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ค ำน ำ 
 
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ทั้งนี้เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ทุกฝ่ายซึ่งมีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)                  
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก ทั้งนี้ในส่วนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในโดยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด โดยด าเนินการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                            
(Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ให้เข้มแข็ง โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมจึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
สนับสนุน ส่งเสริม นิเทศ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วม  
ในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ และหวังว่าเอกสารที่จัดท าขึ้นนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ยั่งยืนและก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาได้ 
 

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
มีนาคม  2563 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ เลขท่ี ๑๐๐ หมู่ 4 ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยมีผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. ๒๕62 - ๒๕๖๓) 

ด้ำน ระดับคุณภำพ 
๑. คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดี 

 
มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียน ดี 
 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่โรงเรียนก าหนด ยอดเยี่ยม 
 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดี 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน ดี 

 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรโรงเรียน 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดี 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

ดี 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ที่อยู่  100 หมู่  4 ต าบลกรับใหญ่  อ าเภอบ้านโป่ง                        
จังหวัดราชบุรี   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์ 032 - 291252  
โทรสาร 032 - 291252  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 1)  จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน ลูกจ้างประจ า ครูอัตราจ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 2562 1 - 46 1 1 10 
 
2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

วุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปีการศึกษา 2562 3 40 16 - 

 
3) วิทยฐำนะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2 ครู คศ. 3 
ปีการศึกษา 2562 6 6 20 15 

 
4) สำขำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 1 0 
2. ภาษาไทย 5 24 
3. คณิตศาสตร์ 6 20 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 22 
5. สังคมศึกษา 6 20 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 22 
7. ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 3 20 
8. การงานอาชีพ 4 21 
9. ภาษาต่างประเทศ 8 21 
10. อื่นๆ - - 

รวม 47 21 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  2562  รวม  829   คน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 6 119 104 223 37.16 
ม.2 5 93 100 193 38.60 
ม.3 5 96 88 184 36.80 
รวม 16 308 292 600 37.50 
ม.4 4 54 70 124 31.00 
ม.5 4 57 60 117 29.25 
ม.6 3 29 54 83 27.66 
รวม 11 140 184 324 29.45 

รวมทั้งหมด 27 448 476 924 34.22 
 
 
1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา  2562 

 
วิชำ จ ำนวนนักเรียน

(คน) 
จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

3.00 3.50 4.00 

ภาษาไทย 2,816 388 330 867 56.28 
คณิตศาสตร์ 2,214 215 155 195 25.51 
วิทยาศาสตร์ 3,691 547 503 814 50.50 
สังคมศึกษา 5,238 763 686 1655 59.25 
สุขศึกษา ฯ 3,583 365 616 2173 88.02 

ศิลปะ 1,899 335 380 648 71.77 
การงานอาชีพ ฯ 2,248 360 321 509 52.93 

ภาษาต่างประเทศ 3,861 531 450 670 42.76 
รวม 25,550 3,504 3,441 7,531 56.65 
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1.5  ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 

จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 
แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ห้องสมุด 223 193 184 124 117 83 
ห้องเรียนปฏิบัติการภาษาจีน 223 193 - 39 32 26 
ห้องอาเซียนศึกษา 223 193 184 124 117 83 
ห้องพุทธศาสนา 223 193 184 124 117 83 
ห้อง Creative Classroom 223 193 184 124 83 83 
ห้องดาราศาสตร์ 223 193 184 124 117 83 
ห้อง iClassroom 223 - 184 124 - 83 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 223 - 184 - 117 - 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 - 193 - 124 - 83 
ห้องศูนย์เรียนรวม 223 193 184 124 117 83 
ห้องถ่ายทอดสัญญาณโรงเรียนประชารัฐ 223 193 184 124 117 83 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา - - - 40 40 38 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ - - - 124 40 38 
ห้องปฏิบัติการเคมี 1 - 193 - - - 38 
ห้องปฏิบัติการเคมี 2 - - - 40 117 - 
อาคารปฏิบัติการเกษตรกรรม 223 193 184 124 117 83 
อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม - - - 38 35 20 
ห้องภูมิปัญญาไทย 223 193 184 124 117 83 
ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา 223 193 184 124 117 83 
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย และนาฏศิลป์ 223 193 184 124 117 83 
ห้องปฏิบัติการดนตรี 223 193 184 124 117 83 
ห้องแนะแนว 223 193 184 124 117 83 
ห้อง Sound Lab 223 193 184 124 117 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562   
 

7 

จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 
ล ำดับ แหล่งเรียนรู้  

1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา  กรุงเทพมหานคร 
2 บ้านศาลาดิน  จังหวัดนครปฐม 
3 ค่ายทุ่งเก้าทัพและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ จ.กาญจนบุรี 
4 ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
5 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาท้องฟ้าจ าลอง 

กรุงเทพมหานคร 
6 โรงเรียนการบิน  จังหวัดนครปฐม 
7 อาคารชาเลนเจอร์  1-3 อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 
8 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร 
9 ค่ายพยัคฆ์ชายแดน  จังหวัดกาญจนบุรี 

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
11 ศูนย์ยุววาทศิลป์วัดพระศรีอารย์  จังหวัดราชบุรี 

 
1.7. ข้อมูลงบประมำณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แหล่งท่ีได้รับ จ ำนวน ( บำท ) 
- เงินงบประมาณ 8,036,230.41 
- เงินนอกงบประมาณ 3,194,857.48 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      11,231,087.89 
 
1.8 สภำพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 24 ,000 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด ร้านค้า บ้านเรือน สถานประกอบการของเอกชน หน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่น และพ้ืนที่ทางการเกษตร อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่
เป็นที่ราบเรียบ ส่วนใหญ่มีความลาดชัน ไม่เกิน 1 % ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวปนทราย การระบายน้ าต่ า 
จึงเหมาะส าหรับการปลูกข้าวและพืชผลการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปยังไม่ปรากฏชัดเจน 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้นประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 78, รับจ้าง ร้อยละ 18, ค้าขาย ร้อยละ 4 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.5 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย  ต่อครอบครัวต่อปี ประมาณ  37 ,000 บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 4  คน 
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1.9. สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ (ประเมินรอบสำม) 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
 เป็นส าคัญ 

     

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
 สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 และต้นสังกัด 

     

