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ค ำน ำ 
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังนี้
เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีทุกฝ่าย 
ซึ่งมีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผลในท่ีสุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงระบุให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงา น
ประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไป สู่  
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ในส่วนของ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยการส่งเสริม 
สนับสนุน และก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด โดยด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงาน  
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ให้เข้มแข็ง โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมจึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 ซึ่งเป็นการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน 
ส่งเสริม นิเทศ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม 
ในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ และหวังว่าเอกสารท่ีจัดท าขึ้นนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ยั่งยืนและก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาได้ 
 

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
มีนาคม  2562 
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บทสรปุส ำหรบัผูบ้ริหำร 
 
 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี 100 หมู่ 4 ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอน
ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีบุคลากรด้านบริหาร 1 คน มีบุคลากรครู 44 คน นักเรียน 
829 คน ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนสรุปผลได้ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพระดับดีเลิศ ได้แก่ 

มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ดีเลิศ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 

มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส ำคัญ 

ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่มีคุณภำพระดับดี ได้แก่ 
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

ดี 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดี 

 
 
 
 
 



 
4 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

 

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพระดับดี ได้แก่ 
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส ำคัญ 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดี 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี 

 

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพระดับปำนกลำง ได้แก่ 
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง 

 
สรุปผลภำพรวมของสถำนศึกษำ  

ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี      ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 
 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาด้านวิชาการแก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  โดยจัดการเรียนการสอนตรงตามสาระ มาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ี 
ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

2. เพิ่มเติมศักยภาพของผู้เรียนตามความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ  ด้วยการจัดให้มีวิชาเพิ่มเติม  
และกิจกรรมชุมนุม  มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดครูเข้าสอนตามความรู้ความสามารถตรง
ตามวิชาเอก   

3. จัดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย และมีโครงการพัฒนาจุดเด่นทางการเรียนของผู้เรียน  
โดยมีเป้าหมายสู่  Best  Practice  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  การอ่านคล่อง
เขียนคล่อง, กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  การคิดเลขเร็ว, กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  โครงงานและ STEM,  กลุ่มสาระฯ  
สังคมศึกษาฯ  การเสริมสร้างระเบียบวินัยด้วยกิจกรรมกองพันแสดด า,  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
ทางศิลปะครบทุกด้าน,  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ,  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ การส่ือสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ  

4. ส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เช่น โครงการค่ายวิชาการ  
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ท้ังในและนอกสถานศึกษา  โครงการรักการอ่าน  โครงการวันส าคัญต่าง ๆ  
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โครงการน าเสนอโครงงานก่อนส าเร็จการศึกษา  ฯลฯ  ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง     
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 5. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีตามท่ี
ก าหนด (คุณธรรม ๘ ประการ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียน  
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรรู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ซึ่งโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนา คุณลักษณะผ่านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา(โรงเรียนวิถีพุทธ ใส่บาตรทุกวันศุกร์) , กิจกรรมวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ, กิจกรรมพิธีไหว้ครู, ค่ายอบรม
คุณธรรม, กิจกรรมพิธีด่ืมน้ าสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (โรงเรียนสีขาว), กิจกรรมค่ายลูกเสือ, กิจกรรม 
การเรียนรู้นอกสถานท่ี, กิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้า, กิจกรรมวิชาชีพจีบวิชาชอบ, กิจกรรมกิจกรรมกีฬาสี,               
กิจกรรมโฮมรูม, กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ, กิจกรรมกองพันแสดด า, กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ฯลฯ      
 6. โรงเรียนก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์และ พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ด าเนินการพัฒนาครูและ บุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

7. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรู ปธรรม 
ท้ังระบบ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียน การสอนท่ีเน้นให้ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นและ 
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ด้วยการน าระบบการเรียนรู้มาใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบมากขึ้น ควรส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น อย่างยั่งยืน  

๒. โรงเรียนควรด าเนินการพัฒนาระบบการนิเทศให้เป็นวิถีปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน   
3. ควรส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ในรูปแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง          
4. ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียน

ก าหนด โดยพัฒนาคุณลักษณะนิสัยให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักคิด    
วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

5. ควรร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขนักเรียนท่ีมีความเส่ียงทางด้านสุขภาวะร่างกาย และควรพัฒนา
นักเรียนให้เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รักและภาคภูมิใจในสถาบันของตน 

6. ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการนิเทศภายในให้เป็นระบบและต่อเนื่อง จัดการเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมงานในทุก ๆ ด้าน วางแผนสรุปและรายงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 
ท่ีติดตามได้อย่างชัดเจน  

7. ควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต น ากิจกรรมวิชาชีพเข้ามาสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะในอาชีพท่ีนักเรียนชอบ และมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ 

8. ควรส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเมินผลตามสภาพจริง 
พัฒนาครูด้านความรู้ทางวิชาการและวิธีสอนท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และส่งเสริมให้ครูสร้าง
นวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น 



 
6 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ท่ีอยู่ 100 หมู่ 4 ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โทรศัพท์ 032291252 โทรสาร 032291252  
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 1)  จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน ลูกจ้างประจ า ครูอัตราจ้าง 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2561 1 - 44 1 - 9 
 
2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

วุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปีการศึกษา 2561 4 39 12 - 

 
3) วิทยฐำนะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2 ครู คศ. 3 
ปีการศึกษา 2561 4 12 14 15 

 
4) สำขำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 1 0.00 
2. ภาษาไทย 5 24.25 
3. คณิตศาสตร์ 5 19.00 
4. วิทยาศาสตร์ 6 23.50 
5. สังคมศึกษา 6 21.80 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 19.00 
7. ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 2 25.00 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 22.38 
9. ภาษาต่างประเทศ 8 20.12 
10. อื่นๆ 0 0.00 

รวม 50 18.22 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  2561  รวม  829   คน 

ระดับช้ัน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 5 89 102 191 38.20 
ม.2 5 97 90 187 37.40 
ม.3 4 70 83 153 38.25 
รวม 14 256 275 531 37.93 
ม.4 4 61 68 129 32.25 
ม.5 3 30 68 86 28.67 
ม.6 3 27 56 83 27.67 
รวม 10 118 180 298 29.80 

