู้เรียน 
- การ
ส่งเสริม
ความสามาร
ถด้านการ
สื่อสาร 

กระบวนการพัฒนา 
     การส่งเสริมความสามารถด้านการสื่อสาร 
          โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขได้ส่งเสริมความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน โดยจัด
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านภาษาไทย เช่น กิจกรรมการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-net เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ โดยมีการประชุมในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและใช้การสอนเสริม O-net ในทุกสัปดาห์ รวมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านต่างๆโดยฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือพัฒนา
ความสามารถอย่างเต็มที่ 

๒. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติโดยส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ โดยด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นการแสดงละคร 
การแข่งขันการเขียนเรียงความ  การแต่งค าประพันธ์ การโต้วาทีฯลฯ 

๓. จัดกิจกรรมค าง่ายมักใช้ผิดในชีวิตประจ าวันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร
ด้านภาษาไทยให้นักเรียนกล้าแสดงออก ใช้ภาษาที่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์หน้าเสาธงเป็นประจ า
ทุกวัน 

๔. จัดกิจกรรมคาบบูรณาการหมอภาษาเพ่ือพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
การสื่อสารให้นักเรียนใช้ภาษาอย่างถูกต้อง รวมทั้งแก้ปัญหาของนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่
คล่อง  

๕. โรงเรียนได้มีการจัดห้องเรียน Take Care Room เพ่ือแก้ปัญหา ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาการอ่าน การเขียนและการ 
สื่อสาร 
 

     โรงเรียนได้ส่งเสริมความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ของ
นักเรียน โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

      



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๖. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ   โดยมีการ
สอนเสริม O-NET ในทุกสัปดาห์  

๗. ส่งเสริมความเป็นเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านภาษาอังกฤษโดยฝึกซ้อมนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือพัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่ 

๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้สื่อสารและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นกิจกรรม  วันคริสมาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลน
ไทน์ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 

๙. จัดกิจกรรม Daily English (ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนกล้าแสดงออก ใช้ภาษาท่ีสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์หน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวัน 

๑๐. จัดกิจกรรมคาบบูรณาการ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสื่อสารให้นักเรียนใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  
๑๑. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาจีน โดยวิทยากรเจ้าของภาษา นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษา   
เป้าหมายการพัฒนา 
      นักเรียนโรงเรียนสวสัดิ์รตันาภิมุข ร้อยละ 50 สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1.1 ด้าน
ผู้เรียน 

- การส่งเสริม
ความสามารถ
ด้านการคิด
วิเคราะห์และ
คิดสร้างสรรค์ 

กระบวนการพัฒนา 
     การส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
         โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภมิุขมุ่งส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 
ด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในทุกรายวิชาและบูรณาการกับทุกกิจกรรมของโรงเรียน โดยมี
กระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องตามแผนการศึกษาชาติและนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. จัดท าแผนปฏิบัติงานและโครงการของสถานศึกษา ที่สอดคล้องตามแผนการศึกษาชาติและ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

     



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

มัธยมศึกษา เขต 13 
3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 

แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น การสอนกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ท าให้สามารถค้นพบ
ข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ โดยใชข้ั้นตอนการคิดคือ การก าหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน รวบรวมข้อมูลและการสรุป โดยใช้โครงงานเป็นฐานในการส่งเสริมทักษะแก่ผู้เรียน  ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตาม
ความสามารถ ความถนัดของตนเองและตามศักยภาพ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี นักเรียนสามารถน า
ความคิดริเริมสร้างสรรค์ของตนเองไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เช่น  โรงเรียนได้จัดให้มีห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติทั่วไปและห้องเรียนพิเศษเรียนร่วม  

4.  สร้างความตระหนักให้ครูเน้นการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ใช้ทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม คิดวิเคราะห์การน าวัสดุเหลือใช้มาผลิตของใช้อย่าง
สร้างสรรค์และสามารถน ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
เพ่ือน ามาคิดวิเคราะห์ในการผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

5. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและหาสื่อจากอินเตอร์เน็ตใน
รายวิชาที่เรียนและน ามาจัดท าโครงงาน หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สินได้ 

6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานในระดับจังหวัด ใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นการพัฒนาความคิด
และความสามารถของตนเอง 

7. จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์โดยการใช้
โครงงาน การทดสอบการวัดความรู้ด้านการอ่าน PISA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

8. ด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอนในรายวิชารักการอ่านของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รวมทั้งยังส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวจาการอ่าน และส่งเสริมการเขียนอย่าง
สร้างสรรค์   

9. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียน



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

10. จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมการเลือกตั้งระดับห้องเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เข้าใจถึงบทบาทของตนเองในการที่จะด ารงตนเป็นพลเมืองดีของชาติ  
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมต้อนรับคนดีสู่วิถีพุทธ กิจกรรมหล่อเทียน
พรรษาสายสัมพันธ์พุทธบูชา เป็นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียน ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน และนักเรียนสามารถน าหลักธรรม มาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

11. ครูและบุคลากรมีการ PLC ภายในฝ่ายงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยการ
นิเทศชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