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
 พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
 ของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่    
สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย 80.89 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
จุดเด่นจำกกำรประเมินคณุภำพภำยนอกรอบสำม 
 1. ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนมีศักยภาพด้านการเงินสูง สามารถสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาได้ทุก
ด้าน 
 2. คณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบสูง ทราบ
ความก้าวหน้า และมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน สื่อเทคโนโลยีมีจ านวนเพียงพอ
ต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลของผู้เรียนและครู โดยใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
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 5. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการกล่อมเกลาจิตใจของผู้เรียน คือ มีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ มีภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่น ปราศจากมลพิษ บริเวณกว้างขวาง อาคารเรียนและอาคารประกอบ
ตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม มีถนนเชื่อมถึงทุกอาคาร อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 6. ครูจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทุกคน ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีคุณภาพและมีความเข้มแข็ง 
 7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความหลากหลาย แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาหลากหลาย และเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 
 8. ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษาพัฒนาการศึกษาได้ดี 
 9. ที่ตั้งของสถานศึกษามีโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลาย ท าให้พัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพได้
สอดคล้องกับอาชีพในท้องถิ่น 
              10. องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  
 1. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  
 2. ผูเ้รียนบางสว่นมีน้ าหนักเกินเกณฑ์   
 3. สถานศึกษาด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ยังไม่เป็นต่อเนื่อง 
ระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศยังมีความคลาดเคลื่อน 
 4. สภาพครอบครัวของผู้เรียนขาดความอบอุ่น ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของ
การศึกษา  
 5. สภาพสังคมมีปัจจัยเสี่ยงด้านยาเสพติด 
 6. ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสม และไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้าน  
 7. ผูป้กครองและชุมชนส่วนมากมีรายได้ต่ า มีฐานะครอบครัวที่ยากจน  
 8. มีการเปลี่ยนผู้น าองค์กรในท้องถิ่น ท าให้ความร่วมมือไม่ต่อเนื่องและนโยบายไม่ชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคณุภำพภำยนอกรอบสำม  
 1. ผู้เรียนควรได้วางแผนเพ่ือพัฒนาผลการเรียนของตนเอง โดยศึกษาจุดอ่อนด้านการเรียนของ
ตน วิเคราะห์สาเหตุ ตรวจสอบเนื้อหาสาระการเรียนที่ยังไม่เข้าใจ เพ่ือวางแผนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้
สูงขึ้น 
 2. สถานศึกษาควรจัดโครงการบิดามารดาและครูร่วมกันลดน้ าหนักลูก 
 3. สถานศึกษาควรศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียน เพ่ือ
วางแผนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
 4. ควรปรับปรุงวิธีการประเมินผลผู้เรียน โดยประเมินตามสภาพจริง และฝึกทักษะผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในการสอบอยู่เสมอ สามารถท าแบบทดสอบประเภทคิดวิเคราะห์ได้ 
 5. สถานศึกษาควรมอบหมายบุคลากรที่มีความสามารถด้านการวิจัย ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นโยบายและแผน 
 6. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแก่คณะกรรมการสถานศึกษา ควร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ และควรระดมความคิดและ
แรงงานจากผู้ปกครองแทนการระดมด้านทรัพย์สิน 
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 7. ครูควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย และพัฒนากระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลโดยใช้วิธีวัดตามสภาพจริงครอบคลุมทั้งด้านความรู้ เจตคติ และกระบวนการท างาน 
 8. ครูควรน าผลการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคล โดยจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชนและบริบทของโรงเรียนมา
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 9. ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกคนให้เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา เชื่อมโยงงานประจ ากับตัวบ่งชี้ให้เป็นงานเดียวกัน 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

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

 

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

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

กำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารด้านภาษาไทยของ

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยด าเนินการตามโครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
เพ่ือคัดกรองผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่องตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านและการเขียนระดับสูง อีกทั้งส่งเสริม
ผู้เรียนให้เข้าร่วมการประกวดและพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  มี
โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนผู้เรียนให้รักการอ่าน มีการด าเนินการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
โดยเรียนรู้กับชาวต่างชาติทุกระดับชั้น มีการจัดกิจกรรมโครงการและค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน พัฒนาความสามารถในการคิดค านวณของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 
2551 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน โดยให้ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณตามเนื้อหาสาระของแต่
ละระดับชั้น และจัดโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  รวมถึงค่ายวิชาการภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น 
  สามารถดูได้จากผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี  มีการด าเนินการพัฒนาความสามารถใน
การอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร การคิดค านวณอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  มีโครงการและกิจกรรมที่
ชัดเจนและครอบคลุมการประเมินหรือชี้วัดในเรื่องดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
  ประสิทธิผลด้านการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสารด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และการคิดค านวณในรายวิชาคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน  
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดี 
  

หลักฐำนสนับสนุน :  
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
2) การระดมความคิดและการน าเสนอผลงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนและหน่วยงาน

อ่ืนจัดขึ้น อาทิ โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นเรียน  กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
3) ผลงานนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอน  
4) รายงานการจัดกิจกรรม  

- รายงานโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยขั้นสูง 
- รายงานกิจกรรมค่ายวาทศิลป์ 
- รายงานกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทย 
- รายงานกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ 
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- รายงานกิจกรรมค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ 
- เกียรติบัตรด้านการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
- ผลงานนักเรียนด้านการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

 
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียนแยกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ  
(กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียน) 

จ ำนวน
นักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 219 199 20 0 0 219 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 189 166 16 7 0 182 96.30 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 177 119 53 5 0 172 97.18 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 120 68 48 4 0 116 96.67 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 114 71 39 4 0 110 96.49 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 79 56 18 5 0 74 93.67 

รวม 898 679 194 25 0 873 97.22 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 75.61 21.60 2.78 0 97.22 97.22 

 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน :   
โรงเรียนด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดค านวณ แบบ

ยกระดับและหลากหลายในเชิงประจักษ์มากข้ึน  อาทิ  โครงการหมอภาษา  โครงการพิธีกรมืออาชีพ  
โครงการทดสอบทักษะทางด้านภาษาและคิดค านวณตามแนวทาง 3R 8C   กิจกรรมฝึกประสบการณ์ทาง
ภาษาในสถานการณ์จริง  เป็นต้น 
 

1.1.2 มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น  และแก้ปัญหำ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
  กำรด ำเนินงำน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่ในระดับคุณภาพดี  มีความสามารถในการคิดแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแก้ไขปัญหา
อย่างมีเหตุผล 
  โดยมีผลการทดสอบในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ผลการทดสอบ O-NET ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การระดมความคิด
และการน าเสนอผลงานในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนและหน่วยงานอื่นจัดขึ้น อาทิ โครงงานคุณธรรมระดับชั้น
เรียน  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

 
หลักฐำนสนับสนุน :  
1) โครงการโครงงานก่อนจบชั้น ม.3 , ม.6 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ 



                                  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562   
 

13 

3) กิจกรรม stem 
4) กิจกรรมโต้วาที วิชาภาษาไทย 
5) การเลือกตั้งประธานนักเรียน 
6) ตลาดนัดธุรกิจ 

 

แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน : 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการคิดแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแก้ไขปัญหาอย่างมี
เหตุผล รวมทั้งส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ในรูปแบบนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง  มี
การด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วางแผนร่วมมือกันในกลุ่มสาระฯ ด้วยกิจกรรม PLC 
  

