รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
(Self Assessment Report : SAR)
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

คํานํา
รายงานผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ฉบับนี้ จัดทําเพื่อตรวจสอบ ทบทวน การดําเนินงานที่ผานมา ทําใหทราบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการแลวนําผล
มาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา แลวดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมีมาตรฐานของชาติ
เปนเปาหมาย โรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและผูเกี่ยวของเก็บรวบรวมขอมูล จากการสังเกต สัมภาษณ
สํารวจตรวจสอบ บันทึกขอมูล แลวนําผลมาวิเคราะห สรุปรายงานผลการประเมินตนเองเสนอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต๙ ผูป กครองและสาธารณชน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป
ขอขอบคุณคณะทํ างานที่รับผิ ดชอบในการจั ดทํารายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษาจนสํ าเร็ จ
เรียบรอยและหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป

(นายวิโรจน ไชยภักดี)
ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

สารบัญ
คํานํา
สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐาน
สวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
สวนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ
สวนที่ ๔ ภาคผนวก
คํารับรองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
คําสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยที่ ๘๒/๒๕๖๑

หนา
๑
๑๗
๑๗
๓๘
๕๑
๕๓
๕๔
๕๕
๕๙
๖๐
๖๑

-๑สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐาน
๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตั้งอยูเลขที่ ๑๐๓ หมู ๔ ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๙ รหั ส ไปรษณี ย
๗๒๑๒๐ โทรศั พ ท ๐-๓๕๕๗๘๐๘๘–๙ โทรสาร ๐-๓๕๕๗๘๐๘๘ ต อ ๑๐๗ e-mail :
webmaster@tcschool.ac.th website : www.tcschool.ac.th เป ด สอนตั้ ง แตร ะดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๑ ถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๖ และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
เนื้อที่ ๔๕ ไร ๕๒ ตารางวา เขตพื้นที่บริการการศึกษา ๕ ตําบล ไดแก ตําบลเขาพระ ตําบล
หัวเขา ตําบลเดิมบาง ตําบลปากน้ํา และตําบลนางบวช
๒. ขอมูลครูและบุคลากร
๒.๑ จํานวนขาราชการครู ครูพนักงานราชการและครูอัตราจางจําแนกตามฝาย/กลุมสาระ
การเรียนรู
ขาราชการครู
ครูพนักงาน
ครูอัตราจาง
ที่
ฝาย / กลุมสาระการเรียนรู
ชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ช ญ
ร ช ญ ร ช ญ ร
๓ ๒
๕ - - - - ๑ ฝายบริหาร
- - - ๑๖.๗๓
๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย - ๑๑ ๑๑ - - ๑๒ ๑๒ - - - ๑ ๑
๑๙.๕๐
๓ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
๖ ๑๑ ๑๗ - - - - ๑๙.๕๓
๔ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
๖ ๖ ๑๒ ๑ ๑ - - - ๒๓.๐๐
๕ กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา
๑ ๑๔ ๑๕ - - - ๒ ๒
๒๐.๙๔
๖ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
๕ - - - - ๑๙.๘๐
๗ กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษา ๕ ๕ - - ๑ - ๑
๒๐.๒๐
๘ กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา ๑ ๔
๑๙.๐๐
๙ กลุมสาระการเรียนรูการงานฯ ๘ ๑๒ ๒๐ ๑ ๒ ๓ - ๓ ๓
- ๓
๓ - - - - ๒๐.๓๓
๑๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓๐ ๗๕ ๑๐๕ ๑ ๓ ๔ ๑ ๓ ๔
๑๙.๘๙
รวม

-๒๒.๒ วุฒิการศึกษาของขาราชการครู ครูพนักงานราชการ และครูอัตราจาง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ขาราชการครู
ช
๒๐
๑๐
๐

ญ
๔๒
๓๒
๑

ร
๖๒
๔๒
๑

ครูพนักงาน
ช
๑
๐
๐

ญ
๓
๐
๐

ครูอัตราจาง
ร
๔
๐
๐

ช
๑
๐
๐

ญ
๓
๐
๐

ร
๔
๐
๐

รวม

รอยละ

๗๐
๔๒
๑

๖๑.๙๕
๓๗.๑๗
๐.๘๘

-๓๓. ขอมูลนักเรียน (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ระดับชั้นเรียน

จํานวนหอง

ม.๑

เพศ

รวม

เฉลี่ย

๑๐

ชาย
๒๑๑

หญิง
๑๗๓

๓๘๔

ตอหอง
๓๘.๔๐

ม.๒

๙

๒๐๘

๒๐๘

๔๑๖

๔๖.๒๒

ม.๓

๙

๑๗๑

๒๑๑

๓๘๒

๔๒.๔๔

ม.๔

๗

๑๒๘

๑๒๘

๒๕๖

๓๖.๕๗

ม.๕

๗

๑๒๕

๑๒๘

๒๕๓

๓๖.๑๔

ม.๖

๗

๑๑๐

๑๒๖

๒๓๖

๓๓.๗๑

ปวช.๑

๑

๑๑

๓๔

๔๕

๔๕.๐๐

ปวช.๒

๑

๒

๒๔

๒๖

๒๖.๐๐

ปวช.๓

๑

๒

๓๑

๓๓

๓๓.๐๐

รวมทั้งหมด

๕๒

๙๖๘

๑๐๖๓

๒๐๓๑

-๔๔. สรุปขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จําแนกตามระดับคุณภาพ
5

กลุมสาระการเรียนรู จํานวนที่
เขาสอบ
ภาษาไทย
๓,๘๒๒
๓,๔๘๔
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
๓,๙๗๑
สังคมศึกษาฯ
๑๐,๒๓๗
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕,๗๙๑
ศิลปะ
๔,๕๙๔
การงานอาชีพฯ
๖,๑๗๘
๓,๔๔๓
ภาษาตางประเทศ
รวม
๔๑,๕๒๐

๐
๖๑
๑๔๓
๘๖
๑๖๘
๔
๑๒๘
๔๒
๑๐๘
๗๔๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖
จํานวน นร.ที่ รอยละนร.
ไดระดับ ๓ ที่ไดระดับ ๓
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
ขึ้นไป
ขึ้นไป
๑
๑.๕
๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
๔
๒๙๒ ๓๐๘ ๔๖๒ ๔๗๕ ๖๘๐ ๕๖๙ ๙๕๐ ๒,๑๙๙
๕๗.๕๔
๕๔๒ ๔๖๙ ๖๔๔ ๕๖๗ ๔๕๓ ๒๔๗ ๓๙๖ ๑,๐๙๖
๓๑.๔๖
๒๕๐ ๒๔๙ ๕๖๒ ๖๓๒ ๘๔๑ ๕๖๑ ๗๖๗ ๒,๑๖๙
๕๔.๖๒
๙๐๖ ๗๓๒ ๑,๑๙๔ ๑,๓๒๕ ๑,๗๒๑ ๑,๔๙๙ ๒,๖๑๐ ๕,๘๓๐
๕๖.๙๕
๒๓๓ ๒๒๒ ๔๒๓ ๔๗๒ ๗๔๓ ๑,๐๖๑ ๒,๖๐๓ ๔,๔๐๗
๗๖.๑๐
๓๑๑ ๒๒๔ ๒๘๒ ๓๕๒ ๕๘๘ ๕๓๓ ๒,๑๕๑ ๓,๒๗๒
๗๑.๒๒
๓๗๙ ๓๗๒ ๕๗๕ ๗๕๙ ๙๔๑ ๙๒๔ ๒,๑๔๙ ๔,๐๑๔
๖๔.๙๗
๔๙๐ ๓๑๐ ๔๓๙ ๔๓๗ ๕๙๔ ๓๗๓ ๖๗๐ ๑,๖๓๗
๔๗.๕๕
๓,๔๐๓ ๒,๘๘๖ ๔,๕๘๑ ๕,๐๑๙ ๖,๕๖๑ ๕,๗๖๗ ๑๒,๒๙๖ ๒๔,๖๒๔ ๕๙.๓๑

-๕๕. ผลการทดสอบระดับชาติ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
วิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

โรงเรียน
๔๖.๘๓
๒๘.๗๖
๒๓.๓๖
๓๑.๓๘

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด สพฐ.
๔๙.๐๔
๔๘.๗๗
๒๙.๕๐
๓๐.๑๔
๒๖.๔๖
๒๖.๕๕
๓๒.๒๘
๓๒.๔๗

ระดับประเทศ
๔๘.๒๙
๓๐.๔๕
๒๖.๓๐
๓๒.๒๘

-๖ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

โรงเรียน
๔๓.๖๕
๓๒.๐๙
๒๓.๔๕
๒๐.๙๔
๒๖.๔๓

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด สพฐ.
๔๙.๔๗
๕๐.๐๗
๓๔.๖๕
๓๔.๙๖
๒๖.๔๑
๒๗.๙๑
๒๓.๙๕
๒๔.๖๔
๒๘.๕๖
๒๙.๔๘

ระดับประเทศ
๔๙.๒๕
๓๔.๗๐
๒๘.๓๑
๒๔.๕๓
๒๙.๓๗

-๗เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
วิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
ปการศึกษา ๒๕๕๙
ปการศึกษา ๒๕๖๐
ภาษาไทย
๔๕.๒๓
๔๖.๘๓
ภาษาอังกฤษ
๓๐.๖๗
๒๘.๗๖
คณิตศาสตร
๒๗.๓๔
๒๓.๓๖
วิทยาศาสตร
๓๓.๑๐
๓๑.๓๘
0

0

0

-๘เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
วิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
ปการศึกษา ๒๕๕๙
ปการศึกษา ๒๕๖๐
ภาษาไทย
๔๙.๗๑
๔๓.๖๕
สังคมศึกษา
๓๕.๕๘
๓๒.๐๙
ภาษาอังกฤษ
๒๓.๙๗
๒๓.๔๕
คณิตศาสตร
๒๔.๒๖
๒๐.๙๔
วิทยาศาสตร
๓๐.๓๖
๒๖.๔๓
0

0

0

-๙๖. สรุปการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.๑ จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐
0

ชื่อแหลงเรียนรู
๑. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร
๒. หองคลินิกวิชาการ
๓. หองสมุด
๔. หองกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๕. หองสื่อการเรียนรูภาษาไทย
๖. หอง Knowledge Center
๗. หองสื่อการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๘. หองปฏิบัติการคหกรรม
๙. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
๑๐. ธนาคารโรงเรียน
๑๑. ธนาคารขยะ
๑๒. หองสื่อการเรียนรูเกษตรกรรม
๑๓. หองปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา
๑๔. หองประวัติศาสตร
๑๕. หองอาเซียน
๑๖. หองนาฏศิลป
๑๗. หองปฏิบัติการศิลปะ
๑๘. หองดนตรีไทยและดนตรีสากล
๑๙. หอศิลปรวมสมัย พระอาจารยธรรมโชติ
๒๐. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
๒๑. พรรณไมในวรรณคดีภายในโรงเรียน
๒๒. แนะแนว
๒๓. หองสืบคน
๒๔. หองพิมพดีดภาษาไทย
๒๕. หองพิมพดีดภาษาอังกฤษ
๒๖. หองเครื่องใชสํานักงาน

จํานวนนักเรียน

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕

๑๖๐
๓๘๔
๑๖๔
๑๘๐
๗๐
๗๖๘
๔๒๖
๓๘๑
๓๘๔
๒๐๐
๓๘๔
๓๘๔
๓๘๔
๓๙๖
๓๘๔
-

๑๖๐
๔๑๖
๑๗๕
๑๓๕
๓๐
๘๓๒
๓๕๕
๔๐๘
๔๑๖
๔๑๖
๔๑๖
๔๑๖
๓๘๒
๔๑๖
-

๑๖๐
๑๖๐
๓๘๒
๑๙๐
๑๕๐
๒๐๐
๗๖๔
๓๕๔
๕๘๓
๓๗๓
๓๘๒
๙๐
๓๘๒
๓๘๒
๑๒๐
๑๒๐
๓๘๒
๓๔๘
๓๘๒
๓๘๒
-

๑๔๐
๑๖๐
๒๕๖
๑๓๐
๑๒๐
๒๕๖
๕๑๒
๒๔
๔๖๕
๓๙๑
๒๕๖
๒๕๖
๒๕๖
๒๕๖
๒๕๖
๔๘๘
๒๕๖
๓๙๑
๓๙๑
๔๔

๒๔๐
๒๖
๒๕๓
๑๐๒
๑๐๗
๑๕๐
๕๐๖
๒๗๐
๒๘๙
๒๗๔
๒๕๓
๒๕๓
๒๕๓
๒๕๓
๔๙๖
๒๕๓
๒๗๔
๒๗๔
๒๖

ชั้น ม.๖

๑๘๐
๑๒๐
๒๓๖
๗๐
๖๐
๑๕๐
๔๗๒
๓๖
๕๔๖
๒๖๔
๒๓๖
๑๔๐
๒๓๖
๒๓๖
๒๓๖
๒๓๖
๔๘๘
๒๓๔
๒๓๖
๒๖๔
๒๖๔
๓๑