รวมทั้งหมด 24 374 455 829 34.54 
 
1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา  2561 

วิชา จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 128 26 140 57 85 46 59.60 
คณิตศาสตร์ 20 49 44 24 32 12 22.44 
วิทยาศาสตร์ 87 89 63 42 25 34 42.08 
สังคมศึกษา 125 106 87 46 70 58 60.95 
สุขศึกษา ฯ 170 133 159 95 86 70 88.34 

ศิลปะ 147 115 98 73 78 58 70.60 
การงานอาชีพ ฯ 131 116 67 42 45 53 56.14 

ภาษาต่างประเทศ 96 39 65 31 27 20 34.35 
รวม 905 674 723 409 448 352 54.31 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
8 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

 

1.5  ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำนวนนักเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2561 

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ห้องสมุด 191 187 153 129 86 83 
ห้องเรียนปฏิบัติการภาษาจีน 191 - - 38 23 30 
ห้องอาเซียนศึกษา 191 187 153 129 86 83 
ห้องพุทธศาสนา 191 187 153 129 86 83 
ห้อง Stem Education 191 187 153 129 86 83 
ห้อง Creative Classroom 191 187 153 129 86 83 
ห้องดาราศาสตร์ - - 153 - 86 - 
ห้อง iClassroom - 37 - - - - 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 - - 153 - 86 83 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 191 187 - 129 - - 
ห้องศูนย์เรียนรวม 191 187 153 129 86 83 
ห้องถ่ายทอดสัญญาณโรงเรียนประชารัฐ 191 187 153 129 86 83 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา - - - 31 30 73 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ - - - 99 30 35 
ห้องปฏิบัติการเคมี 1 - 187 - - - 27 
ห้องปฏิบัติการเคมี 2 - - - 42 86 - 
อาคารปฏิบัติการเกษตรกรรม 191 187 153 129 86 83 
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม 191 187 153 129 86 83 
ห้องภูมิปัญญาไทย 191 187 153 129 86 83 
ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา 191 187 153 129 86 83 
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย และนาฏศิลป์ 191 187 153 129 86 83 
ห้องปฏิบัติการดนตรี 191 187 153 129 86 83 
ห้องแนะแนว 191 187 153 129 86 83 
ห้อง Sound Lab 191 187 153 129 86 83 

 
จ ำนวนนักเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปกีำรศึกษำ 2561  

ล ำดับ แหล่งเรียนรู้  
1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพมหานคร 
2 วนอุทยานปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3 สนามศุภชลาศัย   กรุงเทพมหานคร 
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน   จังหวัดนครปฐม 
5 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   จังหวัดราชบุรี 
6 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดปทุมธานี 
7 อาคารชาเลนเจอร์  1-3 อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 
8 ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท  จังหวัดราชบุรี 
9 ค่ายพยัคฆ์ชายแดน  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ล ำดับ แหล่งเรียนรู้  
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
11 ศูนย์ยุววาทศิลป์วัดพระศรีอารย์  จังหวัดราชบุรี 
12 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร 
13 โรงเรียนมีชัยพัฒนา  จังหวีดบุรีรัมย์ 
14 วัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี 
15 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   จังหวัดนครปฐม 

 
1.7. ข้อมูลงบประมำณ 
 งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

แหล่งที่ได้รับ จ ำนวน ( บำท ) 
- เงินงบประมาณ 6,999,770 
- เงินนอกงบประมาณ 619,800 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      7,619,570 
 
1.8 สภำพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 24 ,000 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด ร้านค้า บ้านเรือน สถานประกอบการของเอกชน หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรส่วนท้องถิ่น และพื้นท่ีทางการเกษตร อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตร เนื่องจากพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
ส่วนใหญ่มีความลาดชัน ไม่เกิน 1 % ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวปนทราย การระบายน้ าต่ า จึงเหมาะส าหรับการ
ปลูกข้าวและพืชผลการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยท่ัวไปยังไม่ปรากฏชัดเจน 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ร้อยละ 78, รับจ้าง ร้อยละ 18, ค้าขาย ร้อยละ 4 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.5 ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายได้โดยเฉล่ีย  ต่อครอบครัวต่อปี ประมาณ  37,000 บาท  จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4  คน 
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1.9. สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ (ประเมินรอบสำม) 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี      
มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      
มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      

มาตรฐานท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
มาตรฐานท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
 เป็นส าคัญ 

     

มาตรฐานท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
 สถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 และต้นสังกัด 

     