1.1.3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  ( ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 

กำรด ำเนินงำน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับคุณภาพดี  สามารถรวบรวมข้อมูล
ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม  โดยมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด  โครงงาน โครงการ ชิ้นงานผลงาน  

 
หลักฐำนสนับสนุน :  
1) กิจกรรมกองพันแสดด า    
2) โครงงานจากการจัดการเรียนการสอน 
3) โครงงานส่งเสริมอาชีพ ( งานช่าง งานอาชีพ )   
4) โครงงานก่อนจบชั้น ม.๓ ม.๖   
5) โครงงานเพาะพันธ์ปัญญา   
 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน :   
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด  โครงงาน 
โครงการ ชิ้นงานผลงาน 

 

1.1.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (  ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
กำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการและวิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาความรู้ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้มี
ทักษะในการแก้ปัญหา สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
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แก้ปัญหา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าองค์ความรู้ หรือวิธีการ
ใหม่ๆ ของผู้ เรียนตามความถนัดและความสนใจ เช่น โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมทักษะ อาชีพ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมและน า
นวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการด ารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบันและ
ก้าวสู่การเป็นพลโลกที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง มีคุณลักษณะใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถวิเคราะห์ข้อมูล คิดสังเคราะห์ 
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจได้ และมี
ทักษะในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จนสามารถพัฒนา
นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
ตลอดจนมีความสุขในการเรียนหรือพัฒนาผลงานที่ตนเองชอบและมีความถนัด จนสามารถประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายของตนเองได้ เช่น รางวัลชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน โครงงานจบของนักเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 นักเรียนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทักษะอาชีพ ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ และเกิดโอกาสที่ดีในชีวิตทั้ง
ด้านทักษะการเรียนรู้และการท างาน 

 
หลักฐำนสนับสนุน : 
1) รายงานโครงการ  
2) รายงานกิจกรรมทักษะอาชีพ  
3) โครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
4) ผลการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
5) ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ โครงงานนักเรียนจากรายวิชาต่าง ๆ 
6) ผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน :   
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ

สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
  กำรด ำเนินงำน 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเป้าหมายร้อยละ 70  
นักเรียนมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระระดับ 2 ขึ้นไป  โรงเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยึดมาตรฐานการเรียนรู้   ตัวชี้วัด  หรือผล
การเรียนรู้ของรายวิชา เป็นหลักเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning  มีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงครบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูข้องหลักสูตรทั้งด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการ ด้วยเครื่องมือวัดผลและวิธีการที่หลากหลาย  มีการจัดท า
โครงการและกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน เช่น  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้ง  8  กลุ่ม
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สาระฯ  กิจกรรมติวนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบทดสอบ O-NET  
กิจกรรมค่ายวิชาการของกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ เป็นต้น 
  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี   สูงกว่าค่าเป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษาตั้งแต่ 2 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  78.56 และผลการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนสูงขึ้น 2 กลุ่มสาระ       

 
ตำรำงแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ  2562 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน

(คน) 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 
หมายเหตุ มส ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 2816 64 12 53 254 236 305 307 388 330 867 นักเรียน  
คณิตศาสตร์ 2214 43 4 127 537 315 363 260 215 155 195 มีผลการ 
วิทยาศาสตร์ 3691 43 18 151 374 300 457 484 547 503 814 เรียนตั้งแต่ 
สังคมศึกษาฯ 5238 95 18 216 260 256 593 696 763 686 1655 ระดับ 2 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3583 44 74 10 4 9 70 218 365 616 2173 ขึ้นไป 
ศิลปะ 1899 30 11 16 102 62 123 192 335 380 648 คิดเป็น 
การงานอาชีพ ฯ 2248 56 16 191 169 148 223 255 360 321 509 ร้อยละ  
ภาษาต่างประเทศ 3861 62 64 200 471 380 494 539 531 450 670 78.56 
IS 651 11 2 13 47 49 53 67 77 80 252  
รวม 26201 448 219 977 2218 1755 2681 3018 3581 3521 7783  
ร้อยละ 100 1.7

1 
0.8
4 

3.7
3 

8.47 6.70 10.2
3 

11.5
2 

13.6
7 

13.4
4 

29.7
0 

 

 
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  ร้อยละของผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 

    ร้อยละ 90  ขึ้นไป  หมายถึง   ยอดเยี่ยม 
    ร้อยละ 80 -  89      หมายถึง   ดีเลิศ 
    ร้อยละ 70 -  79      หมายถึง   ดี 
    ร้อยละ 60 - 69       หมายถึง   ปานกลาง 
    ร้อยละ 50 - 59       หมายถึง   ก าลังพัฒนา  
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ตำรำงแสดงผลเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

  
 

ตำรำงแสดงผลเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักฐำนสนับสนุน :  
1)  รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ของผู้เรียนใน    

ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
2) รายงานสรุปผลการเรียนของผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 และ 2562 
3) แผนการจัดการเรียนรู้ 
4) แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) 
5) แบบบันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้รายวิชา 
6) รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
7) รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมค่ายวิชาการ  
8) รายงานสรุปผลกิจกรรมการติวนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในการสอบ O-NET 
 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน :   
โรงเรียนควรจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสาระ ภาษาไทย 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  O-NET 

  สำระวิชำ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 

ผลกำรพัฒนำ 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ  2562 

ภาษาไทย 51.18 53.21 +2.03 
ภาษาอังกฤษ 25.81 28.60 +2.79 
คณิตศาสตร์ 26.23 25.07 -1.16 
วิทยาศาสตร์ 35.08 28.27 -6.81 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  O-NET 

  สำระวิชำ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 

ผลกำรพัฒนำ 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ  2562 

ภาษาไทย 42.11 39.67 -2.44 
ภาษาอังกฤษ 25.19 25.97 +0.78 
คณิตศาสตร์ 28.43 23.29 -5.14 
วิทยาศาสตร์ 28.84 27.70 -1.14 
สังคมศึกษา ฯ 33.02 34.00 +0.98 
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คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ฯ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับประเทศ 
 

1.1.6 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
  กำรด ำเนินงำน 

โรงเรียนก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยออกแบบ
กิจกรรม การเรียนรู้ ที่เน้นทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้ท า
กิจกรรมทักษะอาชีพตามกลุ่มที่สนใจในช่วงบ่ายทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ มีการจัดตลาดนัดจ าลองให้
นักเรียนแผนการเรียนธุรกิจมาจ าหน่ายอาหารและสินค้าทุกวันอังคารจัดโครงการ open house และตลาดนัด
อาชีพ ให้สถาบันการศึกษาต่างๆเข้ามาแนะแนวการศึกษา และเปิดตลาดนัดอาชีพให้นักเรียนที่ท ากิจกรรม
ทักษะอาชีพน าผลิตภัณฑ์ของตนเองมาจ าหน่าย จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยน านักเรียนร่วมงานตลาด
นัดหลักสูตรอุดมศึกษาเป็นประทุกปีเพ่ือให้นักเรียนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบาชีพ 
  การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆของโรงเรียนท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ             
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผลการประเมินนักเรียน ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐานและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผลการประเมิน 
นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน ระดับชั้นที่สูงขึ้น  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  

