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โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน 
 อย่างรอบด้าน เพ่ือยกระดับคณุภาพการศึกษา 

โรงเรียนระหานวิทยา อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 

ชูชีพ  อรัญวงศ์1 
 

บทคัดย่อ 

 การด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 

รอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนระหานวิทยา อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชรมีประเด็นใน
การพัฒนาเพื่อ 1) ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและครูให้มีพัฒนาการความพร้อมทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 2) 
ส่งเสริมการแข่งขัน การจัดแสดงผลงานของผู้เรียน และ 3) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษา การ
ด าเนินโครงการได้ด าเนินการในระหว่างปีการศึกษา 2556 วิธีการด าเนินโครงการมีการประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหาร 
ได้แก่ วงจรคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Model ; PDCA) และการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Base Management ; SBM) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การวางแผนก าหนดนโยบายการจัดโครงการฯ 
น าเสนอผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ตลอดจน
คณะกรรมการโครงการฯ ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงาน 2) ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 3) นิเทศ
ติดตามและประเมินผลโครงการ และ 4) น าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการในล าดับต่อไป  

 ผลการพัฒนาตามโครงการพบว่า 1) โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เรียนและคณะครูคิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากร
ทั้งหมดในโรงเรียนระหานวิทยา 2) ผู้เรียนโรงเรียนระหานวิทยามีพัฒนาการความพร้อมทุกด้าน (เก่ง ดี มีสุข) โดยมี
ผลการพัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิ, ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net), คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การประเมินทักษะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน, สุขภาวะของผูเ้รียนที่ดีและมีการพัฒนาไปทิศทางที่เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินในปีการศึกษา 2555 3) กิจกรรมการจัดแสดงผลงานของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถจัดแสดงผลงานและเข้าร่วม
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 82.79 ของผู้เรียนโรงเรียนระหานวิทยาทั้งหมด 4) ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรางวัล
ระดับเหรียญทองจากการแข่งขันประกวดความสามารถทางด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 51.61 
ของกิจกรรมที่ส่งเข้าแข่งขัน 5) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแสดง
ความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์และการแสดงท่าทางประกอบจินตลีลา อยู่ในระดับมากขึ้นไปทุก
รายการ และ 6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระหานวิทยาได้รับองค์ความรู้จากการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประยุกต์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนารูปแบบและวิธีการวัดประเมินผล การพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างรอบด้าน (เก่ง ดี มีสุข)  
 
ค าส าคัญ : ส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภพผู้เรียน , คุณภาพอย่างรอบด้าน ,  

  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
_________________________________________ 

1ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนระหานวทิยา อ าเภอบึงสามัคคี จังหวดัก าแพงเพชร สังกัดน านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
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หลักการ แนวคิดการพัฒนา 
 หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแบบแผน แนวทาง หรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนา  
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของ
มวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ ประสบความส าเร็จใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้ จักตนเอง มีชีวิตอยู่ ใน โรงเรียน ชุมชน สังคมไทย และโลกอย่างมีความสุข ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงเป็นหลักสูตรแกนกลางให้
สถานศึกษาน าไปจัดท าสาระ ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน ในการจัดหลักสูตร มีการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward Design) ด้วยการสอบถามความคิดเห็นหรือความต้องการ
จ าเป็นของชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน บนพื้นฐานของนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ตอบสนองความต้องการและศักยภาพที่แตกต่างของผู้เรียนแต่
ละคน หลังจากได้มีการน าหลักสูตรไปใช้ระยะหน่ึงแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็น
กระบวนการที่ต้องอาศัยการท างานอย่างต่อเน่ือง และต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระท า
ทุกครั้งเ ม่ือสังคมมีสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงไปน้ันจะท าให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูน
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ พร้อมที่จะน าประสบการณ์และความรู้ที่เกิดขึ้นมาน้ันไปพัฒนาตนเองและสังคมให้เจริญ
งอกงามยิ่งขึ้น โรงเรียนระหานวิทยาตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงจัดท า  “โครงการ ส่งเสริมการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” เพื่อด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีอยู่
เดิมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการ
ปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ  
 