มาตรฐานท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
 พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
 ของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศท่ี    
สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ีย 80.89 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
จุดเด่นจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 1. ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนมีศักยภาพด้านการเงินสูง สามารถสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาได้ทุกด้าน 
 2. คณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบั ติหน้าท่ีด้วยความเข้มแข็ง มีความรับผิ ดชอบสูง ทราบ
ความก้าวหน้า และมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ส่ือเทคโนโลยีมีจ านวนเพียงพอต่อ
ความต้องการในการจัดการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลของผู้เรียนและครู โดยใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 5. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการกล่อมเกลาจิตใจของผู้เรียน คือ มีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ มีภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่น ปราศจากมลพิษ บริเวณกว้างขวาง อาคารเรียนและอาคารประกอบต้ังอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม มีถนนเช่ือมถึงทุกอาคาร อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
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 6. ครูจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทุกคน ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีคุณภาพและมีความเข้มแข็ง 
 7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความหลากหลาย แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาหลากหลาย และเอื้อต่อ 
การเรียนรู้ 
 8. ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษาพัฒนาการศึกษาได้ดี 
 9. ท่ีต้ังของสถานศึกษามีโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลาย ท าให้พัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพได้สอดคล้อง
กับอาชีพในท้องถิ่น 
              10. องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  
 2. ผู้เรียนบางส่วนมีน้ าหนักเกินเกณฑ์   
 3. สถานศึกษาด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ยังไม่เป็นต่อเนื่อง 
ระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศยังมีความคลาดเคล่ือน 
 4. สภาพครอบครัวของผู้เรียนขาดความอบอุ่น ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา  
 5. สภาพสังคมมีปัจจัยเส่ียงด้านยาเสพติด 
 6. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในทางท่ีไม่เหมาะสม และไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ท่ีบ้าน  
 7. ผู้ปกครองและชุมชนส่วนมากมีรายได้ต่ า มีฐานะครอบครัวท่ียากจน  
 8. มีการเปล่ียนผู้น าองค์กรในท้องถิ่น ท าให้ความร่วมมือไม่ต่อเนื่องและนโยบายไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  
 1. ผู้เรียนควรได้วางแผนเพื่อพัฒนาผลการเรียนของตนเอง โดยศึกษาจุดอ่อนด้านการเรียนของตน 
วิเคราะห์สาเหตุ ตรวจสอบเนื้อหาสาระการเรียนท่ียังไม่เข้าใจ เพื่อวางแผนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
 2. สถานศึกษาควรจัดโครงการบิดามารดาและครูร่วมกันลดน้ าหนักลูก 
 3. สถานศึกษาควรศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียน เพื่อวางแผนใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
 4. ควรปรับปรุงวิธีการประเมินผลผู้เรียน โดยประเมินตามสภาพจริง และฝึกทักษะผู้เรียนให้มีความ
พร้อมในการสอบอยู่เสมอ สามารถท าแบบทดสอบประเภทคิดวิเคราะห์ได้ 
 5. สถานศึกษาควรมอบหมายบุคลากรท่ีมีความสามารถด้านการวิจัย ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายและแผน 
 6. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแก่คณะกรรมการสถานศึกษา ควรประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ และควรระดมความคิดและแรงงานจากผู้ปกครองแทน
การระดมด้านทรัพย์สิน 
 7. ครูควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และพัฒนากระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลโดยใช้วิธีวัดตามสภาพจริงครอบคลุมท้ังด้านความรู้ เจตคติ และกระบวนการท างาน 
 8. ครูควรน าผลการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล โดยจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรี ยนอย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชนและบริบทของโรงเรียนมาพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 9. ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกคนให้เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา เช่ือมโยงงานประจ ากับตัวบ่งช้ีให้เป็นงานเดียวกัน 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  

1.1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียนการส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
อยู่ใน ระดับคุณภาพดี   มีทักษะในการอ่าน การเขียนการส่ือสารและการคิดค านวณ อยู่ ในระดับคุณภาพดี  
ปรากฏเอกสารดังนี้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การระดม ความคิดและการน าเสนอผลงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนและหน่วยงานอื่นจัดขึ้น อาทิ โครงงานคุณธรรม ระดับช้ันเรียน  กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด  เป็นต้น ผลการแข่งขันการใช้ทักษะภาษาไทยใน กิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ ผลงานนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอน 
   

หลักฐำนสนับสนุน :  
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
2) การระดมความคิดและการน าเสนอผลงานในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนและหน่วยงานอื่นจัด

ขึ้น อาทิ โครงงานคุณธรรม ระดับช้ันเรียน  กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
3) ผลการแข่งขันการใช้ทักษะภาษาไทยในกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

แห่งชาติ  
4) ผลงานนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอน   
 
แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   
1)  สร้างแบบทดสอบมาตรฐานของโรงเรียน เพื่อวัดระดับความสามารถการอ่าน การเขียน และ

การค านวณ ส าหรับผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
 
1.1.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

และแก้ปัญหำ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่ในระดับคุณภาพดี  มีความสามารถในการคิดแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความ คิดเห็น และแก้ไขปัญหาอย่างมี
เหตุผลปรากฏผลตาม โดยปรากฏเอกสารดังนี้ ผลการทดสอบในระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  ผลการทดสอบ  
O-NET ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การ
ระดมความคิดและการน าเสนอผลงานในกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียน และ หน่วยงานอื่นจัดขึ้น อาทิ โครงงาน
คุณธรรมระดับช้ันเรียน  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
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หลักฐำนสนับสนุน : 
1) โครงการโครงงานก่อนจบช้ัน ม.3 , ม.6 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
3) กิจกรรม stem 
4) กิจกรรมโต้วาที วิชาภาษาไทย 
5) การเลือกตั้งประธานนักเรียน 
6) ตลาดนัดธุรกิจ 

 
  แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   
  1) พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการคิดแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความ คิดเห็น และแก้ไขปัญหาอย่างมี
เหตุผล รวมทั้งส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ในรูปแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง 
 
 1.1.3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับคุณภาพดี  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมข้อมูลได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด  โครงงาน โครงการ ช้ินงานผลงาน โดยปรากฏเอกสารดังนี้ กิจกรรมกอง
พันแสดด า   โครงงานจากการจัดการเรียนการสอน  โครงงานเตาชีวมวล  โครงงานส่งเสริมอาชีพ ( งานช่าง  
งานอาชีพ )  โครงงานก่อนจบช้ัน ม.๓ ม.๖  โครงงานเพาะพันธ์ปัญญา  ฯลฯ 
 
  หลักฐำนสนับสนุน :  

1) กิจกรรมกองพนัแสดด า    
2) โครงงานจากการจัดการเรียนการสอน   
3) โครงงานเตาชีวมวล   
4) โครงงานส่งเสริมอาชีพ ( งาน ช่าง งานอาชีพ )   
5) โครงงานก่อนจบช้ัน ม.๓ ม.๖   
6) โครงงานเพาะพนัธ์ปัญญา   

   
แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   
1)  พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 

เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด  โครงงาน โครงการ 
ช้ินงานผลงาน 
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 1.1.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  ผู้เรียนมีความสารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการ เรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม โดยปรากฏเอกสารดังนี้ การใช้เครื่องมือเทคโนโลยี และการส่ือสาร เช่น Google from ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  การใช้ smartphone ในการแสวงหาความรู้ 
 
  หลักฐำนสนับสนุน :  

1) การใช้เครื่องมือเทคโนโลยี และการส่ือสาร เช่น Google from  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3) ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   
4) การใช้ smartphone ในการแสวงหาความรู้ 

   
แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   
1)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ

สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
  

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  ผู้เรียน 
บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความ เข้าใจ ทักษะ 
กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ ปรากฏเอกสารดังนี้  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการทดสอบ O-NET ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
   

หลักฐำนสนับสนุน :  
1) มีการสอนเสริม/ติว 
2) จัดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียน 
3) จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4) ส่งเสริม/พัฒนาครูให้น าส่ือเทคโนโลยีหรือเทคนิควิธีการสอนมาใช้ในการเรียนการสอน 
5) จัดกิจกรรมหลากหลายท่ีพัฒนาหรือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   
แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   
1)  ครูปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 
  

1.1.6 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ  เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืออาชีพ 
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ปรากฏเอกสารดังนี้  โครงการวิชาชีพ จีบวิชาชอบ  โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ โครงการส่งเสริม อาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน   
 

หลักฐำนสนับสนุน :  
1) ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อ 
2) ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
3) หลักสูตรสถานศึกษา 
4) โครงงานอาชีพ 
5) โครงงานก่อนจบช้ัน ม.3 , ม.6 

 
  แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   

1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ  เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรือการประกอบอาชีพ 
 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (  ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
   

1.2.1 มีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  ผู้เรียนมีลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  ผู้เรียนมี
ความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี โดยปรากฏเอกสารดังนี้ แบบบันทึก กิจกรรมหน้า
เสาธง การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม คุณธรรมและ
ค่านิยมอันดีของไทย เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมการถวายเทียนจ าน าพรรษา กิจกรรม
โครงงานห้องเรียนคุณธรรม กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันพระ  กิจกรรม ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 
 

  หลักฐำนสนับสนุน :  
1) กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ 
2) โครงการค่ายคุณธรรม (ม.2,ม.3) ณ วัดเขาวัง จ.ราชบุรี 
3) โครงการพิธีดื่มน้ าสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด /โรงเรียนสีขาว / ห้องเรียนสีขาว 
4) โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
5) โครงการกิจกรรมโฮมรูม – เขตพัฒนา 
6) โครงการกิจกรรมปลูกป่า 
7) โครงการกิจกรรมวันเกียรติยศ 
8) โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
9) โครงงานก่อนจบช้ัน ม.3 , ม.6 

   

แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   
1) ปลูกฝัง พัฒนาเจตคติผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท าโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม 
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 1.2.2 มีควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ปรากฏเอกสาร
ดังนี้  กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา กิจกรรมการท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมการเดินรณรงค์และด่ืมน้ าสาบานต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่และวัน ภาษาไทย
แห่งชาติ  การแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์ และในงานประเพณีของท้องถิน่ ฯลฯ 
 
  หลักฐำนสนับสนุน :  

1) โครงการกิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา 
2) โครงการกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
3) โครงการกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
4) โครงการพิธีดื่มน้ าสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด /โรงเรียนสีขาว / ห้องเรียนสีขาว 
5) โครงการกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
6) กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และในงานประเพณีท้องถิ่น 
7) โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง 

 
  แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   

1) สร้างความตระหนักผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ 100% 
 
 1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ โดย
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบคุคลในด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
ปรากฏเอกสารดังนี้ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น การช่วยงานฌาปนกิจศพ  กิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรม
สาธารณประโยชน์  การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ 
 

หลักฐำนสนับสนุน :  
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) โครงการกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
3) โครงการกิจกรรมอบรมวิชาการ 
4) โครงการกิจกรรมทัศนศึกษา 
5) โครงการค่ายคุณธรรม  

  
แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   

  1)  ก าหนดข้อระเบียบการอยู่ร่วมกันให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม บนการยอมรับของผู้เรียน 
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1.2.4 มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อยู่ในระดับคุณภาพดี  มีการรักษา สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่าง มีความสุข 
เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  
 
  หลักฐำนสนับสนุน :  

1) แบบบันทึกน้ าหนัก / ส่วนสูง 
2) โครงการกิจกรรมกีฬาสี (กีฬาภายใน) 
3) โครงการกิจกรรมกีฬา 3 จังหวัด (ชายขอบเกมส์) 
4) โครงการกิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
5) แบบบันทึกเชิญวิทยากรให้ความรู้นักเรียนน้ าหนักเกินเกณฑ์ 
6) แบบบันทึกการตรวจสุขภาพฟัน 
7) แบบบันทึกการตรวจกาสารเสพติด 
8) แบบบันทึกพฤติกรรมทางอารมณ์และสังคมของนักเรียน 

   
แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   
1) แก้ไขปัญหานักเรียนมีน้ าหนักเกนิเกณฑ์ และต่ ากว่าเกณฑ์ 
2) จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 5 นาที เพื่อสุขภาพ บริเวณลานหน้าเสาธง 

 
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  

2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ 
พัฒนาของโรงเรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  
 

หลักฐำนสนับสนุน :  
1) แผนกลยุทธ์  
2) แผนปฏิบัติการประจ าปี   
3) บันทึกการประชุมประชุม  
4) รายงานผลการ ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 

 
  แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   

1) โรงเรียนมีการวิเคราะห์เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 

2) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ครูให้จัดการเรียนการสอนตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน 
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 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากกรรมการ
สถานศึกษา การติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีระบบการนิเทศภายใน งาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้อย่างเป็นระบบ  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ 
ตามแผนงาน โครงการท่ีก าหนดในแต่ละปี บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและ
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

 
  หลักฐำนสนับสนุน :  

1) หลักสูตรสถานศึกษา  
2) แผนปฏิบัติการประจ าปี   
3) แบบบันทึกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4) เอกสารการนิเทศภายใน  
5) บันทึกการประชุม  
6) เกียรติบัตรรางวัล โล่รางวัล ฯลฯ 

 
  แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   

1) ร่วมวางแผน ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ  

 
 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผูเ้รียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ รอบด้าน ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง พร้อมเปิด
โอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  
  หลักฐำนสนับสนุน :  

1) หลักสูตรสถานศึกษา  
2) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3) แผนการจัดการเรียนรู้  
4) ส่ือการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ช้ินงาน ภาระงานของผู้เรียน  
5) เกียรติบัตรรางวัล โล่รางวัล ฯลฯ 