12. ฝ่ายวิชาการมีการติดตามแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการเรียนด้านการคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ โดยความร่วมมือและประสานงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครูและผู้ปกครอง  
เป้าหมายการพัฒนา 
     นักเรียนร้อยละ 75 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และบูรณาการกับระบบเรียนรู้คู่กิจกรรม 

  - การส่งเสริม
ความสามารถ
ด้านการ
แก้ปัญหา 

กระบวนการพัฒนา 
     การส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
         โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภมิุขมุ่งส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านการคิดแก้ปัญหาในทุกรายวิชา
และบูรณาการกับกิจกรรมของโรงเรียน  
โดยมีกระบวนการด าเนินงานดังนี้ 

1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 

แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น การสอนกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ท าให้สามารถค้นพบ

     



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

ข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ จัดท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
และแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  

3. โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการห้องเรียนคุณธรรม เพ่ือให้นักเรียนช่วยกันคิดแก้ปัญหาที่มีอยู่ใน
สถานศึกษาโดยด าเนินงานในรูปแบบโครงงาน 

4. โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการห้องเรียนสีขาว เพ่ือให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่มีอยู่ในห้องเรียน จัดระเบียบ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ตามฝ่ายงานโดยด าเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 

5. PLC ภายในฝ่ายงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

6. ติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยการนิเทศชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ  
7. ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
8. ติดตามแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการเรียนด้านการคิดแก้ปัญหา โดยความร่วมมือและ

ประสานงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครูและผู้ปกครอง  
เป้าหมายการพัฒนา 
         นักเรียนร้อยละ 75 มี ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ตามเกณฑ์การประเมินการคิด 
วิเคราะห์      ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.1 ด้าน
ผู้เรียน 

- การส่งเสริม
ความสามารถ
ด้านการใช้
เทคโนโลยี 

กระบวนการพัฒนา 
      การส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
          1. โรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุข ส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีกับ
นักเรียนทุกระดับชั้น ครูผู้สอนและนักเรียนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน โดยการ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning, , Google Application, facebook และ DLIT เป็นต้น 
รวมถึงการสร้างแบบทดสอบวัดผลผ่านระบบ Kahoot.com และ Quizizz.com รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัล
ที่ทันสมัยในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้เรียน 
         2. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนใช้ในการสืบค้น

    อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิก
ส์และ
หุ่นยนต์ที่
ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบ 
AI  



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

ข้อมูลความรู้และใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน ๒ ห้องเรียน  
 
         3. ด าเนินการให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
         4. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะในการใช้เทคโนโลยีในเวทีต่างๆ 
         5. ครูผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างผลงาน ชิ้นงาน โดยมี
การน าเสนอในรูปแบบโครงงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         6. ส่งเสริมให้ครูใช้ระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยการตรวจกระดาษค าตอบด้วยสมาร์ท
โฟน 
         7. อบรมครูในการท าบทเรียนออนไลน์ ร่วมกับโรงเรียนใน 
สหวิทยาเขต 
         8. นักเรียนสามารถน าสมาร์ทโฟนมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้เพ่ือให้สามารถเข้าถึงโลก
แห่งการเรียนรู้ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 
         9. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนด้วยกระดานอัจฉริยะ Inter Active Board ท าให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
         10. ครูน าผลการวัดผลประเมินผลในรายวิชาเทคโนโลยี  ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ มา
ปรับปรุงความสามารถของผู้เรียนการใช้เทคโนโลยี 
เป้าหมายการพัฒนา 
         นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี รู้เท่าทันสื่อ และสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู้ด้านการใช้สื่อ ICT ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 
 
 
 



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

1.2 ด้านครู กระบวนการพัฒนา 
       ด้านคร ู
           โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มีกระบวนการในการพัฒนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
           1. ส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือน าองค์ความรู้มาพัฒนา 
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสนใจเข้าร่วมพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาวิชาชีพทุกคน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาวิชาชีพ ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร แล้วน าองค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครูด้วยกันโดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) หรือ
กัลยาณมิตรต่อเพ่ือนครูด้วยกัน เน้นส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีการรายงานสรุปผล การอบรม ประชุม 
สัมมนา เสนอตามล าดับ 

3. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยได้มีการประชุม
ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระ และมีการจัดกิจกรรมวิชาการสัญจรเพื่อ PLC และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

4. มีการตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสะท้อนผลของการตรวจสอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถน าไปพัฒนาต่อไป 

5. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning เน้นการ
ปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น โครงงาน   

6. ส่งเสริมให้ครูมีการจัดท า Best Pracetice ของตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
เป้าหมายการพัฒนา 

    การพัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา มี
ข้อจ ากัดด้าน
จ านวนคน 
และ
งบประมาณ
ในการใช้จ่าย 
อีกท้ังยังท า
ให้ข้าราชการ
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาทิ้ง
ห้องเรียน ซึ่ง
บางกลุ่ม
สาระมี
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษาไม่
เพียงพอ ท า
ให้เกิดปัญหา