 
หลักฐำนสนับสนุน : 
1) รายงานโครงการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลับ 
2) รายงานกิจกรรมทักษะอาชีพ 
3) รายงานการติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
4) ผลงานนักเรียน ID plan แนวทางการเข้าสู่อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ที่สูงข้ึน :   
มีการจัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการแนะแนวการศึกษา   ตลาดนัดอาชีพ     อย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง 
   

 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผเูรียน 

1.2.1 กำรมีคุณลักษณะและคำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
   ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (    ) ดีเลิศ  (  ) ยอดเยี่ยม 
  กำรด ำเนินงำน 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม  หลักสูตรผ่านโครงการพัฒนา  
การเรียน การสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมโฮมรูม  
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง   กิจกรรม
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กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรียนช้ัน ม.1 - ม.3  ปีการศึกษา 2562

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
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กราฟแสดงข้อมูลผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ของ
นักเรียนช้ัน ม.1 - ม.3  ปีการศึกษา 2562

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน “กองพันแสดด า” กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในและภายนอก กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมพิธีดื่มน้ าสาม
บานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด, กิจกรรมค่ายลูกเสือ, กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่, กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมการท าบุญวันพระ  กิจกรรมวันส าคัญ
แห่งชาติ กิจกรรมพัฒนางานดนตรีนาฏศิลป์สู่ชุมชน    กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 กิจกรรมค่าย
คุณธรรม  กิจกรรมส่งเสริม สุขภาพอนามัยโรงเรียน   กิจกรรมพิธีไหว้ครู   ฯลฯ 

จาการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาตามกิจกรรมและโครงการ                    
จึงส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรม อันดีของสังคม พบว่าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 12.22 อยู่ในระดับคุณภาพดี   และรอ้ยละ 85.96                     
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

 
 

 หลักฐำนสนับสนุน :   

1) รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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2) รายงานการจัดเครือข่ายประชุมผู้ปกครอง 
3) รายงานโครงการอบรมคุณธรรม 
4) รายงานกิจกรรมโรงเรียนสีชาว 
5) เกียรติบัตรโรงเรียนสีขาว 
6) รายงานกิจกรรมกองพันแสดด า 

 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน  
1) ปลูกฝัง พัฒนาเจตคติผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วน

ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท าโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม 

 
1.2.2 มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

   ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (    ) ดีเลิศ  (  ) ยอดเยี่ยม 
 กำรด ำเนินงำน  
 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ โดยส่งเสริมให้ครู
จัดการกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่หลากหลาย รวมไปถึงการสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และจัดกิจกรรมที่มีวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ในรูปแบบของการจัด
กิจกรรม  อาทิ  กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา  กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  กิจกรรมเดินรณรงค์และดื่ม
น้ าสาบานตนต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และในงาน
ตามประเพณีท้องถิ่น   

 จากการส่งเสริมส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตรงตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  

 
 หลักฐำนสนับสนุน 

1) โครงการพิธีดื่มน้ าสาบานตนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด /โรงเรียนสีขาว / ห้องเรียนสีขาว 
2) แหล่งเรียนรู้ชุมชนและท้องถิ่น 
3) สารสนเทศโรงเรียน  
4) กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และในงานประเพณีท้องถิ่น 
5) โครงการกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน :   
สร้างความตระหนักผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ 100% 
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1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  
   ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (    ) ดีเลิศ  (  ) ยอดเยี่ยม 
  กำรด ำเนินงำน  
  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมี
ความสุข โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน                            
จัดกิจกรรมที่นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในลักษณะจิตอาสาบ าเพ็ญตนท าสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชน แต่ละ
กิจกรรมนั้นเน้นปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ การยอมรับ เกิดการเรียนรู้ พัฒนาและปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมจิตอาสา
และทัศนศึกษา กิจกรรมกองพันแสดด า กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100% 
กิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม กิจกรรมอบรมการใช้รถใช้ถนน กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนน าวัยรุ่น กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมกีฬา 3 จังหวัด กิจกรรมร่วมกับชุมชนต่าง ๆ อาทิเช่น 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดในชุมชน กิจกรรมวันลอยกระทง รวมถึงการอาสาช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในชุมชนเช่น งานศพ งานสมโภชต่าง ๆ เป็นต้น 
  การด าเนินกิจกรรมสามารถจ าแนกได้เป็น 

1) นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดีด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม อาทิเช่น กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน  

2) นักเรียนร้อยละ 80 เข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านที่ใหผู้้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ด้วยการจัดให้นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าวัยรุ่น กิจกรรมอบรมป้องการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน   

3) นักเรียนร้อยละ 75 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านที่ใหผู้้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและ
สังคม เช่น กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100% กิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชน
รุ่นใหม่ใส่ใจสังคม กิจกรรมอบรมการใช้รถใช้ถนน   

4) นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะด้วยการให้นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาและทัศนศึกษา กิจกรรมกองพันแสดด า
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมกองพันแสดด า กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ต่าง ๆ อาทิเช่นบ าเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัดในชุมชน ชุมชน กิจกรรมวันลอยกระทง รวมถึงการอาสาช่วยเหลือ
ในกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนเช่น งานศพ งานสมโภชต่าง ๆ เป็นต้น   

 
หลักฐำนสนับสนุน : 
1) รายงานโครงการค่ายคุณธรรม 
2) รายงานกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
3) รายงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
4) รายงานกิจกรรมกองพันแสดด า 
5)  สรุปกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย100%  
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6)  สรุปกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม  
7)  สรุปกิจกรรมอบรมการใช้รถใช้ถนน 
8) รายงานกิจกรรมสภานักเรียน 
9) ภาพกิจกรรมการท าสาธารณะประโยชน์ 
10) ภาพกิจกรรมจิตอาสา 
 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน :   

  ก าหนดข้อระเบียบการอยู่ร่วมกันให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม บนการยอมรับของผู้เรียน 
 

1.2.4 สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม   
ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 