-๑๐๖.๒ จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐
ชื่อแหลงเรียนรู
๑. บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
๒. วัดทาชาง
๓. เทศบาลตําบลเขาพระ
๔. วัดกํามะเชียร(นิทานพื้นบาน)
๕. ศูนยเกษตรกรรมยั่งยืน
๖. แกะสลักหนอไมไผตง ทาชาง
๗. หางขายยาบุญสงโอสถ
๘. เกษตรอินทรียวิถีธรรมชาติ
๙. งานจักสานตําบลเดิมบาง
๑๐. โรงงานน้ําหวานทานตะวัน
๑๑. โรงสีขาวสุภาพ
๑๒. ขนมจีนนางบวช
๑๓. พระราชวังบางประอิน
๑๑. วัดตางๆ
๑๒. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี
๑๓. โรงละครแหงชาติภาคตะวันออก จ.สุพรรณบุรี
๑๔. คายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕. สถานประกอบการ
๑๖. สนามกีฬา อําเภอเดิมบาง
๑๗. พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
๑๘. กิจกรรมแนะแนวมหาวิทยาลัยตางๆ

จํานวนนักเรียน

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕

๒๕๐
๑๒๑
๖๐
๒๐
-

๒๐๐
๔๑๖
๑๕๐
๘๐
๓๘
๒๐
๓

๔๙๕
๓๙
๑๕
๒

๒๓๒
๕๐
๓๐
๒๔
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒๔
๘๐
๒๖
๑๐
๑๐๐
๓

๒๕๓
๑๕
๘๐
๒๑
๑๐
๑๐๐
๙

ชั้น ม.๖

๒๓๖
๒๐
๒๐๐
๒๓
๓๑
๑๐
๑๐๐
๒๑

-๑๑๗. ขอมูลงบประมาณ
0

รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

จํานวน/บาท
๓,๗๑๔,๔๗๘
๑๓,๐๗๒,๔๓๔

เงินอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ

๑๖,๗๘๖,๙๑๒

รายจาย

งบดําเนินการ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/
เงินเดือน-คาจาง
งบอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายจาย

จํานวน/บาท
๔,๐๖๒,๕๗๖.๘๐
๑๔,๐๐๗,๘๘๕.๕๔
๑๘,๐๗๐,๔๖๒.๓๔

๘. สภาพชุมชนโดยรวม
๘.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมมีภูเขาอยูทั่วไป พื้นที่
เหมาะแกการปลูกขาวทําไรทําสวนมีแมน้ําทาจีน (แมน้ําสุพรรณบุรี) เปนแมน้ําสายหลักไหลผานหลายตําบล
บึงฉวากเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในปจจุบันมีเนื้อที่ ๑,๕๐๐ ไร มีประชากรประมาณ ๗๒,๕๔๒ คน
บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก แมน้ําทาจีน ถนนคอนกรีต ๔ เลน สาย ๓๐๔ กรุงเทพ - สุพรรณบุรี
ที่วาการอํ าเภอเดิ มบางนางบวช โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช สถานีตํารวจภูธ รอําเภอเดิมบางนางบวช
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเดิมบางนางบวช สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคอําเภอเดิมบางนาง
บวช ชุมชนตลาดทาชาง วัดเขาพระ วัดทาชาง วัดกํามะเชียร โรงสีขาว สถานีขนสง บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
และหน ว ยงานราชการอื่ น ๆ อาชี พหลั กของชุมชน คื ออาชีพเกษตรกรรม เนื่อ งจากสภาพพื้น ที่เหมาะทํ า
การเกษตร ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คื อ
พิธีทําบุญตักบาตรเทโววัดหัวเขา
๘.๒ ผู ป กครองส ว นใหญ จบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา – มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น
รอยละ ๘๕ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รอยละ ๙๗ นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดย
เฉลี่ยตอป ๗๐,๐๐๐ บาท
๘.๓ โอกาสของสถานศึกษากับความรวมมือ ของชุมชน มีมากเนื่องจากผูปกครองและชุมชนเห็น
ความสําคัญของการศึกษาและใหการสนับสนุนไดเปนอยางดีตลอดมา
๘.๔ ขอจํากัดของสถานศึกษากับความรวมมือของชุมชน ผูปกครองและชุมชนมีอาชีพคาขาย
และเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญมีฐานะยากจนและก็พยายามสนับสนุนโรงเรียนเทาที่จะทําได
0

-๑๒๙. สรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและขอเสนอแนะ
๙.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ดานผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ดานครู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครู
เพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานผูบริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึ กษามี การจั ดองค กรโครงสร าง และการบริ หารงาน
อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมีสื่อการ
เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีคาเฉลี่ย ดี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
() รับรอง
( ) ไมรับรอง
กรณีที่ไมไดรับการรับรอง เนื่องจาก .........................-......................................


















-๑๓จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
จุดเดน
ดานผูเรียน
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
ร วมกั บผู อื่ นได มี สุ ขนิ สั ย มี สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิ ตที่ ดี มี ทั กษะในการแสวงหาความรู ด วยตนเองและมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห วิจารณญาณ มีความสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
ดานครู
ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม จบปริญญาตรีทางการศึกษาทุกคน ไดสอนตรงตามวิชาเอก/โท ไดรับการ
อบรม พัฒนาในวิชาที่สอนครบตามเกณฑ มีการจัดกิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานผูบริหาร
ผูบริหารมีภาวะผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดการองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
จุดควรพัฒนา
ดานผูเรียน
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ดานศิลปะ ดนตรี และ
กี ฬา สถานศึ กษามี หลั กฐานร องรอยที่ แสดงให เห็นความพยายามในการพัฒนามาตรฐานด านทั กษะ เนื่ องจาก
ผลสัมฤทธิ์ต่ํา ยังไมคอยแนชัด โครงการที่จัดทํารองรับในแตละมาตรฐานการศึกษา กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จไม
ชัดเจน และไมสอดคลองครอบคลุมสามในสี่ของตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานการศึกษา
ดานครู
ครูควรปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูในสวนของกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการบันทึก
หลังสอนใหครบถวน ชัดเจน ควรมีการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนครบทุกกลุมสาระ และนําขอมูลนักเรียนไปปรับปรุง
พัฒนาเปนรายคน หรือกลุมอยางเปนรูปธรรม
ดานผูบริหาร
สถานศึกษาควรมีการวางระบบและกลไกที่ดีในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความรวมมือ
จากชุมชน และไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และจัดใหมีระบบและกลไกและมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง มีระบบการนิเทศการเรียนการสอน และนําผลการนิเทศไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอตอเนื่องและ
ยั่งยืน นอกจากนี้ ควรมีการนําสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับทองถิ่นเขาสูแผนการสอนอยางเปนระบบและขั้นตอนมี
การดําเนินงานที่ถูกตองอยางทั่วถึงเปนรูปธรรมชัดเจน มีการประเมินระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง

-๑๔๙.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ

ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

คะแนนรวม
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพระดับ ดี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
() รับรอง
( ) ไมรับรอง

-๑๕จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเดน
ดานผลการจัดการศึกษา
๑. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคและมีความใฝรู เพราะรูจักดูแลตนเองใหปลอดจากสิ่งเสพติด ไมด่ืม
สุรา ไมเลนการพนัน มีจิตใจโอบออมอารี เชน การบริจาคโลหิตแกโรงพยาบาล มีความซื่อสัตยสุจริต เก็บเงินหรือ
สิ่งของไดจะคืนเจาของ รูจักประหยัดอดออม และเรียนรูอยางตอเนื่องดวยการคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู
ตางๆทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒. สถานศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เนนทางดานความละอายใจ
ตอบาป การเกรงกลัวตอบาป มีความซื่อสัตย มีคุณธรรม เปนอัตลักษณของผูเรียนที่วา “ลูกธรรมโชติเปนคนดี
มีความรู คูคุณธรรม”
ดานการบริหารจัดการศึกษา
ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ดี มีความเปนผูนําทางวิชาการในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
มีน้ําใจ รักธรรมชาติ เปนกัลยาณมิตรกับผูรวมงาน มีความรูความสามารถในการใชระบบบริหารคุณภาพ(PDCA)
ในการบริหารจัดการเปนที่ยอมรับในรูปแบบการบริหารการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ โปรงใสในการบริหาร
จัดการ มีความสามัคคี และจัดบรรยากาศภูมิทัศน สิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษารมรื่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัย
เปนระเบียบเอื้อตอการพัฒนา เปนแหลงเรียนรู รวมทั้งมีการสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณดานการประกอบอาชีพ
เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจัดกิจกรรม เพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียน
รวมทั้งจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับพัฒนาการสุนทรียภาพอยางครบถวนทั้งดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา เปนที่ยอมรับ
ของชุ มชน รวมทั้ งคณะกรรมการสถานศึ กษาที่ เข มแข็ ง เสี ยสละ อุ ทิศตนและให ความร วมมื อในการพั ฒนา
สถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ ทําใหสถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษาใชการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เชน การสอนแบบสาธิต การสอนแบบทดลอง
การสอนแบบโครงงาน ที่เห็นไดเดนชัดคือ โครงงานวิทยาศาสตรที่สามารถครองรางวัลชนะเลิศระดับภาค โครงงาน
อาชีพที่ใหผูเรียนไดแสดงความสามารถในดานการประกอบอาชีพตางๆ โครงงานปลูกพืชผักปลอดสารพิษในถังสี
ปลูกผักเลื้อยตามโครงเหล็ก เชน บวบ เพื่อเปนรมทางเดิน เพาะเห็ดโดยใชวัสดุเหลือใช การประดิษฐสิ่งของตางๆ
จากธนาคารขยะ การเพิ่มสุนทรียภาพทางดานภาษาจนสามารถครองตําแหนงชนะเลิศดานการเลานิทานภาษาอังกฤษ
ระดับภาค ๒ ปซอน
ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน เชน การจัดหอง
พิเศษใหผูเรียนที่มีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพิ่มแหลงเรียนรูที่ใชเทคโนโลยี(หองสืบคน)
จํานวน ๔ ห อง เพื่ อให ผู เรี ยนสามารถเรี ยนรูได ด วยตนเอง เป นต น โดยการมี ส วนร วมของทุกฝ ายที่เกี่ ยวข อง
มีผูรับผิดชอบโดยตรง ทําใหระบบประกันคุณภาพการศึกษามีความเขมแข็งยั่งยืนอยางตอเนื่อง
จุดควรพัฒนา
ดานผลการจัดการศึกษา
๑. ผูเรียนไดรับความรูดานการอาชีพมากกวาการเรียนเพื่อศึกษาตอ เชน การจัดถนนสายดนตรีในหอง
ประชุมที่มีการจัดเตนทขายสิ่งประดิษฐและอาหาร ตลอดจนการสาธิตการเพาะเห็ดฟางจากกอนเห็ดที่เหลือจากการ
เพาะเห็ดนางฟา เปนตน

-๑๖๒. ผูเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ควรไดรับการสอนซอมเสริมเพื่อเขารับ
การทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ดานการบริหารจัดการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาสวนหนึ่งยั งไม เขาใจบทบาทหน าที่ของตนเองอย างชั ดเจนและไมมีการ
รายงานผลการประชุมตอผูบังคับบัญชาภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่มีการประชุม รวมทั้งสถานศึกษายังขาดสื่อภูมิ
ปญญาทองถิ่นและหลักสูตรทองถิ่นยังนอยกวาที่ควร ดานสภาพแวดลอม สถานศึกษามีตนไมจํานวนมาก แตไมมี
ปายบอกชื่อและประโยชนของตนไมเปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และบุคลากรบางสวนยังไมเขาใจการ
สรุปผลการดําเนินงานระดับกลยุทธของสถานศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวบงชี้ความสําเร็จของ
แผนงาน
ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑. สถานศึกษาจัดแบงผูเรียนตามความสามารถของผูเรียนจากฝายวิชาการเปนอัจฉริยะ เกง ปาน
กลางและออน ทําใหครูผูสอนไมสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลได การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเนน
กระบวนการสอนย้ําสําหรับผูเรียนที่ดอยกวาอัจฉริยะมากกวาการซอมเสริมความรูนอกเวลาเรียน ผูเรียนตองคนควา
หาความรูจากแหลงเรียนรูที่สถานศึกษาจัดให จึงมีผูเรียนที่เนนดานการอาชีพมากกวาการเรียนเพื่อศึกษาตอ
๒. ครูควรสอนซอมเสริมอยางเขมขนใหผูเรียนที่จะตองสอบ O-NETในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ทุกคน ในชวงเย็นหลังเลิกเรียน วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลทุกกลุมสาระวิชา
๓. การส งแผนการจั ดการเรี ยนรู หลั งสอนไม เป นไปตามกํ าหนดในบางกลุ มสาระวิ ชา เช น สาระ
คณิตศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และขาดขอเสนอแนะที่สําคัญจากผูมีหนาที่ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรูทําใหไมมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทาที่ควร
ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานในภาพรวมวา สถานศึกษาจัดการศึกษาตามแผน
กลยุทธวามีคุณภาพอยูในระดับใดนอยกวาที่ควร