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

1. ครูร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนรู้ที่ตรงกับมาตรฐานและ 
ตัวชี้วัดส าคัญที่ต้องรู้และควรรู้ ตามจุดเน้นของหลักสูตร สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560  

2. ครูร้อยละ 85 มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง สามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และ พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์  

3. ครูร้อยละ 90 มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็น
ระบบ  

4. ครูร้อยละ 80 มีกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน  

ต่อการ
บริหาร
จัดการชั้น
เรียน 

1.3 ด้านการ
บริหารจัดการ 

กระบวนการพัฒนา 
        ด้านการบริหารจัดการ 
             โรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุข มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนในการด าเนินงาน โดยมีกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อมูลสารสนเทศท่ีผ่านมาโดยการประชุมครูและบุคลากรผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา มีการแต่งตั้งค าสั่งผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณให้มีความ
สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพความต้องการและจ าเป็น 

2. โรงเรียนมีการวางระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ได้แก่ ระบบปฏิบัติงาน  
ระบบเรียนรู้คู่กิจกรรม  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบประกันคุณภาพ  โดยมีการนิเทศก ากับ 
ติดตาม ทุกระบบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  และหลักธรรมาภิบาล 

3. โรงเรียนมีการบริหารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ระบบ E-Office , ระบบ Line เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการรับส่งข่าวสารข้อมูล 

4. โรงเรียนใช้กระบวนการ PLC ทุกงานเพ่ือร่วมกันในการแก้ปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในองค์กร 

5. โรงเรียนใช้นวัตกรรมบัวสี่เหล่า ด้วยกระบวนการ SWAT Model ในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือการดูแลนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

     



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

6. โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบชัดเจน สามารถ
น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของานได้ 

7. โรงเรียนมีการสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
สสวท.  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  วิทยาลัยสารพัดช่าง  บริษัทอักษรเจริญทัศน์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อบจ.  สถานีต ารวจ  โรงพยาบาล  สาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ  

8. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดหา
สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ครู
อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

9. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน มีการจัด
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ร่มรื่น สวยงาม สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ บูรณาการกับชุมชน 

10. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ของดีนาโยง แหล่งท่องเที่ยวนาโยง โดยโรงเรียนมีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เป้าหมายการพัฒนา 

1. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาชัดเจน เป็นไปได้ และ
บริหารจัดการคุณภาพ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งด าเนินการพัฒนาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  

2. โรงเรียนมีการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรอบรู้ทางวิชาชีพ 
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิด การปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ในการจัดการเรียนรู้  

3. โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

4. โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๒.นโยบาย 
สพฐ. 

      

 2.1 การพัฒนา
และการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนา 
        การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
            โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มีกระบวนการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ศึกษา แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

2. ศึกษา แนวทางการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

3. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาตามโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-class Standard School) 
4. ศึกษาบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่นเพ่ือจัดโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทาง

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2579) 
5. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการเรียนและความต้องการของ

ชุมชนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา    เพิ่มเติมรายวิชาตามโรงเรียนมาตรฐานสากล 
คือ รายวิชา IS (Independent study) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
เพ่ิมเติมรายวิชาโรงเรียนต้านทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดการเรียนบูรณาการในคาบ
กิจกรรมโฮมรูม 

6. ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
จัดการเรียนการสอนตามรายวิชาทุกรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯและหลักสูตร
สถานศึกษา 

7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่มีความสามารถและความต้องการ
พิเศษ ได้แก่ ห้องเรียน Take Care Room  ห้องเรียน  Self  Study  ห้องเรียนอาชีพ  ห้องเรียนภาษา 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ห้องเรียนดนตรี-กีฬา และบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

8. โรงเรียนมีการก าหนดเครื่องมือในการประเมินการใช้หลักสูตรระหว่างการด าเนินการจัดการ

     



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

เรียนการสอนและภาพรวมหลังการจัดการเรียนการสอน โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

9. โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เป้าหมายการพัฒนา 
        หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 

 2.2 พัฒนา
คุณภาพการ
เรียนการสอน
ภาษาไทยให้
นักเรียน อ่าน
คล่องเขียน
คล่องและใช้
ภาษาในการ
สื่อสารได้ 

กระบวนการพัฒนา 
        พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียน อ่านคล่องเขียนคล่องและใช้ภาษา
ในการสื่อสารได้ 
             โรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุข ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องและใช้ภาษาในการสื่อสาร ได้ดังนี้ 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือสร้างแบบคัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่
คล่อง 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด าเนินการคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุก
ห้องเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยเก็บข้อมูลส่งฝ่ายวิชาการ 

3. ด าเนินการกิจกรรม “หมอภาษา” โดยแก้ไขมีปัญหาการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง โดยจัด
กิจกรรมในคาบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและให้นักเรียนทดสอบการอ่านการเขียนกับครู
ผู้รับผิดชอบ ใช้แบบฝึก การอ่านและการเขียน กิจกรรมพ่ีสอนน้องพร้อมทั้งบันทึกพัฒนาการของ
นักเรียน 

