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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ด้านผู้เรียน
1.1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณ ธรรม จริยธรรม คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับ
ปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมาต่าง ๆ
1.2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การทัศนศึกษา การ
เข้าค่าย การศึกษาดูงาน ฯลฯ
1.3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและคิด
เป็นระบบ โดยผ่านการปฏิบัติ เช่น การทาโครงงาน การสร้างผลงาน ใบงาน ชิ้นงาน ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.4. ส่งเสริม สนั บ สนุ น พั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มีศั กยภาพทั้ ง ด้ านวิชาการ วิช าชีพ ทาให้ สามารถเข้าร่ว ม
ประกวด แข่งขันตามโอกาสต่างๆ เช่น การแข่ง ขัน ทักษะวิชาการ วิชาชีพ แข่ง ขัน ตอบปัญ หา
ธรรมะ แข่งขันรักบี้ฟุตบอล เป็นต้น
1.5. สนับสนุน ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมการจัดแนะแนวการศึกษา หรือ Open House ทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
1.6. ส่งเสริมให้เรีย นรู้กับ ครูชาวต่ างชาติ โดยการสื่อสารผ่ านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอัง กฤษ
ภาษาจีน
1.7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
1.8. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสานึกในการอนุรั กษ์วัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
2. ด้านครูผู้สอน
2.1. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะที่จาเป็น สมรรถนะสาคัญ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และ ค่านิยม 12 ประการ
2.2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายสนองความต้องการแต่ละบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
2.3. จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ รูป แบบสะเต็ ม ศึ ก ษาบู ร ณาการทุ ก กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ เริ่ม ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4
2.4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดกวดวิชา เช่น O-NET เป็นต้น
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2.5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและคิด
เป็นระบบ โดยผ่านการปฏิบัติ เช่น การทาโครงงาน การสร้างผลงาน ใบงาน ชิ้นงาน ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.6. ส่งเสริม สนั บ สนุ น พั ฒ นาผู้ เรีย นให้ เต็ม ศั กยภาพทั้ ง ด้า นวิช าการ วิช าชีพ หรือ ตามความถนั ด
ความสามารถแต่ละบุคคล
2.7. สร้างผลงาน สื่อและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม โดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการ
2.8. จัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2.9. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เข้าร่วม การพัฒ นาตนเองด้านวุฒิ การศึกษา ด้านวิชาชีพ โดยเข้าประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น
2.10. ครูประจาชั้นทุกห้องเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 1 เพื่อคัดกรอง และร่วม
แก้ปัญหากับผู้ปกครองทั้งเรื่องความประพฤติ คุณภาพชีวิต การเรียน ฯลฯ
3. ด้านผู้บริหาร
3.1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในทุกๆด้าน เช่น วิชาการ งบประมาณ เป็นต้น
3.2. บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.3. บริ ห ารจั ด การศึ ก ษา เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานตามหลั ก สู ต รขั้ น พื้ น ฐานและ
มาตรฐานสากล
3.4. บริหารจัดการศึกษาโดยส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา คาแนะนา สร้างขวัญกาลังใจบุคลากรเพื่อ
การทางานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3.5. ประสานความร่วมมือ รวมถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในส่วนสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่น
3.6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริต ร่วมกับจังหวัดนครนายกและสานักงานป.ป.ช.จังหวัดนครนายก ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯลฯ
3.7. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถานศึกษา
3.8. กากับ ติดตามให้มีการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งดาเนินการตามที่กาหนดในแผนปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.9. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3.10. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานงานพระราชดาริ
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