-๑๗4

0

สวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึ กษาได ดํา เนิ น การจั ดให มีกระบวนการพัฒ นาการเรีย นการสอนดว ยวิธีการที่ห ลากหลาย
ตามศักยภาพของผูเรียน มีความรูและทักษะพื้นฐานตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยออกแบบ
การจั ด การเรี ย นรู ได เ หมาะสมกั บ ผู เ รี ย น มุง เน น ใหผูเ รีย นเกิ ดประสิ ทธิ ภ าพในการเรี ย นรู รั กและสนุ ก
กับการเรียนรู เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสแสวงหาความรูภายนอกหองเรียน เชน ศึกษาแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนอยางสรางสรรค ครูศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรเพื่อออกแบบ
การจัดการเรียนรูใหนักเรียน จัดทําโครงสรางหลักสูตรที่มีรายวิชาที่หลากหลาย ใหผูเรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ สงเสริมใหผูเรียนชั้น ม.๑-ม.๖ เขารวมกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียน
ที่ตอบสนองความตองการและความสนใจ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนหลากหลายรูปแบบ เชน แบบฝก
การอาน การเขียน แบบระดมสมอง แบบรวมมือ (แบบกลุม) การเรียนรูแบบใชกระบวนการคิด กระบวนการ
แกปญหา และเทคนิคการเสริมทักษะทางภาษาไทย เทคนิคการสรางทักษะทางภาษาตางประเทศ หรือเทคนิค
วิธีลัดในดานการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร จัดสอนเสริมเตรียมความพรอมวิชาการสูสนามสอบเพื่อศึกษาตอ
ระดับที่สูงขึ้น และการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเห็นวาทักษะทางดานภาษาและการคิด
คํานวณไมใชเรื่องยาก สามารถนําไปใชไดจริง มีการจัดการเรียนรูใหเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต โดยเนนการปฏิบัติ
จริงทั้งในและนอกหองเรียน ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูจับคูสนทนา ฝกกระบวนการคิดและแกปญหาจาก
ตัวอยางสถานการณตางๆ จัดกิจกรรมคายวิชาการเสริมทักษะดานตางๆ ไดแก คายบันไดกวี English Camp
Chinese Camp คายภาษาตางประเทศ โครงการหองเรียนพิเศษ จัดคายวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต น และตอนปลาย จั ด ค า ยคอมพิ ว เตอร ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ค า ยคณิ ต ศาสตร ม.ต น
คายคณิตศาสตรสําหรับหองเรียนโครงการพิเศษ ม.ตน-ม.ปลาย คาย A-Math game มีการใชสื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย โดยสงครูเขารับการอบรมการผลิตสื่อ เพื่อนําความรูที่ไดรับมาใชในการผลิตนวัตกรรมใหม ๆ
สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาการใชเทคโนโลยี โดยการเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศและอุปกรณในการใหบริการ
ใหมากขึ้น เชน เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรในการสืบคน โสตทัศนูปกรณ ปรับปรุงคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ
เปนตน พรอมทั้งมีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยการเขารวมประชุมและ
สัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาใหครูใชเทคโนโลยีการสื่อสารการจัดการเรียนรู เพื่อฝกฝนทักษะในการพัฒนา
สื่อทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการใชชุดโปรแกรมตางๆของ Google หรือ Google App (Google App for
Education) ที่เปดใหสถาบันการศึกษาใชสําหรับเปนเครื่องมือเสริมประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน
ชวยใหนักเรียนมีสวนรวมไดทุกเวลาทุกที่ในอุปกรณทุกชนิด จัดทําวิจัยในชั้นเรียนใหสอดคลองกับสภาพปญหา
ที่เกิดจากการเรียนการสอน มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียน
การสอนในระดับโรงเรียนและระดับเครือขาย ครูผูสอนไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียน
อย า งน อ ยภาคเรี ย นละ ๑ ครั้ ง การจั ด การเรี ย นรู ใ ห ผู เ รี ย นมี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห คิ ด อย า ง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา โดยมีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน จัดทัศนศึกษา
ในทุกระดับชั้น จัดคายตนกลาศิลปะ จัดคายวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย จัดคาย
คอมพิวเตอรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ จัดกิจกรรม

-๑๘สัปดาหวิทยาศาสตร จัดกิจกรรม Open-House จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร จัดการ
แข ง ขั น ทั ก ษะวิ ท ยาศาสตร โครงการธนาคารขยะโรงเรี ย นธรรมโชติ ศึ ก ษาลั ย โครงการปลู ก พื ช ไร ดิ น
การประกวดวาดภาพ “ศิลปสรางคน” กิจกรรม To Be Number One จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ธรรมโชติ
เกมส” การแขงขันฟุ ตบอล อบจ.สุพรรณบุ รีลีก กีฬานั กเรี ยน สพม.๙ สุพรรณบุรี และสุพรรณิการเ กมส
กิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เปนการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจและ
เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงการประสานความรวมมือกับชุมชนจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู
และภูมิป ญญาทองถิ่น สงเสริมใหครู ใชเ ทคโนโลยีและการสื่ อสารในการจัดการเรีย นรู มีห องปฏิบัติการ
ครุภัณฑและอุปกรณเทคโนโลยีชวยสอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการสอน ในระดับ
โรงเรียนและระดับเครือขาย ครูมีการวัดผลและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
เนนการประเมินสภาพจริงและนําผลประเมินมาใชเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพ รวมถึงเปนการเตรียมความพรอมในการทดสอบระดับชาติ สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรโดย
จัดใหมีการวิเคราะหหลักสูตรและจัดทําคําอธิบายรายวิชา จัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
อยางรอบดาน จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยไดสอดแทรกกิจกรรมบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมอาเซียนเขาไวในหลักสูตร สงเสริมการจัดทําโครงสรางหลักสูตรที่มีรายวิชา
เพิ่ ม เติ ม ที่ ห ลากหลาย ให ผู เ รี ย นเลื อ กเรี ย นตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของผูเ รีย น
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูไดเต็ม
ตามศั ก ยภาพ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นกิ จ กรรมชุ ม นุ ม กิ จ กรรมลู ก เสื อ -เนตรนารี กิ จ กรรมรั ก ษา
ดิ น แดน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ จัดกิจกรรมใหนักเรียนรู เขาใจ และเห็นคุณคาในตนเอง สงเสริมใหนักเรียนรูจักและเขาใจในระบบ
การศึกษาตอ ฝกทักษะในการทํางานโดยมีกิจกรรมที่สงเสริม เชน กิจกรรมทําแบบสํารวจการคนหาตนเอง
และการประกอบอาชีพของสถาบันตางๆ กิจกรรมการวางแผนการศึกษาตอในอนาคตของตนเอง กิจกรรม
นิทรรศการแนะแนวชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ ๓ มั ธ ยมศึ กษาปที่ ๖ และชั้น ปวช.๓ โดยการนํานักเรีย นไปสอบ
สัมภาษณโครงการพิเศษ ที่สถาบันการศึกษาใหโควตาพิเศษกับนักเรียนของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาตอ
ชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ ๖ ในเขตพื้ น ที่ บ ริ การ รวม ๗ ตํ าบล จํ านวน ๒๓ โรงเรีย น จัดโครงการสรา งเสริ ม
ประสบการณอาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในชวงปดภาคเรียน จากสถาน
ประกอบการใกลบาน กิจกรรมการเลือกหลักสูตรและสาขาวิชาชีพสูโลกอาชีพ
กิจกรรมการทดลอง
ทําแบบทดสอบ Gat Pat ๙ วิชาสามัญ กิจกรรมทดลองลงคะแนนเพื่อสมัครระบบ Addmission จนถึงการ
สัมภาษณเพื่อเขาศึกษาตอ จัดกิจกรรมนิทรรศการการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา และนํานักเรียนไปศึกษา
ดูงานในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆตามความเหมาะสม
สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความประพฤติดานคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม มีความภูมิใจ
ในท อ งถิ่ น และความเป น ไทย และเห็ น คุ ณ ค า เกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาไทย แสดงออกได อ ย า งเหมาะสมใน
ชีวิ ตประจํ าวั น ยอมรั บเหตุผ ลความคิดเห็ น ของผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธดี มีวิธีการรักษาอารมณและ
สุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ รูและมีวิธีปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหงรังแก ไมเพิกเฉยตอการกระทําสิ่งที่
ไม ถู ก ต อ ง และอยู ร ว มกั น ด ว ยดี ใ นครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม โดยจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค เชน โรงเรียนสีขาว คายสัมพันธนักเรียนชั้น ม.๑ คายคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนชั้น ม.๔ พิธีไหวครู วันสําคัญทางศาสนา วันรัฐพิธีและเฉลิมฉลองปใหม อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

-๑๙บันทึกความดี เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ การปฏิบัติตนตามคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
ประกวดหองเรียนสะอาดประจําอาคาร Big cleaning day ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ ณ บึงหนองบัว
ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก รู คุ ณ แผ น ดิ น จั ด ค า ยรั ก ษ ศิ ล ป รั ก ภาษาไทย จั ด ทั ศ นศึ ก ษารั ก ษ ศิ ล ป รั ก ภาษาไทย ม.๑
จัดวันภาษาไทยแหงชาติ พัฒนาแหลงเรียนรูศิลปะ จัดนิทรรศการ “ยุวชน คนสรางศิลป” พัฒนาหอศิลป
รร.ธรรมโชติศึกษาลัย พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานดนตรีไทย กิจกรรมสรางเสริมเติมฝน...ยุวชนดนตรี กิจกรรม
ประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา รวมกับอําเภอเดิมบางนางบวช และจังหวัดสุพรรณบุรี มอบดอกดารารัตน
25,000 ดอกแก อ.เดิมบางนางบวช โครงการพัฒนาผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู บําเพ็ ญประโยชน จัดกิจ กรรมการเรียนการสอนให นักเรี ยนไดออกกํ าลังกายในชั่วโมงเรียน มีการ
ประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และจัดหาอุป กรณกีฬาให ยืมเลนเวลาพักกลางวันและเวลาวาง
จัดกิจกรรมกีฬาสี ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมกลุมคณะสี และแขงขันกีฬาสี ฝกซอมนักกีฬาและเขารวม
กิจกรรมการแขงขันกีฬา สพม.เขต๙ สุพรรณบุรี และกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กีฬา อบจ.สุพรรณบุรี กีฬา สพฐ.
และรายการอื่น ๆ โดยการสงนักเรียนเขารวมแขงขัน ไดแก บาสเกตบอล ฟุตบอล เซปกตะกรอ เทเบิลเทนนิส
กรีฑา นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศหลายรายการ มีการจัดอบรมโครงการทําอยางไรให
หางไกลโรคอวน กิจกรรมตรวจสุขภาพชองปาก การอบรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร โครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนตน
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๒. ผลการดําเนินงาน
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน มีทักษะในการสื่อสารที่สูงขึ้น สามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติไดจริงและประยุกตใชกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดจริง มีทักษะทางการคิดคํานวณสูงขึ้น
มีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมตางๆเปนอยางดี มีความสามารถในการ
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
โรงเรียนมีการเพิ่ม
ศักยภาพในการใหบริการ โดยการเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศ และอุปกรณในการใหบริการมากขึ้น เชน การเพิ่ม
จํา นวนคอมพิ ว เตอร เพื่ อการสื บค น โสตทัศนูปกรณ การเพิ่มจํานวน/ปรับ ปรุงคอมพิว เตอรในหองปฏิบัติ
คอมพิวเตอร มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน มีการใชชุดโปรแกรมตางๆ ของ Google หรือ
Google App (Google Apps for Education) ที่ เป ดใหส ถาบั นการศึกษาใช สําหรับเป นเครื่ องมือเสริ ม
ประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมไดทุกเวลา ทุกที่ ในอุปกรณทุกชนิด เปนตน
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูออกแบบสรางสรรคงานทั้งดานวิชาการและอาชีพ
โดยมีการนําเสนอ สื่อสาร เผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงาน นอกจากนี้การจัดทําหลักสู ตรของสถานศึกษา
รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียน จัดใหผูเรียนไดมีกระบวนการเรียนรูที่ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง
จัดนิทรรศการวิชาการเพื่อสรุปผลงานตลอดภาคเรียน และสงเสริมการแสดงออกตามศักยภาพของผูเรียน
มีการนิเทศภายในเพื่อกํากับติดตามตรวจสอบ นําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน และจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ ทําใหการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยูบนหลักการ
พื้ น ฐานสองประการ คื อ การประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นและเพื่ อ ตั ด สิ น ผลการเรี ย น มี ก ารรายงานผล
ความก าวหน าและการสงต อข อมูล ผู เรี ย นในทุกระดับ ชั้น และมีการกํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไป
ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนอย า งสม่ํ า เสมอ โดยการเก็ บ ข อ มู ล และวิ เ คราะห นั ก เรี ย นเป น รายบุ ค คล
สรุปคัดกรองนักเรียนแบงนักเรียนเปนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา มีการเยี่ยมบานนักเรียน มีการ

