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ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแคทรายวิทยาฉบับนี้ จัดท าขึ้น
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่
คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหาร และการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ คณะ
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนแคทรายวิทยา ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
 
 
          (นายศิริชัย  ทองหน้าศาล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา 
            15 พฤษภาคม 2562 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนแคทรายวิทยา ที่อยู่ เลขที่ 54 หมู่ที่ 12 ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โทรศัพท์ 032-730082 โดยมผีลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจ าป ี2561  ดังนี ้

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 2561 

1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดี 

 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย/เกณฑ์ความส าเร็จที่มีความเหมาะสมกับบริบทและสภาพจริงของ
ผู้เรียนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง ประหยัด และคุ้มค่า โดยมีผลการประเมินคุณภาพที่มี               
ความเชื่อถือได้ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ                  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดการคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพที่เป็น
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมเป็นไปได้ มีกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดม
สมอง แบบเกม แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบกลุ่มแบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้
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ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเป็นส าคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคน
อ่านและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 
ส่งเสริมพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพของ
นักเรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จัดท าสื่อโดยใช้โปรแกรม Power Point มีแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ครูในระดับช่วงชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการ แบบภาพรวมของนักเรียน เน้นการใช้ค าถาม
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน และแบบเกมเพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สร้างความสุขทางการ
เรียนรู้ นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและตามนโยบายของผู้บริหาร 
กล่าวคือ “มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกที่ดี รักท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ” โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมของนักเรียนตามหลักสูตร เน้นให้นักเรียนมีวินัย มีความซื่อสัตย์ และมีความ
รับผิดชอบ มีการดูแลสุขภาพกายและภาวะจิตที่ดี มีระบบแนะแนว ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน การคัดกรอง
ผู้เรียนยากจน โครงการช่วยเหลือส่งเสริมการเรียนการสอนแบบเรียนรวม โดยมีครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษคอยดูแล
ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดยจัดโครงการต่าง ๆ  เพ่ือ
เสริมทักษะชีวิตให้นักเรียนและน าความรู้ที่ได้ในโรงเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน จากนั้นน าประสบการณ์ท่ี
ได้ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพต่อไป 

ดี 
(สพฐ.) 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไป 
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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ดี 
(สมศ.) 

สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและ
ผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดครบถ้วน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ดี 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดจากบุคลาการในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ก าหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจนและเป็นไปได้ ระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระบุจุดเน้นของโรงเรียน ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพ่ิมเติม ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาครู
และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่ส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสู่การ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่งถึง จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้โดยครู นักเรียน และบุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

 

ด ี
(สพฐ.) 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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ด ี
(สมศ.) 

สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ                
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ 
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน   
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดี  

โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
หลากหลายโดยก าหนดให้ครูทุกกลุ่มสาระฯ มีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
Learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  เช่น 
กิจกรรมการเรียนรู้ IS1-3 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศและสร้างบรรยากาศในการเรียนทั้งภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไปด้วยกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดการท างานร่วมกัน มีการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีและสื่ออย่างเหมาะสม ครูมีการ
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยให้ผู้เรียนที่สนใจอยากเรียนรู้ จัดมุมประสบการณ์ให้สวยงาม และมีการสร้าง
ข้อตกลงในการท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียน โรงเรียนยังได้ด าเนินงานให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข โดยการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นตาม
ความสนใจของผู้เรียน มีกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ตามความสามารถ
และความสนใจส่งเสริมให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง 

ดี 
(สพฐ.) 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี 
(สมศ.) 

สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนแคทรายวิทยา 
 ที่อยู่: เลขที่ 54 หมู่ที่ 12 ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 โทรศัพท์ : 032-730082   
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 9 1 1 2 14 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 11 2 - 14 

 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 8 
2. ภาษาไทย 2 19 
3. คณิตศาสตร์ 1 20 
4. วิทยาศาสตร์ 2 15 
5. ภาษาอังกฤษ - - 
6. สังคมศึกษา 2 16 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 15 
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8. สุขศึกษาและพละศึกษา 1 15 
9. ศิลปะศึกษา - - 