4. กิจกรรมการท่องบทอาขยานภาษาไทยทุกระดับชั้นก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาไทยในทุกคาบ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องและตระหนักในความส าคัญ
ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษา 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมประกวด แข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่าน
คล่อง เขียนคล่องและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 

    ปัญหา
อุปสรรค 
นักเรียน
บางส่วนมี
ปัญหา
ครอบครัว
แตกแยก 
ขาดการเอา
ใจใส่ ท าให้มี
ขาดทักษะใน
ด้านการ
สื่อสาร อ่าน
ไม่คล่อง 
เขียนไม่คล่อง 
ไม่กล้า
แสดงออก   
 
 



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

6. พัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสารให้กับนักเรียนห้อง Take Care Room ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการศึกษาเรียนรวม 

7. ผลิต จัดหา ใช้สื่อต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้  อ่าน
คล่องเขียนคล่อง 

8. ใช้แนวทาง PISA ในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของผู้เรียน 
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้คาบรักการอ่านให้กับผู้เรียน 
10. มีการนิเทศ เยี่ยมชั้นเรียนเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและนักเรียน 

เป้าหมายการพัฒนา 
นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียน อ่านคล่อง

เขียนคล่องและใช้ภาษาในการสื่อสารได้ 

แนวทางการ
แก้ไขเพื่อ
พัฒนา 
ศึกษา
นักเรียนเป็น
รายกรณี เช่น
กิจกรรม
ครอบครัว
อ่านคล่อง
เขียนคล่อง 
คร๑ูคนดูแล
นักเรียน ๑-๒ 
คนที่มีปัญหา
การอ่าน การ
เขียน เพื่อ
สร้างความ
ใกล้ชิด แก้ไข
ปัญหาได้
ถูกต้อง 

 2.3 การ
จัดการเรียนรู้
เชิงรุก Active 
Learning  

กระบวนการพัฒนา 
        การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
             โรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุขมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยมีกระบวนการ 
ดังนี้ 

1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

     



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning ดังปรากฏได้จากผลงานโครงงานต่างๆของผู้เรียน ได้แก่ 

- มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทางความคิด มุ่งเน้นให้นักเรียน
สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างความประทับใจแก่
ผู้รับสาร ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับการสื่อสาร จัดกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะการพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และสามารถน าความรู้ความคิดไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เช่น กิจกรรมในวันสุนทรภู่ , วันภาษาไทยแห่งชาติ, 
กิจกรรมหมอภาษา 

- กิจกรรมหน้าเสาธง ค าง่ายมักใช้ผิด ในชีวิตประจ าวัน , กิจกรรมวรรคทองสอนใจ 
- จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนรู้จักการคิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการ

ด าเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือกระท า เช่น โครงงานคณิตศาสตร์ 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ผ่านกิจกรรมการทดลอง กระบวนการ

คิดแบบวิทยาศาสตร์ ท าให้สามารถค้นพบข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ โดยใช้ขั้นตอนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการกลุ่มเพ่ือพัฒนาการท างานร่วมกันและพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ใช้สื่อการสอนชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมกระบวนการอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เรียนรู้ด้วยกิจกรรม STEM นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การท ากิจกรรมและรวบรวมความรู้ สามารถจัดท าโครงงาน ชิ้นงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนจากประสบการณ์จริง มีการจัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้ใน
ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีเป็นต้น 

- การสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เป็นกันเอง ผ่อนคลาย ไม่กดดัน เพ่ือให้นักเรียนกล้า
คิด กล้าพูด กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษา เทศกาลต่างๆ สร้างบรรยากาศ
ของโรงเรียนเป็นเทศกาลนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนรู้สึกถึงบรรยากาศของเทศกาล การน าเสนอความรู้
ภาษาอังกฤษวันละค าหน้าเสาธง Daily English พร้อมตัวอย่างประโยค เพื่อให้นักเรียนสามารถน า



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

ภาษาอังกฤษดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- การจัดค่ายภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการสื่อสาร

กับเจ้าของภาษา 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เช่นการเล่นกีฬา เล่นดนตรี การ

ประกอบอาหาร การผลิตชิ้นงานจากเศษวัสดุ เกิดการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และ
ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีความรักและศรัทธาต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต   

3. มีการ PLC ภายในฝ่ายงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยการนิเทศชั้นเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

4. โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning โดยการอ านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง 

 
เป้าหมายการพัฒนา 
             ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในโรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ครูลดบทบาทในการ
สอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้น ในการจะท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนๆ 

 2.4 การ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนา 
        การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
             โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
มีการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ ด้วยกระบวนการ PDCA ซึ่งเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นฐานในการด าเนินงาน 

     



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

โดยมีข้ันตอนและกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
1. ประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
3. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีการก าหนดค่าเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาและประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายทราบ 

4. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยมีประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น  มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องทุกรายการมาจัดท าแผนพัฒนาและท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  และให้
ผู้รับผิดชอบก าหนดกิจกรรมของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

5. ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีการนิเทศ  
ติดตามให้มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดและให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  มีการนิเทศ  
ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดระบบข้อมูลการด าเนินงานตามแผนเป็นระยะและสรุปผลการด าเนินงาน 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โดยมีการติดตามให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้  ความเข้าใจในการเตรียมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีการ
ด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  การท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการน าผลจากการติดตามตรวจสอบไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

7. ทบทวนแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยมีการเตรียมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามข้อก าหนดของกฎกระทรวง  มี
การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 

8. ศึกษาแนวทางจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตากฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอรายงานประจ าปีต่อผู้เก่ียวข้องต่อไป 



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

เป้าหมายการพัฒนา 
             การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขเป็นไป
อย่างเป็นระบบมีการก ากับ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของ
สาธารณชนและเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษา 

2.5 การนิเทศ
ภายใน 
(ห้องเรียนเป็น
ฐานเพ่ือคุณภาพ
ผู้เรียน) 

กระบวนการพัฒนา 
        การนิเทศภายใน (ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพผู้เรียน) 
            โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มีระบบกระบวนการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

1. วางแผนการนิเทศ  โดยการประชุมครูเพ่ือแจ้งนโยบายและสร้างความตระหนัก  มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ค าสั่งผู้รับผิดชอบ  ค าสั่งการนิเทศ 

2. ก าหนดประเด็นการนิเทศ รูปแบบ กระบวนการ โดยการประชุมชี้แจงครู 
3. จัดท าปฏิทินการนิเทศ  ตารางการนิเทศ 
4. ด าเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ  โดยการนิเทศภายในจะจัดรูปแบบเป็นการเยี่ยมชั้น

เรียนและใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร  แบ่งเป็น 3 ระยะ 
4.1 ระยะที่ 1 นิเทศโดยเพื่อช่วยเพื่อน (Buddy)  
4.2 ระยะที่ 2 นิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ (Head of the group) 
4.3 ระยะที่ 3 นิเทศโดยผู้บริหาร (manager) 
5. จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร เป็นกิจกรรมการนิเทศภายในกลุ่มสาระโดยฝ่ายบริหารวิชาการ 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและร่วมกันแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. มีการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายใน 
7. สรุปผลการนิเทศเพ่ือก าหนดแนวทางในการนิเทศต่อไป 

เป้าหมายการพัฒนา 
         โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภมิุข มีระบบการนิเทศภายใน (ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพผู้เรียน) ที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน และสามารถเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

     



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

3. การจัดการ
ศึกษาของ
โรงเรียนใน
โครงการพิเศษ 
(ถ้ามี) 

      

 3.1 การสร้าง
บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ี
ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้
และฝึกทักษะ
ด้าน
ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 
 

กระบวนการพัฒนา 
        การสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  
มีกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

1. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนการสร้าง
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 
3 
 2. มอบหมายครูแต่ละคนในการร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  
 3. ด าเนินการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ผ่านกิจกรรมดังนี้ 
 - กิจกรรมน าเสนอภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Daily English) หน้าเสาธงในตอนเช้า  
 - กิจกรรมน าเสนอภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน (Daily Chinese) หน้าเสาธงในตอนเช้า 
 - การจัดป้ายนิเทศบริเวณกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในเทศกาลส าคัญต่างๆ 
 - การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษที่บูรณาการกับวันส าคัญต่างๆ เช่นวันแม่แห่งชาติ 
 - การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
 - การจัดกิจกรรมในคาบเรียนบูรณาการทั้ง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาญี่ปุ่น 
 - การบูรณาการสื่อเทคโนโลยีในสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน เช่น Active Board สื่อ 
   DLIT Eng24 CAT English เป็นต้น 

     



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

 - การจัดบรรยากาศห้องเรียนภาษาจีน 
 - การจัดแหล่งการเรียนรู้ทางภาษา ณ ห้องเรียนที่เป็นศูนย์ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
เป้าหมายการพัฒนา 
           โรงเรียนสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

  -การขยายผล
การสอนของครู
ที่ผ่านการอบรม 
Boot Camp 
ให้แก่ครูใน
โรงเรียน 

กระบวนการพัฒนา 
        การขยายผลการสอนของครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp ให้แก่ครูในโรงเรียน มี
กระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

1. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ประชุมร่วมกันในชั่วโมง PLC กลุ่มสาระ
เพ่ือขยายผลจากการอบรม Boot Camp 

2. ครูที่ผ่านการอบรมแกนน า Boot Camp อภิปรายถึงแนวคิดในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารภายใต้กรอบ CEFR รวมถึงสาธิตและยกตัวอย่างเทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษทักษะต่างๆ ทั้งฟัง พูด อ่าน และ 

เขียน รวมถึงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ครูในกลุ่มสาระร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษทักษะต่างๆ ทั้งฟัง พูด อ่าน และ เขียน รวมถึงการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับใช้  
เป้าหมายการพัฒนา 
       ครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp มีการขยายผลการสอนของให้แก่ครูในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

     

3.2 การจัดการ
เรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา 
(STEM 
Education) 

กระบวนการพัฒนา 
        การจัดการเรียนรูแ้บบสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวทางจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท) 

2. วางแนวทางการให้ความรู้ครูผู้สอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการ

    -ด้วยบริบท
การท างาน 
ส่วนใหญ่จะ
ใช้บูรณาการ
สะเต็มศึกษา



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

เรียนรู้คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์ 
3. จัดวางรูปแบบการจัดกิจกรรม สะเต็มศึกษาสู่นักเรียน  
4. จัดท าเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา  
5. PLC ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และ

คอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรม หลักสูตร 
STEM ONLINE ของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)โดยมีระยะการอบรมต่อเนื่อง 3
ปี ทั้งระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

6. จัดคาบ STEM ลงในคาบบูรณาการโดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกในกลุ่มที่สนใจ 
7. จัดกิจกรรม สะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายใน

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน 
8. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม STEM เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
 
9. ส่งเสริมให้ครูมีการน า วิธีการสอนแบบสะเต็มศึกษา เข้าสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน 
10. ประเมินผลการจากการรับการอบรมของครูผู้สอน ส าหรับความเข้าใจในวิธีการสอนแบบ

สะเต็มศึกษา 
11. ประเมินจากกิจกรรมการท าโครงงาน STEM ที่จัดให้นักเรียนในกิจกรรมสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ และคาบบูรณาการระบบเรียนรู้คู่กิจกรรม  
เป้าหมายการพัฒนา 
             ครูร้อยละ 70 มีการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานในการท ากิจกรรม 

ในรูปแบบ
บูรณาการ
เนื้อหา 

3.3 การจัดการ
ศึกษาเรียนรวม 

กระบวนการพัฒนา 
        การจัดการศึกษาเรียนรวม 
    โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้ด าเนินงานการจัดการเรียนรวม โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงานจัดการเรียนพิเศษเรียนรวม 

    มีนักเรียน
ประเภท
บกพร่องทาง
สติปัญญา 



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. คัดกรองนักเรียนเบื้องต้นก่อนเข้าเรียน 
4. จัดกลุ่มเฉพาะส าหรับนักเรียนอ่านไม่ออก 
5. ประชุมแจ้งผู้ปกครอง/นักเรียนรับทราบ พร้อมชี้แจงวิธีการด าเนินการช่วยเหลือ ดูแล

ตลอดปีการศึกษา 
               นอกจากนี้โรงเรียนได้ด าเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคัดกรองผู้มีความบกพร่อง
ทางด้านการเรียนรู้จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 มาคัดกรองนักเรียนซ้ าอีกครั้ง และเม่ือ
ได้รับรายงานผลการคัดกรองแล้วจึงด าเนินการจัดนักเรียนที่พบมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แยกห้อง
เฉพาะกลุ่ม Take care room ในช่วงระยะเวลาแรกเริ่ม 
เพ่ือจัดท าแผน IEP เฉพาะรายบุคคลของนักเรียน เพ่ือด าเนินการดูแล ช่วยเหลือได้ตรงจุด  โดยการ
ส่งเสริม /สนับสนุน/อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาทางการเรียนรู้แก่นักเรียน 
เป้าหมายการพัฒนา 

1. โรงเรียนน าผลการคัดกรองเบื้องต้นตั้งแต่การรับสมัครนักเรียน มาด าเนินการคัดกรองโดย
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องมากท่ีสุด มาจัดกลุ่มดูแล ช่วยเหลือพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคล ส่งผลให้โรงเรียนไม่เกิดปัญหาการไม่เข้าเรียน หนีเรียน และลาออกกลางคัน เนื่องจากเรียนไม่ทัน
เพ่ือน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ค านวณไม่เป็น ความรู้ที่มีถดถอยกว่าระดับชั้นจริง  

2. ส่งเสริมความสามรถนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เช่น ความสามารถ
ทางวาดรูประบายสี การเล่านิทาน ส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

จ านวน ๓ 
คน ควรได้รับ
การจัดสรร
ครูผู้มีความรู้
เฉพาะทางใน
การช่วยเหลือ
ทางด้านการ
เรียนรู้ 
เพ่ือให้เกิด
การฝึกทักษะ
ทางการ
เรียนรู้ที่
ถูกต้องและ
เกิดผลดีแก่
ตัวนักเรียน
มากที่สุด 

3.5 โรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล   (ระดับ
อ าเภอ) 

กระบวนการพัฒนา 
        โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   (ระดับอ าเภอ) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางวิชาการตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
(World  Citizen)  

    ควรได้รับการ
สนับสนุน
ด้าน
งบประมาณ 
และบุคลากร



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียนเป็นส าคัญ และเอ้ือต่อสร้างทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพต่อ
ผู้เรียน  และสามารถประกอบอาชีพที่สุจริต “โครงงานอาชีพ” 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่
ดี สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการท่องเที่ยวและอาชีพ 

5. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย อุปกรณ์การเรียนการสอนในโลกดิจิทัล 
6. สร้างเครือข่ายการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และชุมชน 

ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
7. ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน “ของดีนาโยง” สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และเสริมสร้างให้