-๒๐ใหคําปรึกษา มอบทุนการศึกษา และการติดตามดูแลนักเรียนอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมสงเสริมตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการ ความคิดสรางสรรค เพื่อเสริมความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนใหเต็ม
ศั ก ยภาพอย า งหลากหลาย เช น การฝ ก ซ อ มและจั ด นั ก เรี ย นเข า ร ว มแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการ และงาน
ศิลปหัตถกรรมในระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ ไดรับเกียรติบัตรและโล
รางวัลเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ผูเรียนรูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น รูจักเขาใจในระบบการศึกษา
ตอ การประกอบอาชีพ ความเหมาะสม ในการประกอบอาชีพของตนเอง ซึ่งเปนแนวทางในการตัดสินใจ
ในการเลือกที่จะเรียนตอและประกอบอาชีพตอไปในอนาคต
นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม ซึ่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยไดยึดคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรเปนเกณฑ สงผล
ใหเกิดคุณลักษณะของการเปนนักเรียนที่ดี ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียน
ใฝรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ รวมทั้งยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความสุภาพออนนอม โอบออมอารี ชวยเหลือ
ผู อื่ น รู จั ก กตั ญ ู ต อ มี พ ระคุ ณ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น รู จั ก และเห็ น คุ ณ ค า ร ว มอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นา
สิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและรวมอนุรักษสืบทอดภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปะและวัฒ นธรรม ใช ภาษาไทยในการสื่อสารไดอย างถูกตองและเหมาะสม โดยมีความภาคภู มิใจใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น มีความกตัญูกตเวที ใชภาษาไทย
ในการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น ความชื่นชม
ในศิลปะไทย ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย เขารวมกิจกรรมที่สําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
นักเรียนสามารถเขารวมโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถเขียนสื่อสารไดดี รูจักการวางแผน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออกและแสดงความคิดเห็น ยอมรับในกฎ
กติกาของกลุม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีตอความแตกตางและหลากหลาย รวมถึงมีความ
เขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางวัย นักเรียนมีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง
มีการรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ รูและมีวิธีปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก ไมเพิกเฉย
ตอการกระทําสิ่งที่ไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม
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๓. จุดเดน
๑. นักเรียนกลาแสดงออกในดานทักษะภาษามากขึ้น
๒. นักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง
๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
ในการอยูรวมกันเปนกลุมและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนรูระหวางกัน
๔. นักเรีย นมีความก าวหน าจากพื้ น ฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจและทักษะตางๆ
ตามหลักสูตรอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
๕. หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเอื้ อ ต อ การส ง เสริ ม การพั ฒ นานั ก เรี ย นแบบองค ร วมสามารถพั ฒ นา
ความสามารถไดเต็มศักยภาพ
๖. นักเรียนรูจัก เขาใจ และเห็นคุณคาในตัวเอง สามารถตัดสินใจที่จะศึกษาตอ และประกอบ
อาชีพในอนาคตตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
๗. มีโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึ กษากํ า หนด โดยไม ขัดกั บ กฎหมายและวัฒ นธรรมอัน ดีของสังคม และกําหนดเรื่องคุณลักษณะ
อันพึงประสงคลงสูการเรียนการสอนอยางจริงจัง

-๒๑๘. นักเรียนมีสวนรวมในการเขารวมและการจัดกิจกรรมของชุมชน เปนที่ยอมรับของชุมชน
๙. ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนใหความรวมมือในการดําเนินโครงการ และสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนตลอดมา
๑๐. คณะครูมีความมุงมั่นในการทํางาน ทํางานเปนทีม และมีการบริหารจัดการโดยทุกคนมีสวนรวม
มีคณะกรรมการสถานศึกษาเครือขายผูปกครอง ชุมชนที่เขมแข็ง
๑๑. การจั ด กิ จ กรรมให กั บนั กเรี ย น เปน กิ จ กรรมที่ กระตุ น ให นั ก เรี ย นเข า มามี ส ว นร ว มกิ จ กรรม
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี มีการปองกันตนเองที่ดี มีจิตอาสา มีความซื่อสัตย สุจริต
มีระเบียบวินัย มีการพัฒนาดานตาง ๆ ดีขึ้น
๔. จุดควรพัฒนา
๑. ควรมีการคัดกรองนั กเรียนในลํ าดับขั้นตอนสมัครและสอบเขาเรียนเพื่อจะได มีการวางแผนพัฒนา
ความสามารถดานการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณรวมกันระหวางนักเรียน ผูป กครอง และครู
๒. นักเรี ย นควรไดรั บ การกระตุ น และฝกทักษะกระบวนการคิดอยางมีเหตุผ ล โดยใชวิธีการสอน
ที่หลากหลายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
๓. พัฒนาหองเรียนใหเปน E-Classroom มีโสตทัศนูปกรณที่เอื้อตอการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
๔. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๕. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในระดับเขต ระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศทุกรายวิชา ควรมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
๖. พัฒนาความสามารถในดานการสื่อสารทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรี ยนใหกาวหน า
มากขึ้น
๗. พัฒนาสถานที่และอุปกรณในการดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนใหพรอมใชงานอยูเสมอ
๘. เพิ่มบุคลากรในงานแนะแนว
๙. ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี ป ญ หาด า นพฤติ ก รรม (กลุ ม เสี่ ย ง) ให ส ามารถอยู ร ว มกั บ สั ง คม
ในโรงเรียนไดอยางมีความสุข และจัดอบรมพัฒนาเพิ่มเติม
๑๐. ควรส งเสริ มกิ จ กรรมสร า งความภูมิใจในท องถิ่น และความเปน ไทยใหกับ นักเรีย นทั้งภายใน
โรงเรียนและหนวยงานภายนอกใหมากยิ่งขึ้น

-๒๒ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอานและเขียนเหมาะสมตามระดับชั้น
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๑๖๘ ๔๓.๗๕ ๑๘๒ ๔๗.๔๐
๒๕
๖.๕๑
๙
๒.๓๔
ม.๒ ๔๑๖
๑๗๔ ๔๑.๘๓ ๒๑๑ ๕๐.๗๒
๒๔
๕.๗๗
๗
๑.๖๘
ม.๓ ๓๘๒
๑๖๗ ๔๓.๗๒ ๑๗๗ ๔๖.๓๔
๒๙
๗.๕๙
๙
๒.๓๖
ม.๔ ๒๕๖
๑๑๖ ๔๕.๓๑ ๑๒๓ ๔๘.๐๕
๑๒
๔.๖๙
๕
๑.๙๕
ม.๕ ๒๕๓
๑๒๔ ๔๙.๐๑ ๑๐๖ ๔๑.๙๐
๑๙
๗.๕๑
๔
๑.๕๘
ม.๖ ๒๓๖
๙๗
๔๑.๑๐ ๑๑๗ ๔๙.๕๘
๑๖
๖.๗๘
๖
๒.๕๔
รวม ๑,๙๒๗ ๘๔๖ ๔๓.๙๐ ๙๑๖ ๔๗.๕๔ ๑๒๕
๖.๔๙
๔๐
๒.๐๘
รวมระดับดี
๑,๗๖๒ ๙๑.๔๔
และดีเยี่ยม

-๒๓ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตามระดับชั้น จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๔๗
๑๒.๒๔ ๒๙๙ ๗๗.๘๖
๒๕
๖.๕๑
๑๓
๓.๓๙
ม.๒ ๔๑๖
๓๖
๘.๖๕
๓๔๖ ๘๓.๑๗
๒๔
๕.๗๗
๑๐
๒.๔๐
ม.๓ ๓๘๒
๕๔
๑๔.๑๔ ๒๙๒ ๗๖.๔๔
๒๙
๗.๕๙
๗
๑.๘๓
ม.๔ ๒๕๖
๔๐
๑๕.๖๓ ๑๙๑ ๗๔.๖๑
๑๕
๕.๘๖
๑๐
๓.๙๑
ม.๕ ๒๕๓
๖๙
๒๗.๒๗ ๑๖๖ ๖๕.๖๑
๑๒
๔.๗๔
๖
๒.๓๗
ม.๖ ๒๓๖
๗๒
๓๐.๕๑ ๑๔๐ ๕๙.๓๒
๑๖
๖.๗๘
๘
๓.๓๙
รวม ๑,๙๒๗ ๓๑๘ ๑๖.๕๐ ๑,๔๓๔ ๗๔.๔๒ ๑๒๑
๖.๒๘
๕๔
๒.๘๐
รวมระดับดี
๑,๗๕๒ ๙๐.๙๒
และดีเยี่ยม

-๒๔ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๑๓๖ ๓๕.๔๒ ๒๒๘ ๕๙.๓๘
๑๕
๓.๙๑
๕
๑.๓๐
ม.๒ ๔๑๖
๑๗๒ ๔๑.๓๕ ๒๑๐ ๕๐.๔๘
๓๒
๗.๖๙
๒
๐.๔๘
ม.๓ ๓๘๒
๑๕๖ ๔๐.๘๔ ๑๙๘ ๕๑.๘๓
๒๐
๕.๒๔
๘
๒.๐๙
ม.๔ ๒๕๖
๗๔
๒๘.๙๑ ๑๖๕ ๖๔.๔๕
๑๐
๓.๙๑
๗
๒.๗๓
ม.๕ ๒๕๓
๘๐
๓๑.๖๒ ๑๖๒ ๖๔.๐๓
๖
๒.๓๗
๕
๑.๙๘
ม.๖ ๒๓๖
๙๓
๓๙.๔๑ ๑๓๕ ๕๗.๒๐
๖
๒.๕๔
๒
๐.๘๕
รวม ๑,๙๒๗ ๗๑๑ ๓๖.๙๐ ๑,๐๙๘ ๕๖.๙๘
๘๙
๔.๖๒
๒๙
๑.๕๐
รวมระดับดี
๑,๘๐๙ ๙๓.๘๘
และดีเยี่ยม

-๒๕ตารางแสดงจํานวนนักเรียนทีม่ ีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แกปญหาและนําไปประยุกตใชในสถานการณตางอยาง เหมาะสมตามระดับชั้น
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๑๐๔ ๒๗.๐๘ ๒๓๕ ๖๑.๒๐
๒๕
๖.๕๑
๒๐
๕.๒๑
ม.๒ ๔๑๖
๑๒๘ ๓๐.๗๗ ๒๖๐ ๖๒.๕๐
๒๒
๕.๒๙
๖
๑.๔๔
ม.๓ ๓๘๒
๑๔๔ ๓๗.๗๐ ๑๗๘ ๔๖.๖๐
๓๘
๙.๙๕
๒๒
๕.๗๖
ม.๔ ๒๕๖
๑๐๕ ๔๑.๐๒ ๑๓๖ ๕๓.๑๓
๑๒
๔.๖๙
๓
๑.๑๗
ม.๕ ๒๕๓
๖๕
๒๕.๖๙ ๑๗๖ ๖๙.๕๗
๘
๓.๑๖
๔
๑.๕๘
ม.๖ ๒๓๖
๘๘
๓๗.๒๙ ๑๔๐ ๕๙.๓๒
๖
๒.๕๔
๒
๐.๘๕
รวม ๑,๙๒๗ ๖๓๔ ๓๒.๙๐ ๑,๑๒๕ ๕๘.๓๘ ๑๑๑
๕.๗๖
๕๗
๒.๙๖
รวมระดับดี
๑,๗๕๙ ๙๑.๒๘
และดีเยี่ยม

-๒๖ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดอยางเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๒๒๔ ๕๘.๓๓ ๑๒๕ ๓๒.๕๕
๒๔
๖.๒๕
๑๑
๒.๘๖
ม.๒ ๔๑๖
๑๘๑ ๔๓.๕๑ ๒๐๕ ๔๙.๒๘
๒๐
๔.๘๑
๑๐
๒.๔๐
ม.๓ ๓๘๒
๑๖๗ ๔๓.๗๒ ๑๘๙ ๔๙.๔๘
๑๘
๔.๗๑
๘
๒.๐๙
ม.๔ ๒๕๖
๑๒๖ ๔๙.๒๒
๙๔
๓๖.๗๒
๒๙
๑๑.๓๓
๗
๒.๗๓
ม.๕ ๒๕๓
๑๔๓ ๕๖.๕๒
๙๕
๓๗.๕๕
๑๐
๓.๙๕
๕
๑.๙๘
ม.๖ ๒๓๖
๑๐๕ ๔๔.๔๙ ๑๐๕ ๔๔.๔๙
๒๐
๘.๔๗
๖
๒.๕๔
รวม ๑,๙๒๗ ๙๔๖ ๔๙.๐๙ ๘๑๓ ๔๒.๑๙ ๑๒๑
๖.๒๘
๔๗
๒.๔๔
รวมระดับดี
๑,๗๕๙ ๙๑.๒๘
และดีเยี่ยม

-๒๗ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจและ
ทักษะตางๆตามหลักสูตร อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๕๒
๑๓.๕๔ ๒๙๓ ๗๖.๓๐
๓๙
๑๐.๑๖
๐
๐.๐๐
ม.๒ ๔๑๖
๖๕
๑๕.๖๓ ๓๑๑ ๗๔.๗๖
๔๐
๙.๖๒
๐
๐.๐๐
ม.๓ ๓๘๒
๖๒
๑๖.๒๓ ๒๘๓ ๗๔.๐๘
๓๗
๙.๖๙
๐
๐.๐๐
ม.๔ ๒๕๖
๓๔
๑๓.๒๘ ๒๐๗ ๘๐.๘๖
๑๕
๕.๘๖
๐
๐.๐๐
ม.๕ ๒๕๓
๒๘
๑๑.๐๗ ๒๑๑ ๘๓.๔๐
๑๔
๕.๕๓
๐
๐.๐๐
ม.๖ ๒๓๖
๒๒
๙.๓๒
๒๐๒ ๘๕.๕๙
๑๒
๕.๐๘
๐
๐.๐๐
รวม ๑,๙๒๗ ๒๖๓ ๑๓.๖๕ ๑,๕๐๗ ๗๘.๒๐ ๑๕๗
๘.๑๕
๐
๐.๐๐
รวมระดับดี
๑,๗๗๐ ๙๑.๘๕
และดีเยี่ยม