รวม 12 108 
 
 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รวม 91 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 1 15 16 31 31 
ม.2 1 19 10 29 29 
ม.3 1 18 7 25 25 
ม.4 1 - 4 4 4 
ม.5 1 - 2 2 2 
รวม 5 52 39 91 18 

รวมทั้งหมด 5 52 39 91 18 

 สรุปอัตราส่วน 

 อัตราส่วนจ านวนเด็ก : ครู เท่ากับ 1 : 7 

 อัตราส่วนจ านวนเด็ก : ห้อง เท่ากับ 19 : 1 

 มีจ านวนครู  ครบชั้น  ไม่ครบชั้น 

 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยช่ัวโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 9 : 1 
  



3 
 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.4.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ระดับดี 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 

 
1.4.2) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณ (ม.1 - 5) ระดับดี (ค่า

เป้าหมายที่ก าหนด ระดับดี ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
 

29.58 

33.8 

23.94 

30.98 

22.85 

35.21 

81.42 

90.14 

26.76 

0 20 40 60 80 100

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

ประวัติศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 
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1.4.3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา (ม.1 - 5) ระดับดีเยี่ยม (ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ระดับดี ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 

 
1.4.4) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (ม.1 - 5) ระดับดีเยี่ยม (ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ระดับดี 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
 

100 

75 

77.27 

77.78 

0 20 40 60 80 100

ชั้น ม.5 

ชั้น ม.4 

ชั้น ม.3 

ชั้น ม.2 

ชั้น ม.1 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

100 

0 

100 

100 

100 

0 20 40 60 80 100

ชั้น ม.5 

ชั้น ม.4 

ชั้น ม.3 

ชั้น ม.2 

ชั้น ม.1 

ร้อยละ 

ร้อยละ 
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1.4.5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ม.1 - 5) ระดับดีเยี่ยม (ค่า
เป้าหมายที่ก าหนด ระดับดี ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 

 
1.4.6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สื่อสาร (ม.1 - 5) ระดับดี (ค่าเป้าหมายที่

ก าหนด ระดับดี ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
 

100 

0 

85 

100 

85.18 

0 20 40 60 80 100

ชั้น ม.5 

ชั้น ม.4 

ชั้น ม.3 

ชั้น ม.2 

ชั้น ม.1 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

100 

0 

85 

100 

92.59 

0 20 40 60 80 100

ชั้น ม.5 

ชั้น ม.4 

ชั้น ม.3 

ชั้น ม.2 

ชั้น ม.1 

ร้อยละ 

ร้อยละ 
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100 

0 

85 

95.45 

85.18 

0 20 40 60 80 100

ชั้น ม.5 

ชั้น ม.4 

ชั้น ม.3 

ชั้น ม.2 

ชั้น ม.1 

ร้อยละ 

ร้อยละ 
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1.5 ข้อมูลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.5.1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด (ม.1 - 5) ระดับดีเยี่ยม (ค่าเป้าหมายที่

ก าหนด ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม (ม.1 - 5) จ าแนกตามระดับ

คุณภาพ 

 
  

  

100 

0 

100 

100 

100 

0 20 40 60 80 100

ชั้น ม.5 

ชั้น ม.4 

ชั้น ม.3 

ชั้น ม.2 

ชั้น ม.1 

ร้อยละ 

ร้อยละ 
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1.5.2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (ม.1 - 5) ระดับดีเยี่ยม (ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (ม.1 - 5) 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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1.5.3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (ม.1 - 5) ระดับดีเยี่ยม (ค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย (ม.1 - 5) จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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1.5.4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม (ม.1 - 5) ระดับดีเยี่ยม (ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ระดับดี
เยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย (ม.1 - 5) จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1.6.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
 

 