 
  แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   

1) ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ รอบด้าน 
2) นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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 2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู
และ  บุคลากร เข้ารับการอบรมอบรมตามเกณฑ์ท่ี กคศ.ก าหนด เพื่อให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และ
ความสามารถจัด กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดให้กับผู้เรียนเป็นส าคัญท้ังภายในโรงเรียน โดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน และ
การเรียนรู้ของ ผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  
 
  หลักฐำนสนับสนุน :  

1) รายงานผลการไปราชการเข้ารับอบรม  
2) บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้   
3) เกียรติบัตรและผลงานด้านต่างๆ  
4) ภาพกิจกรรม 
5) สรุปกิจกรรมศึกษาดูงาน 

 
  แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   

1) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพครบ 100 % 
2) จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

 
 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท้ังภายใน–นอกห้องเรียน และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ยังสร้างบรรยากาศ ส่งเสริมกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดทักษะใฝ่เรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยปรากฏเอกสารหลักฐานดังนี้  สภาพแวดล้อมโรงเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 

  หลักฐำนสนับสนุน :  
1) ค าส่ังรักษาความสะอาดเขตพัฒนาพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
2) แผนงาน / โครงการ กิจกรรมคัดแยกขยะ ปรับภูมิทัศน์ ซ่อมบ ารุง 
3) ภาพถ่ายสถานท่ี / บรรยากาศ 
4) แบบบันทึกสรุปกิจกรรม 
5) แผ่นป้ายให้ความรู้ 

 

  แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   
1) พัฒนาห้องน้ าตามอาคารต่างๆ ท่ีช ารุด โดยให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ 
2) สร้างขอบเขตพื้นท่ีให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานศึกษา 
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 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่สนบัสนนุกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  มี
การน าเทคโนโลยี เข้ามาสนับสนุนในการบริหาร และการท างานของบุคลากร  ใช้สารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
 

  หลักฐำนสนับสนุน :  
1) ส่ือและอุปกรณ์ ICT ท่ีทันสมัยครบทุกห้องเรียน   
2) โปรแกรมการบริหารงานต่างๆ 

  แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   
1) สนับสนุนการอบรม / ศึกษาเรียนรู้ของบุคคลากร 

 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
 
 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ 
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ 
จาก ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  รู้จักเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ 
ด้านต่าง ๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 
  หลักฐำนสนับสนุน :  

1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
2) หลักสูตรสถานศึกษา 
3) แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 
5) การสอบโครงงานก่อนจบช้ัน ม.3 , ม.6 
6) สรุปผลการจัดกิจกรรม , โครงการต่างๆ  
7) ผลงานของนักเรียน 
8) การปฏิบัติจริงงในชีวิตประจ าวัน 
9) การสอบถาม 
10) การสัมภาษณ์ 

 
  แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  
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2) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน 

3) ครูจัดท าแผนการสอนในรายวิชาท่ีตนสอนครบตามจ านวนรายวิชา 
4) การสอบโครงงานก่อนจบช้ัน ม.3 , ม.6 ควรมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนทุกกลุ่ม 

เพื่อให้นักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และจะได้เป็นท่ีประจักษ์กับครู และผู้ปกครองท่ีมาร่วมงาน 
 

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
ครู ได้มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีทันสมัยในการเรียนการสอน โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
อย่าง หลากหลาย  เชิญวิทยากรภายนอก รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรยีน โดยปรากฏ
หลักฐาน ดังนี้  ภาพถ่ายการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ภายใน – ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ห้องสมุด ชุดหุ่นยนต์ ชุดอุปกรณ์และส่ือดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ ห้อง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 
  หลักฐำนสนับสนุน :  

1) เกียรติบัตรครู  ด้านการใช้นวัตกรรม 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
3) สรุปผลการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4) บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ , การใช้ห้องสมุด 
5) รายงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
6) ภายถ่ายกิจกรรม 
7) แหล่งเรียนรู้ภายใน – ภายนอก ของโรงเรียน 
8) ชุดอุปกรณ์และส่ือดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ 
9) ห้องคอมพิวเตอร์ 

 
  แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   

1) โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง หลากหลาย  เชิญวิทยากรภายนอก รวมท้ัง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรยีน 

2) พัฒนาเรื่องของระบบการท างานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และพัฒนาเรื่องของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้น 

3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเรื่องการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับครูในการจัดกิจกรรม 
 
 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (  ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  โดยปรากฏ
เอกสาร หลักฐาน ดังนี้  ภาพถ่ายปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับนักเรียนภายในช้ันเรียน เช่น กิจกรรมการเรียน
การสอน ภายในช้ันเรียนต่าง ๆ ภาพถ่ายปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับนักเรียนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
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  หลักฐำนสนับสนุน :  
1) ภาพถ่ายปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับนักเรียนภายในช้ันเรียน เช่น กิจกรรมการเรียนการ

สอน ภายในช้ันเรียนต่าง ๆ 
2) กิจกรรมเขตพัฒนาพื้นท่ี 
3) กิจกรรมลอยกระทง 
แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   
1)  ครูผู้สอนมีการเน้นการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก เด็กรักท่ีจะ

เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข 
  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยำ่งเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  หลักฐำนสนับสนุน :  

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชา   
2) ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์   
3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
4) งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน  ทุนการศึกษา/กยศ.  งานแนะแนวการศึกษาต่อ 
5) สมุดบันทึกคะแนนจากตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
6) ปพ.5 

 
  แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   

1)  จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนชัดเจน 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

2) ครูเก็บร่องรอยหรือหลักฐาน เช่น ใบงาน ช้ินงาน ประกอบการเก็บคะแนน ตามตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
3) ส่งเสริมนักเรียนพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของตัวบุคคล และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน

และผู้ปกครองเพื่อน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู ้
  

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพือ่พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเย่ียม 
  หลักฐำนสนับสนุน :  

1) แบบบันทึกการเย่ียมบ้าน 
2) แบบบันทึกการประชุม 
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
4) เอกสารการนิเทศ   
5) เอกสารการประชุมคณะครู   
6) บันทึกการประชุม PLC 