-๒๘ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๑๖๖ ๔๓.๒๓ ๑๘๘ ๔๘.๙๖
๓๐
๗.๘๑
๐
๐.๐๐
ม.๒ ๔๑๖
๑๕๖ ๓๗.๕๐ ๒๑๘ ๕๒.๔๐
๔๒
๑๐.๑๐
๐
๐.๐๐
ม.๓ ๓๘๒
๑๒๐ ๓๑.๔๑ ๒๒๒ ๕๘.๑๒
๔๐
๑๐.๔๗
๐
๐.๐๐
ม.๔ ๒๕๖
๗๘
๓๐.๔๗ ๑๔๙ ๕๘.๒๐
๒๙
๑๑.๓๓
๐
๐.๐๐
ม.๕ ๒๕๓
๘๙
๓๕.๑๘ ๑๔๔ ๕๖.๙๒
๒๐
๗.๙๑
๐
๐.๐๐
ม.๖ ๒๓๖
๘๘
๓๗.๒๙ ๑๓๒ ๕๕.๙๓
๑๖
๖.๗๘
๐
๐.๐๐
รวม ๑,๙๒๗ ๖๙๗ ๓๖.๑๗ ๑,๐๕๓ ๕๔.๖๔ ๑๗๗
๙.๑๙
๐
๐.๐๐
รวมระดับดี
๑,๗๕๐ ๙๐.๘๑
และดีเยี่ยม

-๒๙ขอมูลการศึกษาตอมหาวิทยาลัย หรือสถาบันตางๆ ปการศึกษา ๒๕๖๐ (TCAS รอบที่ ๑)
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยแมโจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทยบริหารธุรกิจ
โรงเรียนวิชาชีพเบญจรักษรวมชัย

จํานวน
๑
๒
๓
๑
๑
๔
๑
๑๑
๑
๑๒
๓
๑
๑
๒
๑
๑
๘
๔
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๑

-๓๐ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึก
ตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏชัดเจนโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๒๗
๗.๐๓
๓๕๗ ๙๒.๙๗
๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
ม.๒ ๔๑๖
๒
๐.๔๘
๔๐๖ ๙๗.๖๐
๘
๑.๙๒
๐
๐.๐๐
ม.๓ ๓๘๒
๘
๒.๐๙
๓๗๐ ๙๖.๘๖
๔
๑.๐๕
๐
๐.๐๐
ม.๔ ๒๕๖
๑๖
๖.๒๕
๒๒๙ ๘๙.๔๕
๑๑
๔.๓๐
๐
๐.๐๐
ม.๕ ๒๕๓
๐
๐.๐๐
๒๔๙ ๙๘.๔๒
๔
๑.๕๘
๐
๐.๐๐
ม.๖ ๒๓๖
๒๒
๙.๓๒
๒๑๒ ๘๙.๘๓
๒
๐.๘๕
๐
๐.๐๐
รวม ๑,๙๒๗ ๗๕
๓.๘๙ ๑,๘๒๓ ๙๔.๖๐
๒๙
๑.๕๐
๐
๐.๐๐
รวมระดับดี
๑,๘๙๘ ๙๘.๕๐
และดีเยี่ยม

-๓๑ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางเปนรูปธรรม จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
จํานวน
นักเรียน จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๓๓๑ ๘๖.๒๐
ม.๒ ๔๑๖
๒๙๒ ๗๐.๑๙
ม.๓ ๓๘๒
๒๗๙ ๗๓.๐๔
ม.๔ ๒๕๖
๒๑๘ ๘๕.๑๖
ม.๕ ๒๕๓
๒๐๘ ๘๒.๒๑
ม.๖ ๒๓๖
๒๑๓ ๙๐.๒๕
รวม ๑,๙๒๗ ๑,๕๔๑ ๗๙.๙๗
รวมระดับดี
๑,๘๐๓ ๙๓.๕๗
และดีเยี่ยม
ชั้น

ดี
จํานวน
๓๙
๙๒
๖๙
๑๘
๒๑
๒๓
๒๖๒

รอยละ
๑๐.๑๖
๒๒.๑๒
๑๘.๐๖
๗.๐๓
๘.๓๐
๙.๗๕
๑๓.๖๐

พอใช
จํานวน รอยละ
๑๔
๓.๖๕
๓๒
๗.๖๙
๓๔
๘.๙๐
๒๐
๗.๘๑
๒๔
๙.๔๙
๐
๐.๐๐
๑๒๔
๖.๔๓

ปรับปรุง
จํานวน รอยละ
๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐

-๓๒ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาไทย และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๒๓๐ ๕๙.๙๐ ๑๑๐ ๒๘.๖๕
๔๔
๑๑.๔๖
๐
๐.๐๐
ม.๒ ๔๑๖
๒๕๐ ๖๐.๑๐ ๑๓๐ ๓๑.๒๕
๓๖
๘.๖๕
๐
๐.๐๐
ม.๓ ๓๘๒
๒๒๐ ๕๗.๕๙ ๑๓๕ ๓๕.๓๔
๒๗
๗.๐๗
๐
๐.๐๐
ม.๔ ๒๕๖
๑๘๕ ๗๒.๒๗
๕๐
๑๙.๕๓
๒๑
๘.๒๐
๐
๐.๐๐
ม.๕ ๒๕๓
๑๗๕ ๖๙.๑๗
๕๕
๒๑.๗๔
๒๓
๙.๐๙
๐
๐.๐๐
ม.๖ ๒๓๖
๒๐๐ ๘๔.๗๕
๒๐
๘.๔๗
๑๖
๖.๗๘
๐
๐.๐๐
รวม ๑,๙๒๗ ๑,๒๖๐ ๖๕.๓๙ ๕๐๐ ๒๕.๙๕ ๑๖๗
๘.๖๗
๐
๐.๐๐
รวมระดับดี
๑,๗๖๐ ๙๑.๓๓
และดีเยี่ยม

-๓๓ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่น และมีมนุษยสัมพันธดี
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๒๘๗ ๗๔.๗๔
๙๓
๒๔.๒๒
๔
๑.๐๔
๐
๐.๐๐
ม.๒ ๔๑๖
๓๘๒ ๙๑.๘๓
๒๗
๖.๔๙
๗
๑.๖๘
๐
๐.๐๐
ม.๓ ๓๘๒
๓๑๗ ๘๒.๙๘
๕๔
๑๔.๑๔
๑๑
๒.๘๘
๐
๐.๐๐
ม.๔ ๒๕๖
๒๑๔ ๘๓.๕๙
๓๓
๑๒.๘๙
๙
๓.๕๒
๐
๐.๐๐
ม.๕ ๒๕๓
๒๑๖ ๘๕.๓๘
๒๙
๑๑.๔๖
๘
๓.๑๖
๐
๐.๐๐
ม.๖ ๒๓๖
๑๙๘ ๘๓.๙๐
๓๑
๑๓.๑๔
๗
๒.๙๗
๐
๐.๐๐
รวม ๑,๙๒๗ ๑,๖๑๔ ๘๓.๗๖ ๒๖๗ ๑๓.๘๖
๔๖
๒.๓๙
๐
๐.๐๐
รวมระดับดี
๑,๘๘๑ ๙๗.๖๑
และดีเยี่ยม

-๓๔ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๙๙
๒๕.๗๘ ๒๔๙ ๖๔.๘๔
๒๓
๕.๙๙
๑๓
๓.๓๙
ม.๒ ๔๑๖
๑๐๘ ๒๕.๙๖ ๒๗๐ ๖๔.๙๐
๒๖
๖.๒๕
๑๒
๒.๘๘
ม.๓ ๓๘๒
๑๐๐ ๒๖.๑๘ ๒๔๘ ๖๔.๙๒
๒๔
๖.๒๘
๑๐
๒.๖๒
ม.๔ ๒๕๖
๖๑
๒๓.๘๓ ๑๗๐ ๖๖.๔๑
๑๕
๕.๘๖
๑๐
๓.๙๑
ม.๕ ๒๕๓
๕๘
๒๒.๙๒ ๑๖๘ ๖๖.๔๐
๑๘
๗.๑๑
๙
๓.๕๖
ม.๖ ๒๓๖
๕๖
๒๓.๗๓ ๑๕๘ ๖๖.๙๕
๑๖
๖.๗๘
๖
๒.๕๔
รวม ๑,๙๒๗ ๔๘๒ ๒๕.๐๑ ๑,๒๖๓ ๖๕.๕๔ ๑๒๒
๖.๓๓
๖๐
๓.๑๑
รวมระดับดี
๑,๗๔๕ ๙๐.๕๖
และดีเยี่ยม

-๓๕ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๙๖
๒๕.๐๐ ๒๕๒ ๖๕.๖๓
๓๖
๙.๓๘
๐
๐.๐๐
ม.๒ ๔๑๖
๑๐๐ ๒๔.๐๔ ๒๗๘ ๖๖.๘๓
๓๘
๙.๑๓
๐
๐.๐๐
ม.๓ ๓๘๒
๙๘
๒๕.๖๕ ๒๕๐ ๖๕.๔๕
๓๔
๘.๙๐
๐
๐.๐๐
ม.๔ ๒๕๖
๖๐
๒๓.๔๔ ๑๗๒ ๖๗.๑๙
๒๔
๙.๓๘
๐
๐.๐๐
ม.๕ ๒๕๓
๕๘
๒๒.๙๒ ๑๗๐ ๖๗.๑๙
๒๕
๙.๘๘
๐
๐.๐๐
ม.๖ ๒๓๖
๖๐
๒๕.๔๒ ๑๕๔ ๖๕.๒๕
๒๒
๙.๓๒
๐
๐.๐๐
รวม ๑,๙๒๗ ๔๗๒ ๒๔.๔๙ ๑,๒๗๖ ๖๖.๒๒ ๑๗๙
๙.๒๙
๐
๐.๐๐
รวมระดับดี
๑,๗๔๘ ๙๐.๗๑
และดีเยี่ยม

-๓๖ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่รูและมีวิธีปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๑๐๑ ๒๖.๓๐ ๒๕๐ ๖๕.๑๐
๒๑
๕.๔๗
๑๒
๓.๑๓
ม.๒ ๔๑๖
๑๑๑ ๒๖.๖๘ ๒๗๑ ๖๕.๑๔
๒๓
๕.๕๓
๑๑
๒.๖๔
ม.๓ ๓๘๒
๙๙
๒๕.๙๒ ๒๕๑ ๖๕.๗๑
๒๓
๖.๐๒
๙
๒.๓๖
ม.๔ ๒๕๖
๖๕
๒๕.๓๙ ๑๗๕ ๖๘.๓๖
๑๐
๓.๙๑
๖
๒.๓๔
ม.๕ ๒๕๓
๖๐
๒๓.๗๒ ๑๗๐ ๖๗.๑๙
๑๖
๖.๓๒
๗
๒.๗๗
ม.๖ ๒๓๖
๕๘
๒๔.๕๘ ๑๖๐ ๖๗.๘๐
๑๕
๖.๓๖
๕
๒.๑๒
รวม ๑,๙๒๗ ๔๙๔ ๒๕.๖๔ ๑,๒๗๗ ๖๖.๒๗ ๑๐๘
๕.๖๐
๕๐
๒.๕๙
รวมระดับดี
๑,๗๗๑ ๙๑.๙๐
และดีเยี่ยม

-๓๗ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่ไมเพิกเฉยตอการกระทําสิ่งที่ไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว
ชุมชน และสังคม
จําแนกตามระดับคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน
ชั้น
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ม.๑ ๓๘๔
๙๔
๒๔.๔๘ ๒๕๔ ๖๖.๑๕
๒๓
๕.๙๙
๑๓
๓.๓๙
ม.๒ ๔๑๖
๑๑๙ ๒๘.๖๑ ๒๕๙ ๖๒.๒๖
๒๖
๖.๒๕
๑๒
๒.๘๘
ม.๓ ๓๘๒
๙๕
๒๔.๘๗ ๒๔๙ ๖๕.๑๘
๒๗
๗.๐๗
๑๑
๒.๘๘
ม.๔ ๒๕๖
๖๓
๒๔.๖๑ ๑๖๘ ๖๕.๖๓
๑๗
๖.๖๔
๘
๓.๑๓
ม.๕ ๒๕๓
๘๔
๓๓.๒๐ ๑๔๘ ๕๘.๕๐
๑๒
๔.๗๔
๙
๓.๕๖
ม.๖ ๒๓๖
๖๓
๒๖.๖๙ ๑๕๑ ๖๓.๙๘
๑๖
๖.๗๘
๖
๒.๕๔
รวม ๑,๙๒๗ ๕๑๘ ๒๖.๘๘ ๑,๒๒๙ ๖๓.๗๘ ๑๒๑
๖.๒๘
๕๙
๓.๐๖
รวมระดับดี
๑,๗๔๗ ๙๐.๖๖
และดีเยี่ยม