1.6.2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 

2560 – 2561 
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37.68 

19.24 

27.45 29.36 

43.06 

23.25 

31.13 
26 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดี 

 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย/เกณฑ์ความส าเร็จที่มีความเหมาะสมกับบริบทและสภาพจริงของ
ผู้เรียนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง ประหยัด และคุ้มค่า โดยมีผลการประเมินคุณภาพที่มี               
ความเชื่อถือได้ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ                  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดการคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพที่เป็น
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมเป็นไปได้ มีกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดม
สมอง แบบเกม แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบกลุ่มแบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้
ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเป็นส าคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคน
อ่านและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 
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ส่งเสริมพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพของ
นักเรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จัดท าสื่อโดยใช้โปรแกรม Power Point มีแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ครูในระดับช่วงชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการ แบบภาพรวมของนักเรียน เน้นการใช้ค าถาม
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน และแบบเกมเพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สร้างความสุขทางการ
เรียนรู้ นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและตามนโยบายของผู้บริหาร 
กล่าวคือ “มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกที่ดี รักท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ” โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมของนักเรียนตามหลักสูตร เน้นให้นักเรียนมีวินัย มีความซื่อสัตย์ และมีความ
รับผิดชอบ มีการดูแลสุขภาพกายและภาวะจิตที่ดี มีระบบแนะแนว ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน การคัดกรอง
ผู้เรียนยากจน โครงการช่วยเหลือส่งเสริมการเรียนการสอนแบบเรียนรวม โดยมีครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษคอยดูแล
ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดยจัดโครงการทบทวนกวดวิชา
ก่อนสอบ O – NET จัดโครงการการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ส่งเสริมความมีระเบียบ วินัย จัดโครงการ
สอบธรรมศึกษา (สนามหลวง) กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จัด
กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3R เพ่ือลดปัญหาฝุ่นละออง PM.2.5 ปลูกต้นไม้ดูดซับฝุ่น
ละอองมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง ระบบประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง โครงการ 
16 สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งรณรงค์การเลือกตั้ง และได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียน
การสอน มีการเรียนรู้ในโลกกว้าง โดยน าปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้กับนักเรียนได้ศึกษาภูมิปัญญาในชุมชน
รอบ ๆ สถานศึกษา อาทิเช่น การทอผ้าจก การประดิษฐ์เครื่องเรือนด้วยปูน ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
การท าการเกษตรปลอดสารพิษตามแนวพระราชด าริความพอเพียง ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย - ยวน 
ร่วมงานประกวดประดิษฐ์กระทงวันลอยกระทง เพ่ือเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียนและน าความรู้ที่ได้ในโรงเรียน
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน จากนั้นน าประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพต่อไป 

สรุปการประเมินด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ระดับดี 

จุดเด่น 

นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ด้วยครูที่คอยสนใจและเอา
ใจใส่นักเรียน มีการเยี่ยมบ้านสามารถแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความรักและความ
ภูมิใจในท้องถิ่นมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และพัฒนา นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตและภูมิคุ้มกันทางร่างกายที่ดี 
น้อมน าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

จุดควรพัฒนา 
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นักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.5 ต้องเร่งพัฒนาในด้านวิชาการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น การ
น าเสนอ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ให้เหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการสื่อสาร การค านวณ การคิดวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ เพ่ือยกระดับการทดสอบระดับชาติ O – NET ที่สูงขึ้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ดี 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดจากบุคลาการในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ก าหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจนและเป็นไปได้ ระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระบุจุดเน้นของโรงเรียน ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพ่ิมเติม ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาครู
และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่ส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสู่การ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่งถึง จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้โดยครู นักเรียน และบุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

จากการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ โดยมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
สถานศึกษาก าหนด มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีโครงการ/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กระบวนการบริหาร
และการจัดการอยู่ในระดับดี 

สรุปการประเมินด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ระดับดี 

จุดเด่น 
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โรงเรียนแคทรายวิทยามีการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา และด าเนินโครงการกิจกรรมพิเศษ มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกและผล
การประเมินมาก าหนดมาตรการ นโยบาย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น เป็นโครงการที่จัดท ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและรักการเรียน โดยจัด
กิจกรรมสอนเสริมทุกระดับชั้นในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวัน จัดห้องเรียนคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ IT ใน
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนนักเรียนใช้สืบค้นข้อมูลได้สะดวก และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและผล
การสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 มีพัฒนาการสูงขึ้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากร เพ่ือยกระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ พัฒนาทางด้านความคิด จิตวิญญาณของ
ครู นักเรียน และบุคลากร ให้ไปพร้อมกับเทคโนโลยี อีกทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดี  

โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
หลากหลายโดยก าหนดให้ครูทุกกลุ่มสาระฯ มีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
Learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  เช่น 
กิจกรรมการเรียนรู้ IS1-3 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศและสร้างบรรยากาศในการเรียนทั้งภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไปด้วยกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดการท างานร่วมกัน มีการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีและสื่ออย่างเหมาะสม ครูมีการ
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยให้ผู้เรียนที่สนใจอยากเรียนรู้ จัดมุมประสบการณ์ให้สวยงาม และมีการสร้าง
ข้อตกลงในการท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียน โรงเรียนยังได้ด าเนินงานให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข โดยการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นตาม
ความสนใจของผู้เรียน มีกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ตามความสามารถ
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และความสนใจส่งเสริมให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูมีการจัดการเรียนการ สอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เป็นระดับ เด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียน
กลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพ
ความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการ หลากหลาย ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าผล
ของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะ
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปการประเมินด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ระดับ
ด ี

จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

จุดควรพัฒนา 

ควรให้ครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่อง นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรโดยเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักสูตรบูรณาการ
ท้องถิ่นให้เด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักในท้องถิ่น
สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 
คุณภาพ
ของ
ผู้เรียน 

นั
กเรียน
ได้รับการ
ดูแลอย่าง
ทั่วถึง มี
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนที่
เข้มแข็ง 
ด้วยครูที่
คอยสนใจ
และเอาใจ
ใส่
นักเรียน 
มีการ
เยี่ยมบ้าน
สามารถ

 คุณภาพของผู้เรียน 
นักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.5 ต้องเร่งพัฒนาในด้านวิชาการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ที่เพ่ิมขึ้น การน าเสนอ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล 
และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ให้เหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการ
สื่อสาร การค านวณ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ เพ่ือยกระดับการทดสอบระดับชาติ O – 
NET ที่สูงขึ้น 
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แก้ไข
ปัญหา
ของ
นักเรียน
ได้เป็น
อย่างดี 
นักเรียนมี
ความรัก
และความ
ภูมิใจใน
ท้องถิ่นมี
ส่วนช่วย
ในการ
อนุรักษ์
และ
พัฒนา 
นักเรียนมี
สุขภาวะ
ทางจิต
และ
ภูมิคุ้มกัน
ทาง
ร่างกายที่
ดี น้อมน า
แนวคิด
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ในการ
ด าเนิน
ชีวิต 
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กระบวน
การ
บริหาร
และการ
จัดการ 
โรงเรียนมี
การจัด
โครงการ 
กิจกรรม 
เพ่ือ
ตอบสนอง
นโยบาย 
จุดเน้น
ตาม
แนวทาง
ปฏิรูป
การศึกษา 
และ
ด าเนิน
โครงการ
กิจกรรม 
น้อมน า
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
และ
ส่งเสริม
การ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อ
ม จัด

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากร เพ่ือยกระดับความสามารถใน

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ พัฒนาทางด้านความคิด 
จิตวิญญาณของครู นักเรียน และบุคลากร ให้ไปพร้อมกับเทคโนโลยี อีกทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ 
สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด 
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โครงการ
พัฒนากา
รเรียนการ
สอนและ
เพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนให้
สูงขึ้น จัด
ห้องเรียน
คุณภาพ
เพ่ือ
สนับสนุน
ให้ครูใช้
สื่อ IT ใน
การ
จัดการ
เรียนการ
สอน 
ตลอดจน
นักเรียน
ใช้สืบค้น
ข้อมูลได้
สะดวก 
และจัด
กิจกรรม
ทัศน
ศึกษา
แหล่ง
เรียนรู้
นอก
สถานศึก
ษาให้กับ
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นักเรียน
ทุก
ระดับชั้น 
ท าให้
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนดีขึ้น
และผล
การสอบ 
O-NET 
ระดับชั้น 
ม.3 มี
พัฒนากา
รสูงขึ้น 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กระบว
นการ
จัดการ
เรียนการ
สอนที่
เน้น
ผู้เรียน 
   เป็น
ส าคัญ 

ค
รูมีความ
ตั้งใจ 
มุ่งม่ันใน
การ
พัฒนากา
รสอน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 