ผู้เรียนมีความรักและความสามัคคีในชุมชนของตนเอง สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตร
สถานศึกษา 
เป้าหมายการพัฒนา 
             โรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุข เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   (ระดับอ าเภอ) ซึ่งมีการ
ด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   (ระดับอ าเภอ)  ท าให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล 

ที่มีความรู้
เฉพาะด้าน 
อย่าง
สม่ าเสมอ 

3.6 โรงเรียน
มาตรฐาน 
สากล 
   - จัดการ
เรียนรู้ตาม
กระบวนการ
เรียนรู้บันได 5 
ขั้น (IS: 
Independent 

กระบวนการพัฒนา 
        โรงเรียนมาตรฐานสากล 
            จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาตามโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-class Standard School) 
2. ศึกษาการวางแนวทางโครงสร้างหลักสูตรตามแนวทางหลักสูตรสถานศึกษาตามโรงเรียน

มาตรฐานสากล(World-class Standard School 
3. วางแนวทางการจัดท าโครงสร้างรายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาตามโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-class 

    ข้อเสนอแนะ 
ในการ
คัดเลือกกลุ่ม
สาระฯให้เป็น
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา ควร 
จัดตามกลุ่ม
ความสนใจ ที่
โรงเรียนได้



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

Study) Standard School 
4. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2562 โดยเพิ่มรายวิชา IS 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับชั้น ม.2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับชั้น ม.5 
5. คัดเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้รับผิดชอบในรายวิชา IS 1 

ภาคเรียนที่ 1 และให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรับผิดชอบในรายวิชา IS 2 ภาคเรียนที่ 2 ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

6. ด าเนินการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าไว้  
7. ด าเนินการวัดผลประเมินผล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโดยก าหนด 

ก าหนดเครื่องมือในการประเมินการจัดการเรียนการสอน ทั้งระหว่างเรียนกลางภาคเรียนและหลังภาค
เรียน 

8. จัดนิทรรศการ โดรงงานที่ได้จากการจัดการเรียนสอนในสัปดาห์ที่ 17 ของภาคเรียน 
เป้าหมายการพัฒนา 
             โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียน โดยใช้โครงานเป็นฐาน 

วางโครงสร้าง
นักเรียนกลุ่ม
สนใจตาม
แผนการ
เรียน  จะ
ส่งผลให้เกิด
ความ
หลากหลาย
ในกิจกรรม
มากขึ้น  
โดยเฉพาะ
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.7 โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

กระบวนการพัฒนา 
        โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.        
            โรงเรียน สวัสดิ์รัตนาภิมุข  ได้ก าหนดนโยบายและข้อตกลงร่วมกัน ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน วัตถุประสงค์เพ่ือ 
         1. เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม และภูมิใจในการท าความดี 
         2.  เพ่ือพัฒนาคุณธรรมเป้าหมายแก่ผู้บริหาร คร ูและนักเรียนด้วยพฤติกรรมเชิงบวก 
        3.  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
      โดยประชุมระดมสมองในส่วนของคุณธรรมเป้าหมาย  และคุณธรรมอัตลักษณ์  ที่มีการจ าแนก
พฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายแล้วเพ่ือให้ทุกคนที่เข้าประชุมมีความเข้าใจตรงกัน  และร่วมกัน
ก าหนดเป็นนโยบาย/ข้อตกลงและจะน ามาปฏิบัติด้วยกันจาก 

     



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

1. คุณธรรมอัตลักษณ์ผู้บริหาร 
2. คุณธรรมอัตลักษณ์จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. คุณธรรมอัตลักษณ์จากห้องเรียน 

    ประชุมคณะกรรมการครูแกนน าในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยน าคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ร่วมคิด  
ร่วมก าหนดของผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน มาหลอมรวมและได้ก าหนดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ 
(คุณธรรมเป้าหมาย + พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก)  ของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง  ซึ่งสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ตั้งใจเรียน  เพียรท าดี  มีวินัย  ใจสะอาด”   ซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ 
โรงเรียนคุณธรรมในปีการศึกษา 2560 คือ 
 รักสะอาด  
 มีวินัย 
 จิตใจอาสา 
       ต่อมาในปี 2561 จากท่ีประชุมครู มีมติ ให้เพิ่มเติมคุณธรรมอัตลักษณ์ คือ 
 รักสะอาด  
 รับผืดชอบ 
 มีวินัย 
 จิตใจอาสา 
       วิธีการบรรลุเป้าหมาย คุณธรรมอัตลักษณ์ (คุณธรรมเป้าหมาย และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก)  ได้แก่ 

1. การเข้าค่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน “ค่ายคนดีศรีสวัสดิ์”   
2.  การขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรม  สู่ห้องเรียน “1 ห้องเรียน 1 ความดี” 
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม การท าความสะอาดเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบและห้องเรียนตอนเช้าก่อนเข้าแถว “1 ห้องเรียน 1 เขตพ้ืนที่ ” 
4. บูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในชั้นเรียน/และกลุ่มสาระ 
5. การบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บ าเพ็ญประโยชน์ อาสายุว

กาชาด นักศึกษาวิชาทหาร 
6. การบูรณาการในโครงการและฝ่ายงานการก าหนดคุณธรรมเป้าหมายโรงเรียนร่วมกัน    