  กำรด ำเนินงำน  
  โรงเรียนได้ด าเนินการตามกิจกรรมการวัดส่วนสูงและชั่งน้ าหนัก เพ่ือค้นหานักเรียนที่มี
น้ าหนักเกินเกณฑ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยา
เสพติด  ด าเนินการจัดกิจกรรม ฟุตซอลลีก ภายใน  ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน
ระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา  ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี (ช่อง 
7 HD)  ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งแข่งขันกีฬา ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งแข่งขันกีฬาฟุตบอลราชบุรี คัพ ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งแข่งขันกีฬาฟุตบอล นมไทยเดนมาร์ก   ด าเนินการจัด
กิจกรรมโครงการออกก าลังกายเพ่ือลดภาระเริ่มอ้วนและอ้วน ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) 
  มีการด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่เสนอในแผน รวมทั้งผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี อยู่เสมอ พร้อมทั้งเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจาก
การล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่ เพิกเฉยต่อการกระท่าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและ
สังคม การเล่นกีฬาในยามว่าง การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การออกก าลังกายลดพุงร่วมกับ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลกรับใหญ่ ซึ่งผลการประเมินหรือตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
  ประสิทธิผลด้านสุขภาวะและจิตสังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ในระดับดี  นักเรียน
มีสุขภาวะทางจิต ตามเกณฑ์ นักเรียนมีการออกก าลังกายทั้งในวิชาเรียน และการเล่นกีฬายามว่าง และการ
ส่งเสริมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน ได้รับรางวัล ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีเช่นเดียวกัน 
 
   

หลักฐำนสนับสนุน :  
5) รายงานความอ้วนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   
6) รายงานกิจกรรม ฟุตซอลลีก ภายใน   
7) รายงานกิจกรรมส่งแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา  
8) รายงานกิจกรรมส่งแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี (ช่อง 7 HD)   
9) รายงานกิจกรรมส่งแข่งขันกีฬา ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี 
10) รายงานกิจกรรมส่งแข่งขันกีฬาฟุตบอลราชบุรี คัพ ด าเนินการ 
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11) รายงานกิจกรรมส่งแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   
12) รายงานกิจกรรมส่งแข่งขันกีฬาฟุตบอล นมไทยเดนมาร์ก    
13) รายงานกิจกรรมโครงการออกก าลังกายเพ่ือลดภาระเริ่มอ้วนและอ้วน 
๑๐ รายงานกิจกรรมประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 

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

2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
  กำรด ำเนินงำน 
  โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการ พัฒนาของโรงเรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล โดยมีการมุ่งเน้นเพ่ือการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 
  มีการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  ตามท่ีมีการวางแผน  โรงเรียนมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน  
 

หลักฐำนสนับสนุน :  
1) แผนกลยุทธ์  
2) แผนปฏิบัติการประจ าปี   
3) บันทึกการประชุมประชุม  
4) รายงานผลการ ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 
 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน :   
1) โรงเรียนมีการวิเคราะห์เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 
2) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ครูให้จัดการเรียนการสอนตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน 

 
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (  ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
  กำรด ำเนินงำน 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจาก
กรรมการสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีระบบการ
นิเทศภายใน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้อย่างเป็นระบบ  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดในแต่ละปี บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
การวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
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โรงเรียนมีระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการรายงานสภาพและการพัฒนาในด้านคุณภาพ และมาตรฐานของโรงเรียนต่อสาธารณชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
   

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

 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน :   
1) ร่วมวางแผน ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ  ให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

 
2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
  กำรด ำเนินงำน 
  โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน มีการใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการรวบรวมข้อมูล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
  ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา โดยด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา จัดท าวิจัยในชั้น
เรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง  มีการนิเทศการสอน 1 ครั้ง ต่อ ภาคเรียน  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) และมีการสรุปผลประเมินการเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  รวมทั้ง มีการด าเนินอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 มีคุณภาพที่ดีขึ้น โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และได้ให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ครูผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน การรายงานการด าเนินการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  
 

หลักฐำนสนับสนุน :  
1) รายงานการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
2) รายงานการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
3) วิจัยในชั้นเรียน 
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4) หลักสูตรสถานศึกษา  
5) รายงานการด าเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน :   

   ในการด าเนินงานการพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพของผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายนั้น ได้มีการเตรียมพัฒนาหลักสูตรโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือที่จะพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของชาติและ
การศึกษา การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถน ามาเป็น
กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
  กำรด ำเนินงำน 
  โรงเรียนได้ด าเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการจัด
อบรม   ประชุม   สัมมนา และศึกษาดูงานทั้งภายในและนอกสถานที่       พร้อมทั้งสนับสนุนให้ครูพัฒนา
ตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ นอกจากนี้มีการ
ประชุมครูเป็นประจ าทุกเดือน ประชุมฝ่าย กลุ่มสาระ ในทุกสัปดาห์ เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และประเมินผลการด าเนินงาน โดยการสนับสนุนให้ขวัญและก าลังใจ   พร้อมทั้งมีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน มีการใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการรวบรวมข้อมูล การ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป  
  มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ  มีการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยให้ครูทุกคนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของโรงเรียน ครบ 100 % อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง  สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาและเป็นวิทยากรร่วมกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก มีการรายงานผลการอบรมและการไปราชการทุกครั้ง มีการสร้างแรงจู งใจและชื่นชม
บุคลากรที่ประสบความส าเร็จในการท างาน ได้แก่ มอบวุฒิบัตรและรางวัลแก่นักเรียนและบุคลากรในวัน
ประชุมประจ าเดือนและกิจกรรมหน้าเสาธง อันส่งผลให้บุคลากรมีก าลังใจในการปฏิบัติงานตามก าลัง
ความสามารถ ศักยภาพ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูท าผลงานทางวิชาการและ
เลื่อนวิทยฐานะ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  ตลอดจนน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คือ ครู บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งใน
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค ตลอดจนระดับประเทศ มีการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
อาทิ การรายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การก ากับ นิเทศ ติดตาม การไปราชการ 
การศึกษาต่อ  การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการรายงานการด าเนินการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด    
 

หลักฐำนสนับสนุน :  
1) รางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ใบรับรอง/โล่รางวัล 
2) ค าสั่งไปราชการ 
3) รายงานการไปราชการ 
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4) บันทึกข้อความขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาเอก 
5) ใบรับรองการผ่านการทดสอบจากสถาบันทางวิชาการ 
6) ค าสั่งการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน 
7) สรุปกิจกรรมศึกษาดูงาน 
8) ครูใช้เทคโนโลยี I-Pad , Learn Education , Class Start และ Picker 
9) บันทึกการประชุม PLC ฝ่ายงานและกลุ่มสาระฯ (ตารางสอน PLC) 
10) ภาพถ่ายกิจกรรม 
11) เอกสารการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานภายในและภายนอก 
12) บันทึกข้อความและเอกสารการท าวิทยฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ และ

เชี่ยวชาญ 
13) สรุปกิจกรรมอบรมขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 
14) รายงานการนิเทศ 
15) รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
16) สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน :   