ประเด็นการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียนและครูให้มีพัฒนาการความพร้อมทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 
 2. ส่งเสริมการแข่งขัน การจัดแสดงผลงานของผู้เรียน  
 3. การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษา  
 

เป้าหมายในการพัฒนา  
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1) ผู้เรียนโรงเรียนระหานวิทยาร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
      2) คณะครูโรงเรียนระหานวิทยาร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
      3)  ผู้ เ รียนโร งเ รียนระหานวิทยาร้อยละ 80 สามารถแสดงผลงานที่ เ กิดจากการเรี ยนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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      4) ผู้เรียนโรงเรียนระหานวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด แข่งขันความสามารถทางด้าน
วิชาการร้อยละ 50 ของกิจกรรม 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
    1) ผู้เรียนโรงเรียนระหานวิทยามีพัฒนาการพร้อมทุกด้านอย่างสมดุล และเต็มศักยภาพ 
    2) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในโครงการมีความพึงพอใจในการแสดงความสามารถด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ 
การแสดงท่าทางประกอบเพลงจินตลีลา ฯลฯ ในระดับมากขึ้นไป  
    3) คณะครูโรงเรียนระหานวิทยาได้รับองค์ความรู้จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านการศึกษามัธยมศึกษา 
 3. ระยะเวลาด าเนินการ 
      วันที่ 16 พฤษภาคม 2556  ถึง  วันที่ 31 มีนาคม 2557 

วิธีการพัฒนา 
 โครงการส่ง เสริ มการจัดหลักสู ต ร  กระบวนการเ รี ยนรู้  และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยน  
อย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนระหานวิทยา มีการประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหาร ได้แก่ 
วงจรคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Model ; PDCA) และการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management ; SBM) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ในการบริหารงาน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        วงจรที่ 1           พัฒนา                 วงจรที่ 2              พัฒนา 
ภาพ 1 แผนผงัการพัฒนา โดยประยุกต์ใช้วงจร Deming Model 

ท่ีมา: http://pdca-security.com 
 

 (P) 1. ก าหนดนโยบายการจัดโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนไว้ในแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2556 โดย
น าเสนอผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนพิจารณา 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนระหานวิทยา 