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

7.  ลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนด  คณะกรรมการฝ่ายบริหาร  ครู  นักเรียน  ปฏิบัติทั้ง
โรงเรียน  

8. มีคณะกรรมการการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  ส่งเสริม  สนับสนุน  เสริมแรง  ให้
ขวัญก าลังใจ  สร้างกลไกการมีส่วนร่วม  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจกรรม  

เป้าหมายการพัฒนา 
      โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มีการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โดยขับเคลื่อนด้วยโครงงานคุณธรรม 
ห้องเรียนคุณธรรมและบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 

3.8 กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

กระบวนการพัฒนา 
        กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  มีกรระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
           การอ่านเป็นกระบวนการพัฒนาความคิด ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างเสริมประสบการณ์ 
และมุมมองใหม่ๆ น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือเพ่ือ การ
พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย ดังนั้นจึง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดข้ึน   ดังนั้น
ห้องสมุดโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้สร้างสรรค์กิจกรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการอ่านดังนี้  

๑. สัปดาห์ห้องสมุด  
๒. รอบรู้ รอบรั้ว สรม. 
๓. แนะน าหนังสือใหม่ 
๔. กิจกรรมตามโอกาสต่างๆ เช่น วันครู วันวาเลนไทน์ คือ จะจัดบูรณาการอ่านให้สอดคล้องกับวัน

นั้นๆ 
เป้าหมายการพัฒนา 

นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาด้านการอ่านด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
 

     



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

4.1 โรงเรียน
สุจริต 

กระบวนการพัฒนา 
        โรงเรียนสุจริต มีกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

1. วางแผนการด าเนินการการจัดท าโครงการ  
2. ส ารวจความพร้อมในการด าเนินการจัดท ากิจกรรมต่างๆ เช่น  การจัดตั้งบริษัทสร้างการดี  

การจัดท ากิจกรรมร้านค้า TYC  ชุมชนนาโยงเหนือกับ Student  café 
3. แต่งตั้งคณะท างานและผู้รับผิดชอบ 
4. จัดตั้งบริษัทสร้างการดี และ-แต่งตั้งกรรมการบริหารบริษัทสร้างการดี 
5. ด าเนินกจิกรรมของบริษัทสร้างการดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยคณะกรรมการบริษัท 

ได้แก่  น้ าดื่มศรีสวัสดิ์ ,ร้านค้า student  café กับ  TYC ชุมชนนาโยงเหนือ 
6. รายงานผลการจัดกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานภายในกลุ่มของสมาชิก 
7. ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ในคาบ

กิจกรรมประชุมระดับ “การป้องกันการทุจริต” 
เป้าหมายการพัฒนา 
             โรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุข ได้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมโรงเรียนสุจริต โดยเน้นผู้เรียนให้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมบนพ้ืนฐานของความสุจริตและพอเพียง 

    -ระยะเวลา
ในการ
ปฏิบัติงาน
ของสมาชิก 
-ขาดแคลน
ต้นทุนการ
ผลิต 
-เครื่องจักร
ค่อนข้าง
ช ารุด ต้อง
ทยอยการ
ซ่อมบ ารุง 

4.2 การศึกษา
เพื่อการมีงาน
ท า 

กระบวนการพัฒนา 
        การศึกษาเพื่อการมีงานท า มีกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

1. ท า MOU กับวิทยาลัยสารพัดช่างประกอบไปด้วย ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า,คหกรรม, ช่างท า
เล็บ 

2. จัดท าหลักสูตร การเพาะเห็ด,การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ,การปลูกผัก และโครงงานอาชีพให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนได้เลือกเรียน 

3. ฝึกอาชีพในวิทยาลัยสารพัดช่าง 
4. ฝึกอาชีพตามหลักสูตรของโรงเรียนที่เปิดสอน 
5. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    1.นักเรียนไม่
ค่อยมีเงิน
เป็นค่า
เดินทางไป
เรียนที่
วิทยาลัย
สารพัดช่าง 
2.นักเรียนที่
ไปเรียนที่



เรื่อง กระบวนการ/เป้าหมายการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับความพร้อม
ของสถานศึกษา 

ปัญหา/
ความ

ต้องการ/
ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

6. ตรวจสอบผลการปฏิบัติจริงของผู้เรียนที่เรียนวิชาชีพในโรงเรียนและท่ีเรียนที่วิทยาลัย
สารพัดช่าง 

7. ติดตามแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการเรียนด้านวิชาชีพที่เลือกในโรงเรียนกับท่ีเรียนที่
วิทยาลัยสารพัดช่าง 
เป้าหมายการพัฒนา 

นักเรียนที่มีความถนัดด้านอาชีพ สามารถฝึกประสบการณ์อาชีพ ณ สถาบันสารพัดช่าง
โดยตรง และสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

วิทยาลัย
สารพัดช่าง
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 มีความ
ประพฤติไม่ดี 
ท าให้เสื่อม
เสียชื่อเสียง
ของโรงเรียน 

 
 
 
      ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน 
               ( นายติระ  ไกรเทพ ) 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิขุม 
 