   ในการด าเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนั้น ได้มีการ
สนับสนุนส่งเสริมการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาส ได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการประชุม อบรม สัมมนา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) การใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
  กำรด ำเนินงำน 
  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ด้วยโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ พัฒนาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ มีอาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง อาคารฝึกงาน 3 หลัง 
หอประชุมสองชั้น 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  ที่มีความพร้อมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ มีต้นไม้ร่มรื่น บริเวณท่ัวไปสะอาด สวยงาม มีที่นั่งเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน        
ห้องสวัสดิการโรงเรียน ห้องดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สวนนักคิด ห้องดาราศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการภาษาจีน ห้องดนตรีสากล ห้องอาเซียนศึกษา ห้อง I-classroom ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว 
ศูนย์เรียนรู้อยู่พอเพียง อาคารปฏิบัติการคหกรรม อาคารปฏิบัติการเกษตร และสนามกีฬา 
  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ พัฒนาห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนอุปกรณ์ สื่อ
ดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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  หลักฐำนสนับสนุน :  

1) ค าสั่งรักษาความสะอาดเขตพัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2) แผนงาน / โครงการ กิจกรรมคัดแยกขยะ ปรับภูมิทัศน์ ซ่อมบ ารุง 
3) ภาพถ่ายสถานที่ / บรรยากาศ 
4) แบบบันทึกสรุปกิจกรรม 
5) แผ่นป้ายให้ความรู้ 

 

  แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน :   
1) พัฒนาห้องน้ าตามอาคารต่างๆ ที่ช ารุด โดยให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ 
2) สร้างขอบเขตพ้ืนที่ให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานศึกษา 

 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนรู้ 

  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
  กำรด ำเนินงำน 

 โรงเรียนก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน โดยก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม และพร้อมใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์ที่มี
ประสิทธิภาพใช้งานง่าย สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัย  โดยการก าหนดรหัสแต่ละระดับของผู้ใช้งาน มีการจัดท า
และให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย  บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน น าข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญ ใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางาน 
ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย การใช้ ICT การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้บุคคลากรนักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์การต่อ
การเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง   โดยโรงเรียนได้มีการจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนครบทุกห้อง 

 รวมทั้งโรงเรียนยังได้มีการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี  อาทิ  
ด้ำนบุคลำกร - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการรับส่งเอกสาร ค าสั่ง บันทึกข้อความ การ

ขออนุญาตลา ผ่านทางระบบโปรแกรม My Office ทางอินเตอร์เน็ต , ประกาศผลการเรียน 0, ร, มส, มผ 
สามารถท าได้ทางออนไลน์ โดยการ Login ด้วยอีเมล์ที่ทางโรงเรียนแจกให้ (อีเมล์ที่เป็นเลขประจ าตัวนักเรียน 
@krabyai.ac.th)  และครูมีระบบโปรแกรมออนไลน์ Sgs ในการบันทึกคะแนนในแต่ละรายวิชา 

ด้ำนนักเรียน – มีห้องเรียนพิเศษ  เช่น  ห้องดาราศาสตร์  ห้องอาเซียนศึกษา                      
ห้อง iClassroom  , มีบริการ wifi ครอบคลุมบริเวณโรงเรียน , จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการสืบค้นข้อมูล พร้อมมีบริการให้ยืม – คืน 

ดังนั้น ผลการประเมินคุณภาพด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเลิศ โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีอย่างชัดเจน  
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารชัดเจน 
3. สถานศึกษามีการสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
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หลักฐำนสนับสนุน : 
1) สารสนเทศโรงเรียน 
2) ห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษภายในโรงเรียน 
3.)  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
4.)  รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
5.)  รายงานการด าเนินงานโครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
6.)  รายงานการด าเนินงานโครงการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
 

แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน : 
สนับสนุนการอบรม / ศึกษาเรียนรู้ของบุคลากร 

 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
 
 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคดิและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
  ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
  กำรด ำเนินงำน 
  โรงเรียนด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จัดหลักสูตร
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดย
จัดชั่วโมงทักษะอาชีพให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิดโดยจัดกิจกรรมค่ายวิชาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หมุนเวียนกันจนครบทุกระดับชั้น 
ตลอดจนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน ครูใช้สื่อ
การเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพครู ครู
ทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพื่อแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ
ก ากับติดตามการเรียนการสอนครูทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
  ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ในการจัดการ
เรียนรู้  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีการวัดผล ประเมินผลที่เป็นระบบ  นักเรียนได้รับการพัฒนาความถนัด 
ความสามารถพิเศษ และเต็มศักยภาพ จากการส่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะ และเข้าค่ายวิชาการ 
 

 หลักฐำนสนับสนุน  
1) โครงสร้างรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
2) รายงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3) รายงานการนิเทศการสอนของครูทุกกลุ่มสาระ 
4) เกียรติบัตรจากการแข่งขันทักษะต่างๆ  
5) รายงานทักษะอาชีพ 
6) รายงานโครงการค่ายวิชาการของกลุ่มสาระ 
7) วิจัยชั้นเรียนของครู 
8) สื่อ นวัตกรรมการสอนของครู 
9) โครงการอบรมครู 
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แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน : 
1) มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

และท้องถิ่น   
2) จัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  น าไป

พัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้   
ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 

  กำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนได้ด าเนินการโดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ด้วย

เทคนิคที่หลากหลาย  รวมไปถึงการสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนา
และใช้สื่อการเรียนการสอน และการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
  ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย ประกอบ               
การเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดท า                 
สื่อมัลติมีเดีย การใช้ ICT การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล   และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น    และให้บุคคลากรนักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์การต่อการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง  โดยโรงเรียนได้จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนครบ
ทุกห้องอีกด้วย 
 
  หลักฐำนสนับสนุน : 

1) สารสนเทศ 
2) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3) สรุปโครงการทัศนศึกษา 
4) รายงานกิจกรรมทักษะอาชีพ   
 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน : 
ส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

  
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก   

ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 
  กำรด ำเนินงำน 
  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการท างานเป็นทีม และ
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงต่างๆ  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  มีการกระตุ้นการเรียนการสอนที่หลากหลายจากเดิม เช่น  เปลี่ยนแปลงจากการจี้ถามรายบุคคล ที่
อาจจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ไม่ชอบ เป็นการเล่นเกม หรือการหากิจกรรมอ่ืนๆที่น ามากระตุ้นให้ผู้เรียน
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เกิดความรู้สึกสนุกสนานในการเรียนมากยิ่งขึ้น และหากเกิดกรณีที่นักเรียนท าผิดกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน    
รวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการลงโทษ  เป็นการฝึกในเรื่องจิตสาธารณะ ในการบ าเพ็ญประโยชน์  เช่น การ
เก็บขยะในโรงเรียน เป็นต้น 
 

 หลักฐำนสนับสนุน : 
1) แผนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
2) ผลงานของนักเรียนในรายวิชาต่างๆ 
3) การนิเทศก์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 

  
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน :   