-๓๘0

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑.กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงสรางการบริหารงานแบงเปน ๕ ฝาย ไดแก ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารงาน
วิชาการ ฝายบริหารงานกิจการนักเรียน ฝายบริหารงานงบประมาณและบุคลากร และฝายบริหารงาน
นโยบายและแผนงาน มีการจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาโรงเรียน จัดทําพรรณนางานทุกงานในโครงสราง จัดทํา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง ทําใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจโดยดําเนินการพัฒนา
ผูเรียนทั้งทางตรงและทางออมตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สงเสริมผูเรียนตามศักยภาพ เปดโอกาส
ให ผู เรี ย นเข า ร วมกิ จกรรมอย า งหลากหลาย โรงเรีย นมีการวางแผนและดําเนิน งานพัฒนาวิชาการที่เนน
คุ ณภาพผู เ รี ย นรอบด า นโดยเน น พั ฒ นากระบวนการเรีย นการสอนที่เนน ผูเรีย นเปน สําคั ญ มีก ารพัฒ นา
หลักสูตร พัฒนาครู พัฒนานวัตกรรม มีการสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายใหมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห สังเคราะหในทุกกลุมสาระการเรียนรูและใหนักเรียนไดรับประสบการณจริง ประสบการณตรง
เพิ่มมากขึ้นโดยการจัดกิจกรรมคายวิชาการในแตละกลุมสาระการเรียนรู เชน คายคณิตศาสตร คายวิทยาศาสตร
คายภาษาอังกฤษ คา ยคอมพิว เตอร ค ายพัฒ นาวิช าการสืบสานงานเศรษฐกิจ พอเพียง คายตน กลาศิลปะ
เปนตน มีการจัดกิจกรรมตางๆ ตามกลุมสาระการเรียนรู เชน กิจกรรมมหัศจรรย สังคม-วิทย-ไทย รวมใจ
สูอาเซียน วันคริสตมาส การแขงขันกีฬาสี วันตรุษจีน การจัดทัศนศึกษาใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น เปนตน
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาครูในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมากขึ้น และนําผลการ
ปรับปรุงมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคลใหชัดเจนมากขึ้น โรงเรียนมีการวางแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ ยวชาญทางวิชาชีพ โดยครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค มีการวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ออกแบบและจัดการ
เรี ย นรู ที่ ต อบสนองความแตกต า งระหว า งบุค คล และพั ฒ นาการทางสติป ญ ญา ใชสื่ อและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย ใหคําแนะนํา และ
แก ป ญหาให แก ผู เ รี ยนทั้ งด า นการเรี ย นของผูเรีย นดว ยวิธีการที่ห ลากหลาย ใหคําแนะนํา คําปรึกษาและ
แกปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และ
เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลาและเต็มความสามารถ
ครูทุกคนไดรับการพัฒนาตนเอง เขารวมการประชุมปฏิบัติการ การอบรม สัมมนาจากหนวยงานอื่นๆทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน การศึกษาดูงาน จัดใหมีระบบการนิเ ทศภายในโรงเรีย นและจากหนวยงานภายนอก
สนับสนุนงบประมาณ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํา ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การวิจัยในชั้นเรียน การเลื่อนวิทยฐานะ มีการ
ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาการจั ด สภาพแวดล อ มและการบริ ห ารที่ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นพั ฒ นาเต็ ม ศั ก ยภาพ
ตามแผนงานพัฒ นาประสิทธิภาพการบริห ารจั ดการศึกษา พั ฒนาหองเรียนหองปฏิบัติ การ อาคารเรีย น
ให มั่ น คง มี ค วามสะอาดและปลอดภั ย มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกพอเพี ย งอยู ใ นสภาพใช ง านได ดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน นอกจากนี้โรงเรียนไดดําเนินการตามแผนพัฒนา

-๓๙คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป โดยไดดําเนินการโดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนเขามารวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนตามแผนงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิ ดประสิ ทธิ ผล มี การปรั บแผนพัฒนาคุ ณภาพการจั ดการศึกษา แผนปฏิ บัติการประจําปให สอดคลอง
กับสภาพปญหาความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
มีการดําเนินการ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน
๒. ผลการดําเนินงาน
จากการที่โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับเปาหมาย วิสัยทัศน และ
พันธกิจที่วางไวอยางชัดเจน มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน โดยเนนพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสงผลทําใหครูและนักเรียนไดรั บรางวัลจากการเขารวมการแขงขัน ทางวิชาการตางๆ เช น
การเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก และระดับชาติ และยังไดรับรางวัลในหนวยงานตางๆ ที่โรงเรียนสงนักเรียนเขารวมการแขงขันและ
นักเรียนไดเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนไดจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริม
ใหครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน ดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล มีการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู พัฒนานวัตกรรม
มีการสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ในทุกกลุม
สาระการเรี ย นรู แ ละให นั ก เรี ย นได รั บ ประสบการณ จ ริ ง ประสบการณ ต รงเพิ่ ม มากขึ้ น โดยจั ด กิ จ กรรม
คา ยวิ ช าการในแต ล ะกลุ มสาระการเรี ย นรู เชน คายคณิตศาสตร คายวิทยาศาสตร คายภาษาอังกฤษ
คายคอมพิวเตอร คายตนกลาศิลปะ เปนตน มีกิจกรรมตางๆ ตามกลุมสาระการเรียนรู เชน วันสุนทรภู
วั น ภาษาไทยแห ง ชาติ สั ป ดาห วิ ทยาศาสตร วั น คริส ต มาส กิจ กรรมอาเซี ย น อบรมคุ ณธรรมจริย ธรรม
กิจกรรมเปดบานวิชาการ กิจกรรมตลาดนัด ๓rs กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน การจัดทัศนศึกษาใหกับ
นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น เป น ต น นอกจากนั้ น มี ก ารพั ฒ นาครู ใ นการจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย น
เปนสําคัญมากขึ้นและนําผลการปรับปรุง มาวิเคราะหเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคลใหชัดเจน
มากขึ้น โรงเรียนมีการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยครู
มี ก ารกํ า หนดเป า หมายคุ ณ ภาพผู เ รี ย นด า นความรู ทั ก ษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเ รียน ออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาการทาง
สติปญญา ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํา ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทําขึ้นทุกครั้ง
มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ครูเขารับ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รพั ฒ นาครู ที่ ส ถาบั น คุ รุ พั ฒ นารั บ รองของสํ า นั กพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ไดสงครูเขารับการอบรม ประชุม สัมมนาจากหนวยงานอื่นของรัฐและเอกชนจัดชั้นและสามารถ
นํามาใชประโยชนในโรงเรียนได เชน โครงการอบรม ๑๐,๐๐๐ บาท Training Obec โครงการอบรมครู PLC
โครงการอบรม Stem โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษ Booth Camp ๑๕ วัน โครงการอบรมครูภาษาจีน
๑ เดือน นําครูทุคนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนคณะใหญทั้งโรงเรียนและคณะยอย(ตามกลุมสาระและ

-๔๐หน ว ยงานในโรงเรี ย น) จั ด ให มี ร ะบบการนิ เ ทศภายในโรงเรี ย น และจากสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สนับสนุนงบประมาณ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยแกทุกหนวยงานอยางเพียงพอ ครูที่เปน
หัวหนาหนวยงานทุกคนเขารวมประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และจัดใหมีการวิพากษการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในปการศึกษาตอไปเกี่ยวกับ
โรงเรี ย น นั กเรี ย น และครู เ ป น ประจํ า ทุ กป ทุกกิจ กรรมมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการ
ดําเนินงานทุกกิจกรรม และนําผลการดําเนินงาน มาแกไข ปรับปรุงและพัฒนางานในปตอไป จัดประชุม
ผูปกครองนักเรียน ผูปกครองพบครูที่ปรึกษาอยางนอยภาคเรีย นละ ๑ ครั้ง มีหองเรีย น หองปฏิบัติการ
อาคารเรีย นมั่น คง สะอาดพอเพีย งและปลอดภัย มีสิ่ง อํา นวยความสะดวกอยูใ นสภาพใชก ารไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูโดยดําเนินการซอมแซมทรัพยสินกลาง จัดหาอุปกรณทําความ
สะอาด เครื่องมือ วัสดุ งานซอมบํารุง จัดซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงานฝายบริหารทั่วไป พัฒนาหองกลุมสาระ
และห อ งศู น ย ก ารเรี ย นรู ภ าษาไทย พั ฒ นาห อ งปฏิ บั ติ ก ารหน า ที่ พ ลเมื อ ง ปรั บ ปรุ ง ห อ งศู น ย ก ารเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ปรับปรุงหองศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร ปรับปรุง
ห อ งสื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนเกษตรกรรม ปรั บ ปรุ ง ห อ งแนะแนว ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น ภ ายในโรงเรี ย น
คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติห นาที่ตามที่กําหนด ดว ยการใหความเห็น ชอบ ขอเสนอแนะ และให
คําปรึกษาในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน การออกแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานตางๆ
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การจัดระบบและการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน การสงเสริมและสนับสนุนการสรางความสัมพัน ธร ะหวางสถานศึกษากับ ชุมชนตลอดจนองคกร
ภาครัฐ รวมทั้งใหความเห็น ชอบในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรีย น และรายงานผลการดําเนิน งาน
ประจําปของโรงเรีย นกอนเสนอตอสาธารณชน คณะกรรมการสถานศึกษาไดกํากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และรวมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู สนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายใน รวมทั้งประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน และรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น รวมทั้ง
สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งสนับสนุน สงเสริมใน
การสรางและจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม และอุปกรณที่อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน โดยมีการ
ประชุมอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีการรายงานผลการประชุมและความพึงพอใจของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนที่มีตอผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอหนวยงานตนสังกัด ผูปกครอง ไดเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาการศึกษา โดยไดมีการจัดตั้งเครือขายผูปกครองนักเรียนแตละระดับชั้น ซึ่งไดมีการจัดการประชุม
ผูปกครองและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อรับทราบปญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนารวมกัน
ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา โดยโรงเรียนไดมีกิจกรรม ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน เพื่อเขามา
ดูแลความปลอดภัยและเขามาอบรมใหความรูใหกับนักเรียนกลุมเสี่ยง โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช และ
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีไดเขามาอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแล สงเสริม รักษาสุขภาพของนักเรียน
โรงเรียนไดมีกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสวนราชการอื่นฯ ที่เขา
มาอบรมใหความรูแกนักเรียนในดานตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนในโรงเรียน
สถานศึ กษากํ า กั บ ติ ดตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ดการศึก ษาอย างเหมาะสม ชัด เจน และ
เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เปนระบบและตอเนื่อง มีรูปแบบการ
บริ หารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุ กฝ ายมีสวนรว มยึดหลักธรรมาภิบ าลและแนวคิด หลักปรัช ญาของ

-๔๑เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภ สงผลใหสถานศึกษามีสื่อและแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
๓. จุดเดน
๑. โรงเรียนพัฒนานักเรียนใหเปนคนมีความรูความสามารถทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรู พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่องมีทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดดี เปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหครูและนักเรียนไดรับรางวัลตางๆ
๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ ใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เชน
การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป
ที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผูสอนสามารถ
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํา
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปนฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๓. มีขอมูลสารสนเทศของทุกฝาย ครบทั้ง ๕ ฝาย เหมาะสมกับการใชงานในดานตางๆ
๔. การจั ด สภาพแวดล อ มดํ า เนิ น การอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั น ต อ ความต อ งการใช ง าน โดยใช
งบประมาณในการดําเนินการอยางคุมคา
๕. โรงเรียนมี การบริหารจัดการอยางเปนระบบ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน
ไดเข ามามี สวนร วมในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรีย นอยางทั่ว ถึง ใหความรว มมือและสนั บสนุ น
โรงเรียนในทุกดาน
๔. จุดควรพัฒนา
๑. การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา
๒. การแกปญหานักเรียนติด ๐,ร,มส.
๓. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
๔. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง
มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
๕. จัดทํารูปเลมสารสนเทศและแจกขอมูลดังกลาวใหหัวหนางานทุกฝาย และนําเอกสารที่เปนไฟล
ลงหนาเว็บโรงเรียนเพื่อสะดวกรวดเร็วในการใชงาน
๗. ควรมีการตรวจสอบสภาพอาคาร หองปฏิบัติการ หองเรียน หองน้ํา และสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียน เพื่อใหพรอมตอการใชงานตลอดเวลา

-๔๒สรุปผลการแขงขันรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค
ชื่อนักเรียน
นายชาญวุฒิ กูเกียรติกําธร
เด็กชายภูวดล รุงเรือง
เด็กหญิงอรปริญ จิตสุภาโภคิน
นายนิติชัย โตจิตร
นางสาวสุวรรณา แกวสมบัติ
นายกิตติศักดิ์ มั่นคง
เด็กชายธนวัฒน ยิ้มจันทร
นางสาวปาริฉัตร กาฬภักดี
นางสาวภานุมาศ อัศจันทร
นางสาวรสิกา ทําเนียม
เด็กชายวุฒิภัทร รอดทอง
นางสาวสุพิชฌา ผิวขาว
เด็กชายอติวิชญ พูลสวัสดิ์
เด็กชายเจษฎาภรณ ดวงปาน
เด็กหญิงเบ็ญจมาศ ทั่งทอง
เด็กหญิงแพรทอง พรอมมูล

นางสาวนันทวัน สารวุฒิ
นายสันติภาพ เพ็งสวย
นายธวัชชัย สินวัฒนาพานิช
เด็กหญิงยุพาภรณ โตยอ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ
การแขงขันซูโดกุ ม.๔-ม.๖
เหรียญทอง อันดับ ๑๕
การประกวดมารยาทไทย
ม.๑-ม.๓
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การประกวดมารยาทไทย
ม.๔-ม.๖
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ
ม.๑-ม.๖

หนวยงานที่มอบรางวัล
สพฐ.

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแขงขัน
”ศิลปสรางสรรค”
ม.๑-ม.๓
เหรียญทอง อันดับ ๔
การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค”
ม.๔-ม.๖
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแขงขันวาดภาพระบายสี
ม.๔-ม.๖
เหรียญทอง อันดับ ๔
การแขงขันวาดภาพลายเสน
(Drawing) ม.๔-ม.๖
เหรียญทอง อันดับ ๑๐
การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ
ม.๑-ม.๓

สพฐ.