 
แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงขึ้น :   
1) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
2)  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม 

 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ หมำยเหตุ 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ดีเลิศ  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดี  
   1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ดี  
   2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี  

   3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี  
   4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ  
   5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง  
   6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ  
   1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ  
   2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ  
   3. ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ดีเลิศ  
   4. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดี  
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ  
   1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ  
   2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี  
   3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี  

   4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ  
   5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ  
   6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดี  
   1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี  

   2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ  
   3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ  
   4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี  
   5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี  

 

สรุปผลภำพรวมของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี      ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

  
 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกศุลกิจพิทยาคมถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญท่ี
สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
1.ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
     - ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
       โรงเรียนมีการพัฒนาด้านวิชาการแก่ผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  โดย
จัดการเรียนการสอนตรงตามสาระ  มาตรฐานและ
ตัวชี้วดัท่ี ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพิ่มเติมศักยภาพของผู้เรียนตามความสามารถ  ความ
ถนัดและความ สนใจ  ด้วยการจัดให้มีวิชาเพิ่มเติม  
และกิจกรรมชุมนุม  มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดครูเข้า สอนตามความรู้
ความสามารถตรงตามวิชาเอก  จัดให้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยและโครงการ พัฒนา
จุดเด่นทางการเรียนของผู้เรียน  โดยมีเป้าหมายสู่  
Best  Practice  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  
กลุ่มสาระฯ  ภาษาไทย  การอ่านคล่องเขียนคล่อง, 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  การคิดเลขเร็ว, กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์  โครงงานและ  STEM,  กลุ่มสาระฯ  
สังคมศึกษาฯ  การเสริมสร้างระเบียบวินัยด้วยกิจกรรม
กองพัน แสดด า,  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพทางศิลปะครบทุกด้าน,  กลุ่มสาระฯ      
สุขศึกษาและพลศึกษา  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ,  กลุ่ม
สาระฯ  การงานฯ  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และกลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ  การส่ือสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ  ส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดท าโครงการพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียน  เช่น  
โครงการค่ายวิชาการ  โครงการแข่งขันทักษะทาง 

 
 
๑) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นและ 
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ด้วยการน าระบบการ
เรียนรู้มาใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบมากขึ้น   
๒) โรงเรียนด าเนินการพฒันาระบบการนิเทศให้เป็นวิถี
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน   
๓) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นอย่างยั่งยืน         
๔)  ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ในรูปแบบ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง          
๕)  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านให้กับนักเรียน และ
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ          
๖)  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น และผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
 วิชาการ  ท้ังในและนอกสถานศึกษา  โครงการรักการ
อ่าน  โครงการวันส าคัญต่างๆ  โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา   โครงการน าเสนอโครงงานก่อนส าเร็จ 
การศึกษา  ฯลฯ  ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
เน้น การลงมือปฏิบัติจริง     
 
     - คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีตามท่ี
ก าหนด (คุณธรรม ๘ ประการ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรรู้คุณค่าและ
ร่วมอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น ไทยยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและความหลากหลาย ซึ่งโรงเรียนได้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา คุณลักษณะผ่าน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา(โรงเรียนวิถี พุทธ ใส่
บาตรทุกวันศุกร์), กิจกรรมวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ, 
กิจกรรมพิธีไหว้คร,ู ค่ายอบรมคุณธรรม, กิจกรรมพิธีดื่ม 
น้ าสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด(โรงเรียนสีขาว), 
กิจกรรมค่ายลูกเสือ, กิจกรรมการเรียนรูน้อกสถานท่ี, 
กิจกรรม โครงงานจบ ม.๓ ม.๖ กิจกรรมสวดมนต์ตอน
เช้า, กิจกรรมวิชาชีพจีบวิชาชอบ(นักเรียนศึกษาเรียนรู้
ในวิชาชีพท่ีตน ชอบโดยมีวิทยากรและสถานท่ีจริงให้ได้
ศึกษาเรียนรู้), กิจกรรมกิจกรรมกีฬาสี,               
กิจกรรมโฮมรูม – เขตพัฒนา กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต,ิ กิจกรรมกองพันแสดด า กิจกรรมวันเกียรติยศ 
“เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น” กิจกรรมการเยี่ยม
บ้านนักเรียน  ฯลฯ    โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  มีสุขนิสัยใน
การดแูลสุขภาพ โดยจัด ให้ทุกระดับช้ันมีการเรียนการ
สอนวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา เพื่อผู้เรียนให้มีการออ
กก าลังกายสม่ าเสมอ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือก
รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ มีการช่ังน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง วัดสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน 
ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี การกีฬา
และมีการรณรงค์ต่อต้านส่ิงเสพย์ติดให้โทษ และ  

 
 
 
 
 
 
 
 
๑) โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์ โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียน จัดท าโครงงานจิตอาสา   
๒) พัฒนาคุณลักษณะนิสัยให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักวิธี
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักคิด    
วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
๓) พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รักและภาคภูมิใจใน สถาบัน
ของตน  
๔) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขนักเรียนท่ีมีความ
เส่ียงทางด้านสุขภาวะร่างกายอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ซึ่งท าให้นักเรียน
เห็นคุณค่า ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น มีจิตอาสาสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เช่น นักเรียนทุกคนให้ความ
ร่วมมือในการท าเขตพัฒนา หรือร่วมพัฒนาพื้นท่ี      
สาธารณในชุมชน โดยผ่านการจัด กิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ โดยกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ด าเนินงาน ซึ่งกิจกรรมท่ีจัดขึ้นจะมุ่งเนน้ให้ นักเรียน
เป็นผู้ปฏิบัติ ครูเป็นผู้ดูแลและให้ค าปรึกษา   

 