ควรให้ครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่อง 
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรโดย
เพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้เด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักในท้องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
นอกจากนี้ ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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โดยจัด
กิจกรรม
ให้
นักเรียน
ได้เรียนรู้
โดยการ
คิด ได้
ปฏิบัติจริง 
มีการใช้
วิธีการ
และแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลา
ย ให้
นักเรียน
แสวงหา
ความรู้
จากสื่อ
เทคโนโลยี
ด้วย
ตนเอง
อย่าง
ต่อเนื่อง 
นักเรียนมี
ส่วนร่วม
ในการจัด
บรรยากา
ศ
สภาพแวด
ล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการ
เรียนรู้  
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการการแข่งขันทักษะภาษาไทยในสถานศึกษา 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อก าหนดในการด าเนินงาน 
2. มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
3. จัดท าโครงการและเสนองานขออนุมัติด าเนินงานตามแผน 
4. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
5. รับสมัคร นักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ 
6. นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่การแข่งขันตามความ เหมาะสม 
7. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
8. จัดท าเอกสารในการแข่งขันในแต่ละทักษะ 
9. ประกาศผลการแข่งขันและมอบเกียรติบัตร 
10. ฝึกซ้อมนักเรียนที่ชนะการแข่งขันแต่ละทักษะฯ เพ่ือเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับอ่ืน ๆ ต่อไป 
11. สังเกตการแข่งขัน 
12. ผลการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
13. สรุปรายงานผลและประเมินผล 

 แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนคณติศาสตร์ 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อก าหนดในการด าเนินงาน 
2. มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
3. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
4. พัฒนาห้องเรียนทางวิชาคณิตศาสตร์ 
5. จัดบอร์ดค าถามทางคณิตศาสตร์ 

 แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English camp is fun) 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อก าหนดในการด าเนินงาน 
2. มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
3. จัดกิจกรรมฐานปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ใช้เวลา 1 วัน แบ่งออกเป็น 5 ฐาน 
4. จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษพาเพลินส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ใช้เวลา 1 วัน 
5. สรุปรายงานผลและประเมินผล 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. จัดท าและเสนอโครงการ 
2. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูนักเรียน และบุคลากร เพื่อยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. ติดตามนิเทศหลังการอบรม 2 เดือน 
4. สรุปและประเมินผล 

 แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงบประมาณ 
1. จัดท าและเสนอโครงการ 
2. จัดประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทุกคน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตาม นิเทศ  
5. สรุปและประเมินผล พัฒนา ความร่วมมือระหว่าง ชุมชน หน่วยงาน และโรงเรียนต่างๆในเขตพ้ืนที่ 

เพ่ือพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 

 แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนแคทรายวิทยา 
1. จัดท าและเสนอโครงการ 
2. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครู และบุคลากร เพ่ือยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตาม นิเทศ  
5. สรุปและประเมินผล 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการท าวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ 
1. จัดท าและเสนอโครงการ 
2. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครู 
3. ติดตาม นิเทศ ครูทุกคนหลังอบรม 2 เดือน 
4. สรุปและประเมินผล 

 แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
1. จัดท าและเสนอโครงการ 
2. จัดประชุมชี้แจงคณะครูทุกคนและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ครูทุกคนและทุกกลุ่มสาระฯร่วมกันก าหนดโครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมหลักสูตรท้องถิ่น และจัดท า

ค าอธิบายรายวิชาบรรจุลงหลักสูตรสถานศึกษา 
4. เสนอหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุงแก่คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและประกาศใช้ 
5. น าหลักสูตรไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
6. สรุปและประเมินผล 

 แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี  
1. จัดท าและเสนอโครงการ 
2. จัดประชุมชี้แจงคณะครูทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. จัดหาสื่อเทคโนโลยีเตรียมพร้อมไว้บริการแก่ครูอย่างเหมาะสม 
4. ติดตาม นิเทศ ครูในการใช้สื่อการเรียนการสอน 
5. สรุปและประเมินผล 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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ค าสั่งโรงเรียนแคทรายวิทยา 