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

-๔๓ชื่อนักเรียน
นายพงศกร นามวงศ
เด็กหญิงดนตรี ออนสอาด

นายขจรกิตติ์ ประภาสโนบล
นายนภัตตร ชางงาม
นางสาวประกายดาว ขันธบรรจง
นายพลพจน น้ําแกว
นางสาวพัทธนันท พิทักษวนิชยกุล
นายภัทรพล รุงโรจน
นายภานุพงศ กาฬภักดี
นางสาวศศิธร รุงเรือง
นางสาวสุรัญชนา มีภู
นางสาวอริสรา รมลําดวน
นางสาวกัญญาพร ศรีฉ่ํา
นางสาวณัฐนันท มีภู
นางสาวสรินญา หาระคุณ
นางสาวสุณิสา อินทนะ
นายอชิตพล ยิ้มจันทร
นายภานุมาศ โสภาค
นางสาวมนัสกานต ผิวคราม
นางสาวมลธิรา จักรแกว
นางสาวศุภานิช วงศอัศวิน
นางสาวสุพัชชา สุวรรณ
เด็กชายจุลจักร อินโต
เด็กหญิงชมพูนุช เนียมปาน
เด็กชายชาคริต สัจจะเวทะ
เด็กชายทศพล พวงเจียม
เด็กชายนรากร เทพพันธุ
เด็กชายภูมิภัตร ใสแสง
เด็กชายวัชรวิทย ทองคํา
เด็กชายวายุ เจียมกันยา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
เหรียญทอง อันดับ ๓๖
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง
ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
เหรียญทอง อันดับ ๒๖
การแขงขัน
ขับรองเพลงพระราชนิพนธ
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
เหรียญทอง อันดับ ๓๘
การแขงขันรําวงมาตรฐาน
ม.๔-ม.๖

หนวยงานที่มอบรางวัล
สพฐ.

เหรียญทอง อันดับ ๓๔
การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ
(Skit) ม.๔-ม.๖

สพฐ.

เหรียญทอง อันดับ ๑๐
การแขงขันละครสั้นภาษาจีน
ม.๔-ม.๖

สพฐ.

เหรียญทอง อันดับ ๑๙
การแขงขันการจัดการคาย
พักแรม ม.๑-ม.๓

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

-๔๔ชื่อนักเรียน
นายณัฐนันท เชอรัมย
นายณัฐวุฒิ จันทรเรือง
นายธนกฤต แตงเงิน
นายนรากร เกตุแกว
นายหฤษฎ กิจเกษตรสถาพร
นายอัครเดช เถื่อนไพร
นางสาวสุกัญญา ขันทอง
นางสาวอมรรัตน เข็มทอง
นางสาวพิมพมาดา สะราคํา
นายพีรวิชญ เพ็งทอง
เด็กหญิงนภัสรา วุนคง
เด็กชายสรวิศ เกื้อทอง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
เหรียญทอง อันดับ ๗
การแขงขันการสรางอุปกรณ
เพื่อใหบริการ
ม.๔-ม.๖

หนวยงานที่มอบรางวัล
สพฐ.

เหรียญทอง อันดับ ๘
การแขงขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ม.๔-ม.๖
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแขงขันการสรางเกมสรางสรรค
จากคอมพิวเตอร
ม.๔-ม.๖
เหรียญทอง ชนะเลิศ
การแขงขันการสราง Webpage
ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

-๔๕สรุปผลการแขงขันรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน
นายชาญวุฒิ กูเกียรติกําธร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
การแขงขันซูโดกุ ม.๔-ม.๖
เหรียญทอง อันดับ ๘

หนวยงานที่มอบรางวัล
สพฐ.

นายนิติชัย โตจิตร
นางสาวสุวรรณา แกวสมบัติ

การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖
เหรียญทอง อันดับ ๕

สพฐ.

นายกิตติศักดิ์ มั่นคง
เด็กชายธนวัฒน ยิ้มจันทร
นางสาวปาริฉัตร กาฬภักดี
นางสาวภานุมาศ อัศจันทร
นางสาวรสิกา ทําเนียม
เด็กชายวุฒิภัทร รอดทอง
นางสาวสุพิชฌา ผิวขาว
เด็กชายอติวิชญ พูลสวัสดิ์
เด็กชายเจษฎาภรณ ดวงปาน
เด็กหญิงเบ็ญจมาศ ทั่งทอง
เด็กหญิงแพรทอง พรอมมูล

การประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ
ม.๑-ม.๖ เหรียญทอง อันดับ ๖

สพฐ.

การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค”
ม.๑-ม.๓ เหรียญทอง อันดับ ๕
การแขงขันวาดภาพระบายสี
ม.๔-ม.๖ เหรียญทองอันดับ ๙

สพฐ.

การแขงขันการสรางเกมสรางสรรค
จากคอมพิวเตอร
ม.๔-ม.๖ เหรียญทอง อันดับ ๗

สพฐ.

นายสันติภาพ เพ็งสวย
นางสาวพิมพมาดา สะราคํา
นายพีรวิชญ เพ็งทอง

สพฐ.

-๔๖รางวัลผูบริหาร/ครูผูปฏิบัติงานดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ชื่อครู
๑.นายชลิต เชื้อเพชร
๒.นายชลิต เชื้อเพชร
๓. นายสมคิด พันธุมิตร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ดีเดน
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ดีเดน
ครูดีเดน

๔. นายธนู จันทรลอย

ครูดีเดน

๕. นางศุภานัน เอกธีรธรรม

ครูดีเดน

๖. นางพิมพชนก ทองบุราณ

ครูดีเดน

๗. นายนนทะกาล ทองบุราณ

ครูดีเดน

๘. นายสราวุธ เจริญรื่น

ครูดีเดน

๙. นางสาวบํารุง สรหงษ

ครูดีเดน

๑๐. นายทรงพล มวงยิ้ม

ครูดีเดน

๑๑. นางสุทธิรัตน วิศิษฏานนท

ครูดีเดน

๑๒. นางสาวรัชดา จิตสามารถ

ครูดีเดน

๑๓.นายเจษฎา ไพศาลธรรม

ครูดีเดน

๑๔.นางสาวอารี ทองประสม

ครูดีเดน

๑๕.นายจักรวาล เข็มเงิน

ครูดีเดน

๑๖.นางสาวอลิษา จันทรเปลง

ครูดีเดน

หนวยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙

-๔๗รอยละของครูไดรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ
การอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ
ยังไมเคยไดรับการพัฒนา
๑ ครั้ง / ภาคเรียน
๒ ครั้ง / ภาคเรียน
มากกวา ๒ ครั้ง / ภาคเรียน

จํานวน(คน)
๐
๒๕
๓๕
๔๕

รอยละ
๐.๐๐
๒๓.๘๑
๓๓.๓๓
๔๒.๘๕

-๔๘รอยละของครูที่ไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลจากผูบริหาร
การรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลจากผูบริหาร
ยังไมเคยไดรับการนิเทศ
๑ ครั้ง / ภาคเรียน
๒ ครั้ง / ภาคเรียน
มากกวา ๒ ครั้ง / ภาคเรียน

จํานวน(คน)

รอยละ

๐
๐
๕๕
๕๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๕๒.๓๘
๔๗.๖๒

-๔๙0

รอยละของเครือขายเขามามีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เครือขายเขามามีสวนรวมในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไมไดมีสวนรวม
๑ ครั้ง / ภาคเรียน
๒ ครั้ง / ภาคเรียน
มากกวา ๒ ครั้ง / ภาคเรียน

จํานวน(คน)

รอยละ

๐
๕
๓
๑

๐.๐๐
๕๕.๕๖
๓๓.๓๓
๑๑.๑๑

-๕๐รอยละของความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ในการบริหารจัดการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง
ชุมชน ในการบริหารจัดการศึกษา
มากที่สุด
มาก
นอย
นอยที่สุด

จํานวน(คน)

รอยละ

๖๗
๑๓๓
๐
๐

๓๓.๕๐
๖๖.๕๐
๐.๐๐
๐.๐๐

-๕๑0

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง มีการสํารวจความตองการของ
ผูเรียน การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเปนผูเรียนรู โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนได
สรางองคความรู ไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดลอม โดยใชกระบวนการตางๆ เปนเครื่องมือในการ
เรียนรู และผูเ รียนนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ การใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง โดยครู
มีหนาที่เตรียมจัดสถานการณและกิจกรรมตางๆ นําทางไปสูการเรียนรู โดยไมใชวิธีบอกความรูโดยตรง หรือ
ถาจะจัดสถานการณใหผูเรียนไดคนพบความรูโดยใชหองสมุดและแหลงขอมูลตางๆ ผูเรียนตองรูเปาหมายของ
การคนควาจากคําสั่งที่ครูให รวมถึงการแนะแนวทางที่จะทํางานใหสําเร็จ และในขณะที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติอยู
นั้น ครูผูสอนคอยสังเกตการณ อํานวยความสะดวก หรือเก็บขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ หรือปญหาการเรียนรู
ของผูเรียนเปนรายหอง รายกลุม รายบุคคล เพื่อนําขอมูลนั้นมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป
ผลงานที่เ กิดจากการเรีย นรูของผูเรีย นมีความหลากหลายตามความสามารถ มีการกระตุนใหผูเรียนรวม
กิจ กรรม ผู เ รีย นได เ รี ย นรูโ ดยเชื่ อมโยงบู ร ณาการสาระการเรีย นรูและทักษะดานตางๆ มีสว นรว มในการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ผูเรียนไดเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง โรงเรียนไดจัดกิจกรรม ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และทองถิ่นอยางหลากหลายมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง โดยใชแหลงเรียนรูทั้งภายใน โรงเรียน
ปลูกฝงใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝรู ใฝเรียน มีนิสัยรักการเรียนรู และ ใหนักเรียนใชแหลง
เรียนรูภายนอกโรงเรียน ภูมิปญญาทองถิ่น ใชปราชญชาวบาน ทําใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง เปนผลใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัวทําให
นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับผูอื่นและสภาพแวดลอมตางๆ เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูดานสังคม รับขอมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคม จากกิจกรรม
ที่กลาวมาขางตนเปนการสงเสริมความตองการ ความสามารถ และความสนใจของผูเรียน เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูอยางเต็มที่ตามศักยภาพของผูเรียน เชน กิจกรรมการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร กิจกรรมการเรียน
งานวิ จั ย ทางวิ ทยาศาสตร โครงงานคุ ณธรรม โครงงานอาชี พ กิ จ กรรมโครงงานวิ ช าสั งคม โครงงาน
เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานวิชาภาษาไทย โครงงานคณิตศาสตร คายสัมพันธ ม.๑ คายคุณธรรม ม.๔
โครงการ To Be Number One กิจ กรรมสัป ดาหวิท ยาศาสตร โครงการยุว ชนประกัน ภัย กิจ กรรม
มหัศจรรย สังคม วิทย ไทยรวมในสูอาเซียน โครงการอนุรักษพลังงานทดแทน คายจิตอาสาพัฒนาผูนํ า
คายลูกเสือ– เนตรนารี ระดับ ม.ตน โครงการการเรียนรูนอกสถานที่ในทุกระดับชั้น เปนตน สนับสนุนใหครู
จัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเ รียนไดล งมือปฏิบัติและสรุปความรูจนถึงบรรลุเปาหมายอย างแทจริ ง มีการ
วางแผนการดําเนินงาน การตรวจสอบติดตามผล และการประเมินผลระหวางการดําเนินงานและหลังการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ สามารถสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญเพื่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
6

7

67

7

67

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

๒. ผลการพัฒนา
จากผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนน
นักเรียนเปนสําคัญ สงผลใหการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยูในระดับดีเยี่ยม

6

-๕๒๓. จุดเดน
๑. มีก ารจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนที ่เ นน ผู เ รีย นเปน สํา คัญ เพื่อ ใหผูเ รีย นคิด เปน ทํ า เปน
และแกปญหาเปน
๒. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง ผูเรียนไดสรางองคความรูดวย
ตนเอง เกิดกระบวนการพัฒนาความรู สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
๓. มีการใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก โดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน
๔. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหแสดงออกอยางสรางสรรคตามความถนัดและความสามารถของตนเอง

6

6

๔. จุดควรพัฒนา
๑. มีแผนงานโครงการที่หลากหลายและสนองความสนใจของผูเรียนเปนรายบุคล
๒. สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจที่จะเรียนรู