2.ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำร 
       มีการก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์และ พันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม หลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและ บุคลากรให้มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
๑) สร้างความเข้มแข็ง และเครือข่ายการนิเทศภายในให้
เป็นระบบและต่อเนื่อง  
๒) จัดท าจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้มีความชัดเจน 
ครอบคลุมงานในทุกๆด้าน   
๓) วางแผนสรุป และรายงานการจัดกิจกรรมต่างๆให้มี
ความชัดเจน และมีระบบท่ีติดตามได้อย่างชัดเจน  
๔) ควรมีการใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีจัดท าขึ้น
เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง  
๕) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา เพื่อ 
ส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๖) น ากิจกรรมวิชาชีพ เข้ามาสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ 
เพื่อใหน้ักเรียนมีทักษะในอาชีพท่ีนักเรียนชอบ และมี 
ทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ 

3.ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส ำคัญ 
      โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมท้ังระบบ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด   ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง จัดการเรียน การสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
คิดเป็น ท าเป็นรักการอ่าน และ แสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   

 
 
๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด 
ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายและรู้จัก 
เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
๒) โรงเรียนก าหนดระบบการนิเทศติดตาม มีการนิเทศ
ติดตามการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง  
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลาย
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม        
๔)   ส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเมินผลตามสภาพจริง       
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
 ๕)   พัฒนาครูด้านความรู้ทางวิชาการและวิธีสอนท่ีใช้

ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย       
๖)   พัฒนาและส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรม และท า
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนนักเรียนให้มากขึ้น 

 
 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

๑. ปรับปรุง/พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารงาน และการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (PDCA) เพื่อให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ส่งเสริมให้ครูจัดท านวัตกรรม, วิจัยในช้ันเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญมากขึ้น 
 ๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนผ่านแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน 
 ๔ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้ และความสามารถทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 ๕. ส่งเสริมให้มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 ๖. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานทุกงานอย่าง
เป็นระบบ 
 ๗. พัฒนาครูให้สามารถใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ควำมต้องกำรและควำมช่วยเหลือ 

๑. ด้านบุคลากร ได้แก่ วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ด้านการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ และอัตราก าลังในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
 ๒. ด้านวิชาการ ได้แก่ เอกสาร ส่ือวัสดุอุปกรณ์ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางการศึกษา 
 ๓. ด้านงบประมาณ ได้แก่ ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
 ๔. ด้านการสนับสนุน ได้แก่ การตรวจเยี่ยมนิเทศจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การสนับสนุนงบลงทุนจาก
ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ภำคผนวก 
 

 ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ค าส่ังโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 ค าส่ังโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2561 

 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
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ประกำศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

…………………………………… 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบั ติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การะประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

 
(นางจันทรา  เรือนทองดี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
 

 
(นายประจบ  โพธิ์ปาน) 

ประธานกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
...................................................................... 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน /  
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ดี 
      ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย    
          แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง 
      ๖) มีความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
      ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดี 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
         สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ดี 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป           
         ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

   ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
   ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
         การจัดการเรียนรู้ 

ดี 
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ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี รำยกำร/กิจกรรม ที่ปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ 
พฤษภาคม 2561  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
งานประกนัคุณภาพ

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

กรกฎาคม 2561  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ีให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

ท้ังภายในภายนอกรับทราบ 

งานประกนัคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

กันยายน 2561 
- 

ธันวาคม 2561 

 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานประกนัคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

พฤศจิกายน 2561  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

งานประกนัคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มกราคม 2562 
- 

กุมภาพันธ์ 2562 

 คณะกรรมการ ท าการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

งานประกนัคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มีนาคม 2562  รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานในภาพรวม 
 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 

2561 ส่งต้นสังกัด 

งานประกนัคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

เมษายน 2562  เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

งานประกนัคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------ 

โดยท่ีมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นหลักใน การเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัดและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ โดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษาและนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนน าไปสู่การพฒันาคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน 
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  จึงประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับ การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๘   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 

 
 

(นางจันทรา  เรือนทองดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๘ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

--------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน ๓ 

มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ค าส่ังโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
ท่ี ๒๕๖ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการขับเคล่ือนงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
....................... 

 
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 

มาตรา ๙(๑) ท่ีก าหนดให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษา  
ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
มาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

  ให้มีหน้าท่ีด าเนินการจัดกิจกรรม งาน โครงงาน ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีก าหนด รวบรวม  
ผลการด าเนินงาน และตรวจสอบทบทวนคุณภาพ ก่อนส้ินปีการศึกษา เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ เขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง/พัฒนา และรายงานต่อต้นสั งกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
ดังรายละเอียดแนบท้ายค าส่ังนี้  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
        
  
   
     

          
  (นางจันทรา  เรือนทองดี) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
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   บัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าส่ังโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ท่ี 256 / ๒๕๖๑   
ส่ัง  ณ วันท่ี ๑6 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน นายสรรเสริญ   ใหญ่แก้ว 
    ๑) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย 

นายสุภเวช  ตรัยท่ีพึ่ง 
นายธนทร   ทัศนานุตริยกุล 
นางจุฑามาศ   ผ่องใส 

     ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
         แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

นายก าพล   นาควรสุขพิศาล 
นายประชา   จันทร์มั่น 
นายพลวัฒน์  รุจยากรกุล 
นางสาวณัฏฐยา   สมถวิล 

    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นายอดิศร   ภัคชลินท์ 
นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์ 

    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางนิตยา   คล้ายเครือ 
นายอนวัช   ยะนิล 
นางสาวฉัตรชนก   แก้วจีน 

   ๖) มีความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ นางกานติมา   ศรีทิพย์ 
นายจ านงค์   คล้ายเครือ 
นางบังอร   โชติแสง 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นายไพบูลย์   โพธิ์ชื่น 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด นางสาวสุวรรณา   วารีอุดม 

นางสาวฉัตรแก้ว   พรหมมา 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นายประดิษฐ์   อุ่มเอิบ 

ว่าท่ี ร.ต.อนุชา   เจริญอภิศักดิ์ 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นางนลินรัตน์   เดชดอนบม

นางสาวกฤษณี   นานคงแนบ 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม นางวัจนา   ดิถีเพ็ง 

นายสุรศักดิ ์  ทิวากร 
นางสาวยุพดี   บุณฑริกมาศ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวนวพร  ณ นคร 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