http://pdca-security.com/
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     3. คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และผู้มีเก่ียวข้องร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงาน โดยคณะ
กรรมการฯ ประชุมเพื่อวางแผน เตรียมการ และก าหนดประเด็นการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
      1) การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและครูให้มีพัฒนาการความพร้อมทุกด้านอย่างสมดุลและเต็ม
ศักยภาพ 
       2) การส่งเสริมจัดการแข่งขัน การแสดงผลงานของผู้เรียน  
       3) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษา 
 (D) 4. การด าเนินงานกิจกรรม โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับการศึกษา โรงเรียนระหานวิทยา ตามแผนที่วางไว้และได้ด าเนินการดังน้ี 
  1) ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีพัฒนาการความพร้อมทุกด้าน
อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังน้ี 
      (1) ส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน โรงเรียนระหานวิทยาได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองบนพื้นฐานของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ 1 ว่าด้วยการเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดย
มีการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยได้มีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาจีน และนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โรงเรียนระหาน
วิทยาน านโยบายต่างๆ ข้างต้นสู่การปฏิบัติบนพื้นฐานของความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจน
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ด้วยการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการจ าเป็น เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหานวิทยา 
      (2) ส่งเสริมและพัฒนาครู ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง โดยให้เข้าร่วมประชุมชี้แจง พร้อม
ก าหนดทิศทางในการพัฒนา มีการก าหนดหัวข้อและสถานที่ในการจัดอบรม ประสานเชิญวิทยากรให้ความรู้ หรือให้
ครูไปอบรม 
      (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครู ผู้ปกครอง จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เ น้นผู้ เรียน 
เป็นส าคัญ และด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนสามารถ
ช่ วยพัฒนาศั กยภ าพของ ผู้ เ รี ยน ให้ เ ต็ มความสามารถ  ตามสมรรถนะ  คุณ ลักษณะ อันพึ งป ระส งค์   
และมาตรฐานที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด โดยส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบนวัตกรรม เลือกนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับผู้ เรียน ซ่ึงสถานศึกษาเลือกใช้ กิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนใช้กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2) ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดการแข่งขันการจัดแสดงผลงานของผู้ เรียน  
มีการด าเนินงาน ดังน้ี 
      (1) ประชุมชี้แจงครูในเรื่องการเตรียมแข่งขันโครงการต่างๆ และจัดให้มีการแสดงผลงาน 
      (2) จัดการแข่งขัน ประกวดความสามารถทางด้านวิชาการของผู้เรียน 
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      (3) จัดการแสดงความสามารถด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ การแสดงท่าทางประกอบเพลงจินต
ลีลา ฯลฯ 
      (4)  ส่ ง เ สริ มและสนับสนุนผู้ เ รี ยนให้ เ ข้ าร่ วมแข่ งขั นความสามารถด้ าน วิชาการ 
ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 
   - แข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับโรงเรียน 
   - แข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   - แข่งขันเพื่อเลือกตัวแทนระดับจังหวัด 
   - เข้าร่วมแข่งขันงานวันส าคัญของโรงเรียนและหน่วยงานของรัฐ 
      (5) ประเมินผลการด าเนินงาน 
  3) ประเด็นพัฒนาด้านการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษา พัฒนาศักยภาพครู และ
นิเทศภายใน ซ่ึงด าเนินการดังน้ี 
      (1)  ส ารวจและรวบรวมข้ อ มูลจากการด า เ นินการ จัดการ เ รี ยนการสอนของครู 
ที่ผ่านมา และจากความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนที่ตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ให้ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3  
      (2) แจ้งนโยบายยกระดับผลสัมฤทธ์ิของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซ่ึง
เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการด าเนินการพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างต่อเน่ืองให้ครู
ทราบและถือปฏิบัติ 
      (3)  ด าเ นินการพัฒนาครู โ ดย ใช้กระบวนการนิ เทศภายในแบบ กัลยาณมิตร มุ่งสู่ 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครู และผู้เก่ียวข้อง ผ่าน Professional Learning Community (PLC) ซ่ึงจะช่วยให้
ครูรวมตัวกันขับเคลื่อนการพัฒนาตนเองและยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนโรงเรียนระหานวิทยา โดยลงมือท า
ร่วมกัน ครูแต่ละคนลงมือศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 และลงมือปฏิบัติ 
      (4) ทบทวนและร่วมอภิปรายการเรียนรู้จากผลผลิตที่เกิดกระบวนการนิเทศภายในร่วมกันทั้ง
โรงเรียน ท าให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนา PLC ในโรงเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ระดับ 
(วรลักษณ์  ชูก าเนิด และเอกรินทร์  สังข์ทอง, 2557) ดังน้ี 

- ระดับนักเรียน (Student Level) นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการ 
เรียนรู้ขึ้น จากครูและเพื่อนนักเรียนอ่ืน ให้ท ากิจกรรมเพื่อแสวงหาค าตอบที่สมเหตุสมผลส าหรับตน นักเรียนจะได้รับ
การพัฒนาทักษะที่ส าคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ 

- ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Level) ประกอบด้วยครูผู้สอนและผู้บริหาร 
ของโรงเรียน โดยใช้ฐานของ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของชุมชน เรียกว่า “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนในโรงเรียนร่วมกันพิจารณา ทบทวนเรื่องนโยบาย การปฏิบัติ 
และกระบวนการบริหารจัดการต่างๆ ของโรงเรียนใหม่อีกครั้ง โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่าน้ี เพื่อให้
สามารถบริหารด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวน ามาสู่การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผู้สอน และผู้บริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของการท างานที่ดีต่อทุกฝ่าย  

- ระดับการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึงผู้ปกครอง  



6 
 

สมาชิกชุมชนและผู้น าชุมชน โดยบุคคลกลุ่มน้ีจ าเป็นต้องมีส่วนเข้าร่วมสร้างและผลักดันวิสัยทั ศน์ของโรงเรียนให้
บรรลุตามเป้าหมาย กล่าวคือ ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้อาวุโสในชุมชน ตลอดจนสถาบันต่างๆ ของชุมชนเหล่าน้ีต้องมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายการเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษาได้โดยการให้
การดูแลแนะน าการเรียนที่บ้านของนักเรียน รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่บุตรหลานของตน ผู้อาวุโสในชุมชน หรือปราชญ์ชาวบ้านสามารถเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้ 
   การด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชนในล าดับต่อไป 
      (5) ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ 
 (C) 5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนระหานวิทยาอย่างตอเน่ือง 
 (A) 6. เสนอแนะให้ผู้เก่ียวข้องน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ในการจัดโครงการส่งเสริมการ
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ในล าดับต่อไป 
 

ผลการพัฒนา 
 ตอนท่ี 1 ประเด็นการพัฒนา : การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและครูให้มีพัฒนาการความพร้อมทุกด้าน

อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 
 1.1) ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับผู้เรียน  

        (1) โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมดในโรงเรียนระหาน
วิทยา    
        (2) ผู้ เ รียนโรง เ รี ยนระหานวิทยามีพัฒนาการความพร้อมทุกด้ าน ( เ ก่ ง  ดี   
มีสุข) โดยมีผลการพัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิ, ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net), คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การ
ประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน, สุขภาวะของผู้เรียนที่ดีขึ้นและมีการพัฒนาไปทิศทางที่เพิ่มขึ้นเม่ือ
เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีการศึกษา 2555 
  1.2) ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (1) โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะครูและบุคลกรทางการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากร
ทั้งหมดในโรงเรียนระหานวิทยา 

 ตอนท่ี 2 ประเด็นการพัฒนา : การส่งเสริมการแข่งขัน การจัดแสดงผลงานของผู้เรียน 
  2.1) ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับผู้เรียน  
        (1) กิจกรรมการจัดแสดงผลงานของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถจัดแสดงผลงานและเข้าร่วม
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 82.79 ของผู้เรียนโรงเรียนระหานวิทยาทั้งหมด 
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        (2) ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขันประกวด
ความสามารถทางด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 51.61 ของกิจกรรมที่ส่งเข้าแข่งขัน 

  2.2) ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (1) ความพึงพอใจตามรายข้อของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 40 คน มี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแสดงความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์และการแสดงท่าทาง
ประกอบจินตลีลา อยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกรายการ 
   2.3) ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับโรงเรียนและชุมชน 
   รางวัลจากการประกวดความสามารถด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ และการแสดงของ
ผู้ เรียนโรงเรียนระหานวิทยาทั้งระดับในโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และรับประเทศ  
น าเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง 

   ความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของผู้เรียนโรงเรียนระหานวิทยา ยังมี
คุณภาพเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชุมชนภายนอกอีกด้วย ทั้งได้รับเชิญให้ไปร่วมการแสดงเปิดงานของชุมชนใน
โอกาสต่างๆ ได้แ ก่ วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ  ตลอดจนได้รับโอกาสในการสร้างชื่อเสียงให้ เป็น  
ที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนทั้งระดับภาคและระดับประเทศ  

 ตอนท่ี 3 ประเด็นการพัฒนา : การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษา 
  3.1) ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับผู้เรียน  
   (1) ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียนที่อาศัยสื่อและนวัตกรรม 
ที่แปลกใหม่และทันสมัย ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งได้รับการวัด
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหมาย ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

   (2) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมส าหรับผู้เรียน มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง ด้วยการเอาใจใส่ดูแลของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร 
ในการวางแผนจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมทั้งคุณธรรม สุขภาพ และความสนุกสนาน
รื่นเริงให้แก่ผู้เรียนตลอดปีการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
  3.2) ผลการพัฒนาท่ีเกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระหานวิทยา สามารถปฏิบัติตามเป้าหมาย
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรลุผลส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 แสดง
ให้เห็นว่าครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระหานวิทยา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
        (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระหานวิทยาได้รับองค์ความรู้จากการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประยุกต์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบและวิธีการวัดประเมินผล การพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างรอบด้าน (เก่ง ดี มีสุข) 
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