   ในการด าเนินงานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบวก ได้มีการจัดการ
วางแผน โดยอาจจะขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการจัดการอบรมในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ที่
ใช้เทคโนโลยีในการสอนเพ่ือให้ได้ช่องทางที่หลากหลายในการน ามาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนของ
คณะครู เพ่ือท าให้การเรียนการสอนนั้นได้ด าเนินการต่อไปตามที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ เพ่ือผลประโยชน์ที่ดีต่อ
ตัวของผู้เรียน หรือผู้รับบริการในโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ต่อไป 
 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  
ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 

  กำรด ำเนินงำน 

  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการ
ด าเนินงาน  กิจกรรมที่หลากหลาย  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ผ่าน
กระบวนการคิด  ปฏิบัติจริง  เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  ท าให้ครูรู้ทักษะความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ผ่านกระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
  ซึ่งผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ มีการก ากับติดตาม ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประเมินผลผู้เรียนตามตัวชี้วัด (เอกสาร ปพ .5)   และน าผลที่ได้บันทึกผล
หลังแผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือน าไปสู่กระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนละ 1 เรื่อง  มีการนิเทศการ
สอน 1 ครั้ง ต่อ ภาคเรียน  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
   

หลักฐำนสนับสนุน :  
1)  เอกสารประเมินผลผู้เรียนตามตัวชี้วัด (ปพ.5)                 
2)  รายงานการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
3)  แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active learning   
4)  วิจัยในชั้นเรียน 
5)  หลักสูตรสถานศึกษา  
6)  รายงานการด าเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน :   
   ในการด าเนินงานตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
นั้น โรงเรียนได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจเพ่ิมโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียน เพ่ือน าไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น   
 

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ระดับคุณภำพ : (   ) ก าลังพัฒนา  (   ) ปานกลาง  (   ) ดี  (   ) ดีเลิศ  (   ) ยอดเยี่ยม 

  กำรด ำเนินงำน 

  โรงเรียนมีการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการนิเทศภายใน มีหน้าที่นิเทศการสอนครูทุกคน  มี
ตารางก าหนดการชัดเจน การนิเทศเป็นแบบกัลยาณมิตรโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการ
นิเทศ มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
 

หลักฐำนสนับสนุน :  
1) แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
2) แบบบันทึกการประชุม 
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
4) เอกสารการนิเทศ   
5) เอกสารการประชุมคณะครู   
6) บันทึกการประชุม PLC 
 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำน (ระดับคุณภำพ) ท่ีสูงข้ึน : 
1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
2)  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน และให้

ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทำงกำรพฒันำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

  

 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญที่
สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
1.ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
     - ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
       โรงเรียนมีการพัฒนาด้านวิชาการแก่ผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  โดย
จัดการเรียนการสอนตรงตามสาระ  มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่ ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ิมเติมศักยภาพของผู้เรียนตามความสามารถ  ความ
ถนัดและความ สนใจ  ด้วยการจัดให้มีวิชาเพ่ิมเติม  
และกิจกรรมชุมนุม  มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
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  การสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ  ส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดท าโครงการพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียน  เช่น  
โครงการค่ายวิชาการ  โครงการแข่งขันทักษะทาง 

 
 
๑) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นและ 
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ด้วยการน าระบบการ
เรียนรู้มาใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบมากข้ึน   
๒) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาระบบการนิเทศให้เป็นวิถี
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน   
๓) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้
นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นอย่างยั่งยืน         
๔)  ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ในรูปแบบ
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง          
๕)  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านให้กับนักเรียน และ
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ          
๖)  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น และผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
วิชาการ  ทั้งในและนอกสถานศึกษา  โครงการรักการอ่าน  
โครงการวันส าคัญต่างๆ  โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา   
โครงการน าเสนอโครงงานก่อนส าเร็จ การศึกษา  ฯลฯ  ใน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เน้น การลงมือปฏิบัติจริง 
     
     - คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตส านึกที่ดีตามที่
ก าหนด (คุณธรรม ๘ ประการ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรรู้คุณค่าและ
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น ไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและความหลากหลาย ซึ่งโรงเรียนได้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา คุณลักษณะผ่านการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา(โรงเรียนวิถี พุทธ ใส่บาตร
ทุกวันศุกร์), กิจกรรมวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ, กิจกรรมพิธี
ไหว้ครู, ค่ายอบรมคุณธรรม, กิจกรรมพิธีดื่ม 
น้ าสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด(โรงเรียนสีขาว), 
กิจกรรมค่ายลูกเสือ, กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่, 
กิจกรรม โครงงานจบ ม.๓ ม.๖ กิจกรรมสวดมนต์ตอน
เช้า, กิจกรรมวิชาชีพจีบวิชาชอบ(นักเรียนศึกษาเรียนรู้
ในวิชาชีพที่ตน ชอบโดยมีวิทยากรและสถานที่จริงให้ได้
ศึกษาเรียนรู้), กิจกรรมกิจกรรมกีฬาสี, กิจกรรมโฮมรูม 
– เขตพัฒนา กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ, กิจกรรม
กองพันแสดด า กิจกรรมวันเกียรติยศ “เรียนดี มี
คุณธรรม กิจกรรมเด่น” กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  
ฯลฯ    โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ โดย
จัด ให้ทุกระดับชั้นมีการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา และ
พลศึกษา เพ่ือผู้เรียนให้มีการออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ ๕ 
หมู่ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศิลปะ ดนตรี การกีฬาและมีการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
๑) โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียน จัดท าโครงงานจิตอาสา   
๒) พัฒนาคุณลักษณะนิสัยให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักวิธี
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักคิด    
วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
๓) พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รักและภาคภูมิใจใน สถาบัน
ของตน  
๔) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขนักเรียนที่มีความ
เสี่ยงทางด้านสุขภาวะร่างกายอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ซึ่ง
ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่า ในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น มีจิตอาสา
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เช่น นักเรียนทุกคนให้
ความร่วมมือในการท าเขตพัฒนา หรือร่วมพัฒนาพ้ืนที ่     
สาธารณในชุมชน โดยผ่านการจัด กิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ โดยกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ด าเนินงาน ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นจะมุ่งเน้นให้ 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 ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
๑) สร้างความเข้มแข็ง และเครือข่ายการนิเทศภายในให้
เป็นระบบและต่อเนื่อง  
๒) จัดท าจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้มีความชัดเจน 
ครอบคลุมงานในทุกๆด้าน   
๓) วางแผนสรุป และรายงานการจัดกิจกรรมต่างๆให้มี
ความชัดเจน และมีระบบที่ติดตามได้อย่างชัดเจน  
๔) ควรมีการใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีจัดท าขึ้น
เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง  
๕) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา เพ่ือ 
ส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๖) น ากิจกรรมวิชาชีพ เข้ามาสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ 
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในอาชีพที่นักเรียนชอบ และมี 
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 

3.ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
      โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด   ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง จัดการเรียน การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 

 
 
๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด 
ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายและรู้จัก 
เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
๒) โรงเรียนก าหนดระบบการนิเทศติดตาม มีการนิเทศ
ติดตามการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง  
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลาย
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม        
๔)   ส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
คิดเป็น ท าเป็นรักการอ่าน และ แสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   

ผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเมินผลตามสภาพจริง  

 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

๑. ปรับปรุง/พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารงาน และการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ส่งเสริมให้ครูจัดท านวัตกรรม, วิจัยในชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมากขึ้น 
 ๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนผ่านแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ๔ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้ และความสามารถทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 
 ๕. ส่งเสริมให้มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 ๖. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานทุกงาน
อย่างเป็นระบบ 
 ๗. พัฒนาครูให้สามารถใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ควำมต้องกำรและควำมช่วยเหลือ 

๑. ด้านบุคลากร ได้แก่ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาทักษะต่าง ๆ ด้านการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ และอัตราก าลังในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 ๒. ด้านวิชาการ ได้แก่ เอกสาร สื่อวัสดุอุปกรณ์ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางการศึกษา 
 ๓. ด้านงบประมาณ ได้แก่ ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
 ๔. ด้านการสนับสนุน ได้แก่ การตรวจเยี่ยมนิเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนงบลงทุนจาก
ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ภำคผนวก 
 

 ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ค าสั่งโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ค าสั่งโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2562 

 ประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
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ประกำศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

…………………………………… 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การะประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคณุภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม มี
คุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 

ประกาศ ณ วันที่   24  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 

 
(นางจันทรา  เรือนทองดี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
 
 

(                ) 
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
...................................................................... 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน /  
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ดี 
      ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย    
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง 
      ๖) มีความรู้ ทักษะขั้นพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดี 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
         สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดี 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป           
         ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
         การจัดการเรียนรู้ 

ดี 
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ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี รำยกำร/กิจกรรม ที่ปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบ 
พฤษภาคม 2562  ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
งานประกันคุณภาพ

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

กรกฎาคม 2562  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งภายในภายนอกรับทราบ 

งานประกันคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

กันยายน 2562 
- 

ธันวาคม 2562 

 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานประกันคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

พฤศจิกายน 2562  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

งานประกันคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มกราคม 2563 
- 

กุมภาพันธ์ 2563 

 คณะกรรมการ ท าการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

งานประกันคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มีนาคม 2563  รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานในภาพรวม 
 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 

2562 ส่งต้นสังกัด 

งานประกันคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

เมษายน 2563  เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

งานประกันคุณภาพ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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ค าสั่งโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
ที่ 157 / ๒๕๖2 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                       
ปีการศึกษา ๒๕๖2 

....................... 
 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙(๑) ที่ก าหนดให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา    พ.ศ.๒๕๔๗   มาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใสถาน
ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ให้มีหน้าที่ด าเนินการจัดกิจกรรม งาน โครงงาน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด รวบรวม 
ผลการด าเนินงาน และตรวจสอบทบทวนคุณภาพ ก่อนสิ้นปีการศึกษา เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ เขียน
รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง/พัฒนา และรายงานต่อต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 

ดังรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่   25    กรกฎาคม   ๒๕๖2   
        
  
   
     

         
   (นางจันทรา  เรือนทองดี) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ที่ 157/ ๒๕๖2 สั่ง  ณ วันที่ 25  กรกฎาคม  ๒๕๖2 
มำตรฐำน / ประเด็นกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน นายสรรเสริญ   ใหญ่แก้ว 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย 

นายสุภเวช  ตรัยที่พึ่ง 
นายธนทร   ทัศนานุตริยกุล 
นางจุฑามาศ   ผ่องใส 

     ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย 
         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

นายก าพล   นาควรสุขพิศาล 
นายประชา   จันทร์มั่น 
นายพลวัฒน์  รุจยากรกุล 
นางสาวณัฏฐยา   สมถวิล 

    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายอดิศร   ภัคชลินท์ 
นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์ 

    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางนิตยา   คล้ายเครือ 
นายอนวัช   ยะนิล 
นางสาวฉัตรชนก   แก้วจีน 

   ๖) มีความรู้ ทักษะขั้นพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นางกานติมา   ศรีทิพย์ 
นายจ านงค์   คล้ายเครือ 
นางบังอร   โชติแสง 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นายไพบูลย์   โพธิ์ชื่น 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด นางสาวสุวรรณา   วารีอุดม 

นางสาวฉัตรแก้ว   พรหมมา 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นายประดิษฐ์   อุ่มเอิบ 

ว่าที่ ร.ต.อนุชา   เจริญอภิศักดิ ์
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นางนลินรัตน์   เดชดอนบม

นางสาวกฤษณ ี  นานคงแนบ 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม นางวัจนา   ดิถีเพ็ง 

นายสุรศักดิ์   ทิวากร 
นางสาวยุพด ี  บุณฑริกมาศ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร นางจันทรา  เรือนทองดี 
นางสาวนวพร  ณ นคร 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

นายพงษ์ศิร ิ  ศิริพานิช 
นางจุฑารัตน์   จรัญสิทรางกูร 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นางสุพรรณษา   บุญโว 
นางสาวธนพร   คุ้มพ่วงมี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นางสาววีระวัลย์   จันทร์แป้น 
นางสาวสายฝน    เกิดสุข 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
      อย่างมีคุณภาพ 

นางพวงทอง   ตันบรรจง 
นายด าริห์    หงส์รักษ์ 
นายก าพล   นาควรสุขพิศาล 
นายบารเมษฐ์   พรรณขาม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
      และจัดการเรียนรู้ 

นายพงษ์ศิร ิ  ศิริพานิช 
นายวิจิตร   สลักค า 
นางสาวศิริพร   จันทร์แป้น 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ นายวีระศักดิ ์  ทองดอนน้อย 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
      น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นางยุพิน   เต่าพรมห์ 
นางพิกุล   นิลเพ็ชร 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นางสาวกัณต์กนิษฐ์   เรืองยินดี 
นางสาวทักษญา   เณรตาก้อง 
นางสาวรัตนาภรณ์   ทองจิตร์ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายอนวัช    ยะนิล 
 

๓.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

นางมนัสยา   นภาผ่อง 
นายอนวัช    ยะนิล 
นางสาวณัฎฐ์นลิน   สลักค า 

๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ   
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวศิญาภัทร   รุ่งตระกูล 
นางสาววงศว์ธู   เฮงประเสริฐ 
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บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2562 

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีภาระหน้าที่ที่ต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี ดังนั้นโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จึงได้จัดท า
รายงานประจ าปีการศึกษา 2562 เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือโรงเรียนจะได้น าข้อมูลในรายงานไปใช้พัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ได้พิจารณารายงาน
ประจ าปีของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 แล้ว พบว่าโรงเรียนได้ด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด จึงให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ พิทยาคม 
ปีการศึกษา 6225  นี้ 

 
 

     ลงนาม  
 

          (                        ) 
           ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
 