ที่ 24/2562 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

--------------------- 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ว่าด้วยการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่ ง ได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น เ พ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
พุทธศักราช 2546 และอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 1.1 นางสาวสุจรรยา  ใจหาญ     ประธานกรรมการ 

1.2 นายศินวงค์  มาตกฤษ           กรรมการ 
 1.3 นายปรีชา  พรหมจันทร์        กรรมการ 

2. คณะกรรมการอ านวยการ                                                                                            
2.1  นายศิริชัย  ทองหน้าศาล     ประธานกรรมการ 
2.2  นายอ านวย  วิริยธรรมเจริญ     รองประธานกรรมการ 
2.3  นางเบญจมาศ  ทองอินทร     กรรมการ 
2.4  นายสุชาติ  เสือเดช      กรรมการ 
2.5  นางปัทมพันธ์  โชติชญาน์นันทน์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ แก้ไข อ านวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน  
    3.1 ฝ่ายวางแผน วิเคราะห์ ตรวจสอบ และหลอมรวมมาตรฐานที่ก าหนด 

3.1.1 นางปัทมพันธ์  โชติชญาน์นันทน์    ประธานกรรมการ 
3.1.2 นางเบญจมาศ  ทองอินทร                                  รองประธานกรรมการ 
3.1.3 นางสาวปัทมพร  หอมภู่      กรรมการ 
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3.1.4 ประธานกรรมการทุกมาตรฐาน                                       กรรมการ 
3.1.5 นางสาวปลายฟ้า  ช่วยบ ารุง      กรรมการและเลขานุการ 
 
 

                                                                                                                       /หน้าที่... 
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หน้าที่ 1. วางแผนและตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
         2. ประสาน ติดตาม การจัดท ามาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐาน 15 ประเด็น 
         3. รวบรวมเอกสารตามมาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐาน 15 ประเด็น จัดท ารูปเล่มส่ง สพม. เขต 8  

    3.2 ฝ่ายจัดท ามาตรฐาน 3 มาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
    1. นายเอกลักษณ์  เขียนบัณฑิตย์     ประธานกรรมการ 
    2. นายอ านวย  วิริยธรรมเจริญ      รองประธานกรรมการ 

   3. นางสาวสาวิตรี  จอมเกตุ      กรรมการ 
   4. นางสาวรุ่งนภา  มุงทอง                         กรรมการ 
   5. นางสาวปัทมพร  หอมภู่       กรรมการและเลขานุการ 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1. นางเบญจมาศ  ทองอินทร      ประธานกรรมการ 
    2. นายสุชาติ  เสือเดช                    รองประธานกรรมการ 

   3. นายตริน  สมิเปรม                           กรรมการ 
   4. นางราตรี  อนรรฆคณิต                         กรรมการ 
   5. นางสาวสาวิตรี  จอมเกตุ       กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

    1. นางปัทมพันธ์  โชติชญาน์นันทน์     ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวปัทมพร  หอมภู่       รองประธานกรรมการ 

   3. นายสุรเชษฐ์  เต็มชื่น                         กรรมการ 
   4. นางสาวรุ่งนภา  มุงทอง      กรรมการ 
   5. นางสาวปลายฟ้า  ช่วยบ ารุง      กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่
         1. ประธานกรรมการทุกมาตรฐานประชุมทีมงาน เพ่ือจัดท า เตรียมเอกสาร หลักฐานตาม

ร่องรอยทีป่รากฎ 
         2. ศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการ 
         3. จัดท าสรุปรายงาน พรรณนางานตามมาตรฐานให้ครอบคลุมตามประเด็น ส่งให้กับ

คณะกรรมการด าเนินงานชุดที่ 3.1 ภายใน 15 เมษายน 2562 
         4. ตรวจสอบความสอดคล้องให้ครบประเด็นตามมาตรฐาน 
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเกิดผลดี

แก่ทางราชการสืบไป           

                                                                 สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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                                       (นายศิริชัย  ทองหน้าศาล) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา
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 ประกาศโรงเรียนแคทรายวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2559  ที่ปรับปรุงใหม่  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
สถานศึกษา โรงเรียนแคทรายวิทยา จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้
ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแคทรายวิทยามีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

   ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
       
 

(นายศิริชัย  ทองหน้าศาล) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา 
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