รายงานประจาปีของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๘

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสาคัญการนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
กฎกระทรวงว่าด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยก าหนดให้
สถานศึกษาดาเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ และให้ถือ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารการศึ ก ษา เน้ น ความต่ อ เนื่ อ ง ๒) จั ด ท ารายงานประจ าปี ข องสถานศึ ก ษา
โดยต้นสังกัด ๓) เผยแพร่ผลการติดตาม และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ๔) นาผลการ
ประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนั้น โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาได้ดาเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีกการศึกษา
และได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เสนอต่อเขตพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่ อเป็น
ฐานข้อมูล สาหรับสถานศึกษานาไปจัดทาแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลสาหรับเขตพื้นที่นาไปใช้
ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดยเขตพื้นที่ และ
เป็น ฐานข้อมูลสาหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ตามลาดับต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทารายงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

(นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ สถานศึกษามีภาระหน้าที่ทจี่ ะต้องดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษา
มีการจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาจึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู จน
ได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรมตาม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทารายงาน
ประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

(นายประวิทย์ หลักบุญ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สารบัญ
ส่วนที่

 คานา

หน้า

 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
 สารบัญ

๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลครูและบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑
๑
๑
๒
๓
๓
๕
๖

๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
 ผลการประเมินภาพรวม
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๗
๑๕
๑๗
๑๙
๒๐
๒๒

๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
 จุดเด่น
 จุดที่ควรพัฒนา
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
 ความต้องการการช่วยเหลือ

๒๔
๒๔
๒๖
๒๖

๔ ภาคผนวก

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย/
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการเขียนรายงานประจาปีของสถานศึกษา
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจาปีของ
สถานศึกษา

๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๓ หมู่ที่ ๕ ถนน ด้ารงสถิต ต้าบล น้้าอ้อม
อ้าเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๔๕ – ๖๖๑๔๒๐
Website : http://๖๑.๑๙.๓๐.๖๗/index.php
facebook : kanthalakwittaya school
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จ้านวนบุคลากร
บุคลากร
ผู้บริหาร
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๕

ครูผู้สอน
๑๖๘

พนักงาน
ราชการ
๖

ครูอัตราจ้าง
๓

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
๕๑

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
จานวน(คน)
๑. บริหารการศึกษา
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. ภาษาไทย
๕. ภาษาอังกฤษ
๖. สังคมศึกษา

๕
๒๓
๓๑
๑๘
๒๔
๒๓

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์)
๑๕
๑๔
๑๘
๑๘
๑๗

๒๑
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิททางวิชาการของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕. ผลสัมฤทธิททางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท้างาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและด้าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒๒
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น
สรุปภาพรวม

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม

๒๓

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ
รายงานประจ้าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส้าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน้าไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส้าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓ – ๔ ปี) และน้าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด้าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น
ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิททางการเรียนสูงขึ้น มีผล
การประเมินระดับชาติสูงขึ้นบางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส มี
สัมมาคารวะ สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่โรงเรียนก้าหนด
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อภิปราย
แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารได้ดีเหมาะสมกับ
ระดับชั้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิททางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ
ทางกายและน้้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ
มีจิตสาธารณะและใฝ่เรียนรู้

จุดควรพัฒนา
 ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑. ผู้เรียนควรได้รับส่งเสริมด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม และพัฒนาระบบ ICT
ทีผ่ ู้เรียนสามารถสืบค้นหรือแสวงหาความรู้จาก
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่อง การคิดวิเคราะห์
และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มผลสัมฤทธิททางการเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ต่้ากว่าเกณฑ์ของระดับประเทศ
๓. ผู้ เรีย นควรได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ทั ก ษะในการคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์แบบมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์
ไตร่ตรองและมีวิสั ยทัศน์ ความรู้และทักษะที่จ้าเป็น
ตามหลักสูตรในการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ผู้ เรีย นที่ ค่ อนข้ างต่้ า ควรกระตุ้ น และฝึ กให้ ผู้ เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ให้ มากขึ้น พัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เกิดความพอเพียงและทันสมัย

๒๔
จุดเด่น
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ผู้บริหารมีตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ ใส่ใจและมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม
ประชุมระดมสมอง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ้าปีที่สอดคล้องกับผลการศึกษา
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด้าเนินการ
นิเทศ ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงาน
และจัดท้ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน
ได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็น
ฐานในการแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

จุดควรพัฒนา
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้น
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
๓) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
๔) ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุกคนและได้รับ
การตรวจประเมินและค้าแนะน้าจากคณะกรรมการ
การวิจัย
๖) ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๑) ครูควรฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนา
สื่อและแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ
๒) ครูควรน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้มากขึ้น

๒๕
จุดเด่น
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
ธรรมชาติวิชา
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนให้ความส้าคัญกับการด้าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เน้นสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เน้นการมีส่วนร่วมโดยด้าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการ

จุดควรพัฒนา

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนควรจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN) ให้ชัดเจน แล้วให้น้า
ข้อมูลนั้นย้อนกลับมาพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนต่อไป

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส้าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ การ
จัดท้าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๒. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการน้าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๓. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
๔. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
๕. จัดให้มีห้องเรียนที่ใช้เครื่องมือทาง ICT ในการจัดการเรียนการสอน มีระบบบันทึกภาพ
การเรียนการสอน และมีสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนการสอนส้าหรับนักเรียนมาค้นคว้าจากที่บ้าน
และที่โรงเรียน
ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑

๒๖

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
-ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก้าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ้าปีของสถานศึกษา