นายพงษ์ศิริ   ศิริพานิช 
นางจุฑารัตน์   จรัญสิทรางกูร 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นางสุพรรณษา   บุญโว 
นางสาวธนพร   คุ้มพ่วงม ี

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ นางสาววีระวัลย์   จันทร์แป้น 
นางสาวสายฝน    เกิดสุข 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
      อย่างมีคุณภาพ 

นางพวงทอง   ตันบรรจง 
นายด าริห์    หงส์รักษ์ 
นายก าพล   นาควรสุขพิศาล 
นายบารเมษฐ์   พรรณขาม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
      และจัดการเรียนรู้ 

นายพงษ์ศิริ   ศิริพานิช 
นายวิจิตร   สลักค า 
นางสาวศิริพร   จันทร์แป้น 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ นายวีระศักดิ ์  ทองดอนน้อย 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
      น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นางยุพิน   เต่าพรมห ์
นางพิกุล   นิลเพ็ชร 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ นางสาวกัณต์กนิษฐ์   เรืองยินดี 
นางสาวทักษญา   เณรตาก้อง 
นางสาวรัตนาภรณ์   ทองจิตร์ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก นางนุชจิรา    มหาพัฒนไทย 
นายอนวัช    ยะนิล 

๓.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน นางมนัสยา   นภาผ่อง 
นายอนวัช    ยะนิล 
นางสาวณัฎฐ์นลิน   สลักค า 

๓.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ   
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวศิญาภัทร   รุ่งตระกูล 
นางสาววงศ์วธู   เฮงประเสริฐ 
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ค าส่ัง โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
ท่ี   65/2562 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 
   
   ด้วยงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ได้ก าหนดการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมว่อง-กุศลกิจ 
เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย  อ า ศั ย อ า น า จ ค า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  27  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2557  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการการ
ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. นางจันทรา เรือนทองดี ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2. นายสรรเสริญ ใหญ่แก้ว หัวหน้างานวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
3. นายไพบูลย์ โพธิ์ชื่น  หัวหน้างานบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
4. นางสาวนวพร ณ นคร  หัวหน้างานบุคคล   กรรมการ 
5. นายวีรศักดิ์ ทองดอนน้อย หัวหน้างานงบประมาณ   กรรมการ 
6. นางนุชจิรา มหาพัฒนไทย ครู     กรรมการ 
7. นางสาวธนพร คุ้มพ่วงมี  ครู     กรรมการ 
8. นางจุฑารัตน์ จรัญสิทรางกูร หัวหน้างานประกนัฯ   กรรมการและเลขานุการ 
9. นายพงษ์ศิร ิ ศิริพานิช หัวหน้างานแผนงาน   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

  ขอให้คณะกรรมการท่ีไ ด้รับการแต่ง ต้ัง  วางแผนปฏิบั ติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ   
เพื่อความส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นเกียรติประวัติของโรงเรียน  ได้เป็นท่ีประจักษ์สายตาชุมชน 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  20  มีนาคม   พ.ศ.  2562 
         
 
    
                 (นางจันทรา  เรือนทองดี) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
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บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2561 

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีภาระหน้าท่ีท่ีต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี ดังนั้นโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จึงได้จัดท า
รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพื่อโรงเรียนจะได้น าข้อมูลในรายงานไปใช้พัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ได้พิจารณารายงานประจ าปี
ของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 แล้ว พบว่าโรงเรียนได้ด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด จึงให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ปีการศึกษา 
2561 นี้ 

 
 

     ลงนาม  
 

          (นายประจบ   โพธิ์ปาน) 
           ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

       โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
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วนัที ่22-25 ธนัวาคม 2561 

นกักฬีาไดร้บัรางวลัชนะเลิศมวยไทยสมคัรเลน่  

เด็กชายอรรถพร เขียวดอน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น 

รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น า้หนัก 63.5 กก.. และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด

ราชบุรี ประจ าปี 2562 โดยมีครูสุรศักด์ิ ทิวากร เป็นผู้ฝึกสอน 
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  วนัที ่22-25 ธนัวาคม 2561 

นกักฬีาไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ่1 กฬีาฟตุซอล   

 

นักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 17 ปี โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา    

ฟุตซอล และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี ประจ าปี 2562 

โดยมีครูสุรศักด์ิ ทิวากร เป็นผู้ควบคุมทีม 

 



 
42 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

 

 

  

วนัที ่17 มกราคม 2562 

การประกวดวงโยธวาทติ ชงิถว้ยพระราชทานฯ ประจ าป ี2562 

วงโยธวาทิตโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม น าโดยครูพลวัฒน์ รุจยากรกุล ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน มาร์ชช่ิงแบนด์ ในการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ าปี 2562 ณ สนาม

ศุภชลาศัย 
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  วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์– 5 มนีาคม 2562 

นกักฬีาฟตุบอลไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที ่2 

นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี โรงเรียนกรับใหญ่กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาฟุตบอล และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ครัง้ท่ี 15 ประจ าปี 2562 โดยมีครุสุรศักด์ิ ทิวากร เป็นผู้ฝึกสอน  
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  วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2562 

โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ครูนุชจิรา มหาพัฒนไทย ครูอนุชา เจริญอภิศักด์ิ พร้อมตัวแทนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นและตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 จากการเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
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  วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2562 2562 

คณะอนกุรรมการสภาการศกึษาดา้นการวจิยัจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาดูงานสภาพบริบท

ของสถานศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมี ผอ.จันทรา เรือนทองดี คณะครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมผู้แทนจากกลุ่มมิตรผลเข้าร่วมประชุม 
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วนัที ่8-9 มนีาคม 2562 

การอบรมเชิงปฏบิตักิาร “Teacher as a Coach” 

                        

ผู้อ ำนวยกำรและคณะครูโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม ร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

“Teacher as a Coach” ในโครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School Project) กลุ่มมิตรผล   ณ 

ห้องตำลก่ิง แสนปำล์ม เทรนนิ่ง โฮม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน         

จังหวัดนครปฐม                       
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ผลการสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  

จำกผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในปี 

2561 พบว่ำคะแนนเฉล่ียของรำยวิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 

 