-๕๓0

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑.กระบวนการพัฒนา
โรงเรีย นดํา เนิน การประเมิน คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษา ๘ ประการ ไดแ ก ๑) กํา หนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุงเนน คุณภาพตามมาตรฐาน
๓) จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบโดยใช เทคโนโลยีชว ยในการเก็บ ขอมูล วิเคราะห
ขอ มูล เปน สารสนเทศที ่เ ปน ปะโยชนใ นการพัฒ นาคุณ ภาพการจัด การศึก ษาของโรงเรีย น ๔) จัด ทํ า
แผนพัฒ นาการจัด การศึกษา ๕) ดํา เนิน การ ติดตาม ตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษา ๖)ประเมิน คุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗) จัดทํารายงานประจําปที่เ สนอผลการประเมิน คุณภาพภายใน
๘) โรงเรียนดําเนิน การพัฒ นาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผูป กครอง คณะกรรมการ
สถานศึก ษา นํ า เสนอผลการดํ า เนิน งานรายงานประจํ า ปข องสถานศึก ษาในปก ารศึก ษาที ่ผ า นมา
วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจําปของปการศึกษาที่ผานมา วิเ คราะหจุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม
ที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา จัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มีกิจ กรรมใหค วามรูค วามเขา ใจแนวทางการดํา เนิน งานประกัน คุณ ภาพภายในใหค รูทุก คนในโรงเรีย น
เพื่อ ใหค ณะครูแ ละบุค ลากรทุก ฝา ยที่เ กี่ย วขอ งมีค วามเขา ใจการดํา เนิน งานตามมาตรฐานการศึก ษา
ขั้น พื้น ฐาน แตงตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในของโรงเรีย น ทํา การประเมิน คุณภาพภายใน
ทุกป แลวนําผลไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ติด ตามการประเมิน โครงการและกิจ กรรม
สรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงการทํางานอยางมีสวนรวมของทุกฝาย โรงเรียนจัดทําแบบสํารวจความ
พึง พอใจ และประเมิน ผลการดํ า เนิน งานของโรงเรีย นจากนัก เรีย น ผู ป กครอง คณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
0

0

0

๒. ผลการพัฒนา
โรงเรียนมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน
ที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
6

0

๓. จุดเดน
๑. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการสรางความรูความเขาใจการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. ครูทุกคนมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

6

๔. จุดควรพัฒนา
การ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
6

0

0

-๕๔สรุปผลการประเมินภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับดีเยี่ยม
จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับดีเยี่ยม
ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษาอยูในระดับดีเยี่ยมมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
อยู ในระดับ ดีเ ยี่ย ม มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกัน คุณภาพภายในที่ มีป ระสิทธิผ ลอยูในระดับ ดี เยี่ ย ม
ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางหลากหลายที่เปนไปตามปญหาและความ
ตองการพัฒนาตามสภาพของนักเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนทองถิ่น
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม นักเรียนมีความสามารถในการอานและเขียน
การสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ความสามารถในการคิ ด คํ า นวณ การคิ ด วิ เ คราะห
คิ ด วิ จ ารณญาณ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น แก ป ญ หาและนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นสถานการณ ต า งๆ
อยางเหมาะสมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี มีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในดาน
ความรูความเขาใจและทักษะตางๆตามหลักสูตร มีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย มีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม
ค า นิ ย ม และคุ ณ ลั ก ษณะตามที่ ส ถานศึ ก ษากํ า หนดปรากฏอย า งชั ด เจน มี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ มอย า งเป นรู ป ธรรม มี ความภาคภู มิ ใจในท องถิ่ น ในความเป น ไทย
เห็ น คุ ณค าเกี่ ย วกั บ ภู มิป ญ ญาไทย และแสดงออกไดอยา งเหมาะสมในชีวิตประจําวั น ยอมรับ เหตุผ ล
ความคิดเห็นของผูอื่น มีมนุษยสัมพันธดี มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง รักษาอารมณและ
สุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ มีวิธีการปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก ไมเพิกเฉยตอการกระทําสิ่งที่
ไมถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑
ในดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นอยางชัดเจน มีการพัฒนาวิชาการผูเรียนทุกคน พัฒนาครูและ
บุ คลากรให มี ความรู ความสามารถ มี ก ารจั ดการขอ มูล สารสนเทศอยางเปน ระบบ จัดสภาพแวดลอ ม
ทางกายภาพที่ดี ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาอยางเหมาะสม ทําใหมีผลประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
นักเรียนเปนสําคัญ มีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม วิเคราะห ออกแบบ
และจัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ใซสื่อการเรียนรู ชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงใน
ทุกขั้นตอน ทําใหผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอยางเปนขั้นตอน จนเกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม
โดยสถานศึกษาใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบ และดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
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-๕๕4

สวนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ
0

จุดเดน

ดานคุณภาพนักเรียน
๑. นักเรียนกลาแสดงออกในดานทักษะภาษามากขึ้น
๒. นั ก เรี ย นแสวงหาความรู จ ากสื่ อ เทคโนโลยี ด ว ย
ตนเองอยางตอเนื่อง
๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และแก ป ญ หา
ในการอยูรวมกันเปนกลุมและมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการเรียนรูระหวางกัน
๔. นักเรียนมีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในแตละป
ใ น ด า น ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ต า ง ๆ
ตามหลักสูตรอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
๕. หลักสูตรสถานศึกษาเอื้อตอการสงเสริมการพัฒนา
นักเรียนแบบองครวมสามารถพัฒนาความสามารถได
เต็มศักยภาพ
๖. นั ก เรี ย นรู จั ก เข าใจ และเห็ น คุ ณ ค าในตั ว เอง
สามารถตัดสินใจที่จะศึกษาตอ และประกอบอาชีพ
ในอนาคตตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
๗.มี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายเป ด โอกาสให
นักเรี ย นได พัฒ นาคุณลั กษณะและค า นิ ยมที่ดีตามที่
สถานศึ ก ษากํ า หนด โดยไม ขั ด กั บ กฎหมายและ
วั ฒ นธรรมอั น ดี ข องสั ง คม และกํ า หนดเรื่ อ ง
คุณลักษณะอันพึงประสงคลงสูการเรียนการสอนอยาง
จริงจัง
๘. นั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มในการเข า ร ว มและการจั ด
กิจกรรมของชุมชน เปนที่ยอมรับของชุมชน
๙. ผู ป กครอง ชุ ม ชน องค ก รภาครั ฐ และเอกชนให
ความร ว มมือในการดํา เนิ น โครงการ และสนับ สนุน
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนตลอดมา
๑๐. คณะครูมีความมุงมั่นในการทํางาน ทํางานเปน
ทีม และมีการบริ ห ารจั ดการโดยทุ กคนมีส ว นร ว มมี
คณะกรรมการสถานศึกษาเครือขายผูปกครอง ชุมชน
ที่เขมแข็ง

จุดควรพัฒนา
๑. ควรมีการคัดกรองนักเรียนในลําดับขั้นตอนสมัคร
และสอบเข า เรี ย นเพื่ อ จะได มี ก ารวางแผนพั ฒ นา
ความสามารถด า นการอ า น การเขี ย น การสื่ อ สาร
แล ะการคิ ด คํ า นว ณร ว มกั น ระหว า งนั ก เรี ย น
ผูปกครอง และครู
๒. นั ก เรี ย นควรได รั บ การกระตุ น และฝ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผ ล โดยใชวิธีการสอนที่
หลากหลายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
๓ . พั ฒ น า ห อ ง เ รี ย น ใ ห เ ป น E -C l a s s r o o m
มีโสตทัศนูปกรณที่เอื้อตอการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
๔. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๕. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติ (O-NET)
ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศทุกรายวิชาควรมีการพัฒนา
เพิ่มมากขึ้น
๖. พั ฒ นาความสามารถในด า นการสื่ อ สารทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนใหกาวหนา
มากขึ้น
๗. พัฒนาสถานที่และอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม
ภายในโรงเรียนใหพรอมใชงานอยูเสมอ
๘. เพิ่มบุคลากรในงานแนะแนว
๙. ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี ป ญ หาด า นพฤติ ก รรม
(กลุมเสี่ยง) ใหสามารถอยูรวมกับสังคม ในโรงเรียน
ไดอยางมีความสุข และจัดอบรมพัฒนาเพิ่มเติม
๑๐. ควรสงเสริมกิจกรรมสรางความภูมิใจในทองถิ่น
และความเปนไทยให กับนักเรีย นทั้งภายในโรงเรีย น
และกับหนวยงานภายนอกใหมากยิ่งขึ้น

-๕๖จุดเดน
๑๑. การจั ด กิ จ กรรมให กับ นั กเรี ย น เป น กิ จ กรรมที่
กระตุ น ให นั ก เรี ย นเข า มามี ส ว นร ว มกิ จ กรรมทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี มี
การป อ งกั น ตนเองที่ ดี มี จิ ต อาสา มี ค วามซื่ อ สั ต ย
สุจริต มีระเบียบวินัย มีการพัฒนาดานตาง ๆ ดีขึ้น
0

ด า น กระบวนการบริ ห ารและการจั ด การของ
ผูบริหารสถานศึกษา
๑. โรงเรี ย นพั ฒ นานั ก เรี ย นให เ ป น คนมี ค วามรู
ความสามารถทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการ
แสวงหาความรู ได ดว ยตนเอง รักการเรีย นรู พัฒนา
ตนเองอย า งสม่ํ า เสมอ ต อ เนื่ องมี ทั กษะการทํา งาน
รวมกับผูอื่นไดดี เปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และ
พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ที่ เ น น ผู เ รี ย น เ ป น สํ า คั ญ ไ ด อ ย า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพส ง ผลให ค รู และนั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล
ตางๆ
๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปน
ระบบ ใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เชน การ
ประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําป ที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึ กษา ที่ มุงเน น การพั ฒ นาให ผู เ รี ย นมี คุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรี ย นรู ต ามหลั กสู ตรสถานศึกษา
ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มี
การดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล การ
ดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา
และโรงเรียนไดใชกระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูล
เพื่ อ ใช เ ป น ฐานในการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา
๓. มี ข อ มู ล สารสนเทศของทุ กฝ า ย ครบทั้ ง ๕ ฝ า ย
เหมาะสมกับการใชงานในดานตางๆ

จุดควรพัฒนา

0

๑. การปรั บ เปลี่ ย นวิ สั ย ทั ศ น ใ ห ส อดคล อ งกั บ
เปาหมายของสถานศึกษา
๒. การแกปญหานักเรียนติด ๐,ร,มส.
๓. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
๔. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง
มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
๕. จัดทํารูปเลมสารสนเทศและแจกขอมูลดังกลาวให
หั ว หน า งานทุ ก ฝ า ย และนํ า เอกสารที่ เ ป น ไฟล
ลงหนาเว็บโรงเรียนเพื่อสะดวกรวดเร็วในการใชงาน
๖. ควรมีการตรวจสอบสภาพอาคาร หองปฏิบัติการ
หองเรียน หองน้ํา และสภาพแวดลอม ภายในโรงเรียน
เพื่อใหพรอมตอการใชงานตลอดเวลา

-๕๗จุดเดน
๔. กา รจั ดส ภ า พแ ว ด ล อ มดํ าเ นิ น กา รอ ย า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั น ต อ ความต อ งการใช ง าน โดยใช
งบประมาณในการดําเนินการอยางคุมคา
๕. โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การอย า งเป น ระบบ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผู ป กครองและชุ ม ชน
ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาของ
โรงเรี ย นอย า งทั่ ว ถึ ง ให ความร ว มมื อและสนั บ สนุ น
โรงเรียนในทุกดาน

จุดควรพัฒนา

0

ด า น กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น
นักเรียนเปนสําคัญ
๑. มีการจัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนที่เน นผูเรีย น
เป น สํ า คั ญ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นคิ ด เป น ทํ า เป น และ
แกปญหาเปน
๒. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มุ งเน น ให
ผูเรียนไดปฏิบัติจริง ผูเรียนไดสรางองคความรูดวย
ตนเอง เกิดกระบวนการพัฒนาความรู สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
๓. มีการใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก โดย
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน
๔. ส ง เสริ ม และพั ฒ นาผู เ รี ย นให แ สดงออกอย า ง
สร า งสรรค ต ามความถนั ด และความสามารถของ
ตนเอง
0

๑. มีแผนงานโครงการที่หลากหลายและสนองความ
สนใจของผูเรียนเปนรายบุคล
๒. สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเอง
ถนัดและสนใจที่จะเรียนรู

ด า น ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ มี
ประสิทธิผล
๑. การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของ การ นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและ
สถานศึกษา มีการสรางความรูความเขาใจการประกัน ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุ คลากรที่เกี่ ยวของ ตอเนือ่ ง
เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. ครูทุกคนมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
0

0

0

-๕๘แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบ O-NET
๒. การแกปญหา ๐, ร, มส ใหลดลง
๓. จัดกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนสามารถวิเคราะห คิดอยางมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหาได
๔. การคัดแยกกลุมเสี่ยงและนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันไมพึงประสงคมาอบรม/พัฒนาเพิ่มเติม
๕. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ กระตุ น ให นั ก เรี ย นได แ สดงออกถึ ง ความสามารถทางด า นสุ ข ภาพกาย และ
สุขภาพจิตอยางตอเนื่อง สงเสริมและมอบรางวัลนักเรียนที่มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี
๖. จัดกิจกรรมสรางความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยใหกับนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและ
กับหนวยงานภายนอกใหมากขึ้น
๗. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายใหนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความ
สนใจและมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูในสาขาวิชาตางๆ
๘. โรงเรีย นมุ งพั ฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรีย นเปน ครูมืออาชีพ เปนครูผูสอนที่ดี นักเรี ย น
ไดเรียนรูจากสถานการณจริง และสถานการณจําลอง ที่ครูเปนผูจัดทําขึ้นโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
มาประกอบเปนสื่อการเรียนรูใหกับนักเรียนใหไดรับการพัฒนาความรูความสามารถมากที่สุด
๙. พัฒนาหองเรียนใหเปน E-classroom มีโสตทัศนูปกรณที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนของครู
เชน เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง เปนตน ทําใหครูสามารถจัดการเรียนรูที่หลากหลาย นักเรียนไดรับความรู
อยางเต็มที่ และพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เชน หองอาเซียน หองสมุด หองแนะแนว ซึ่งจะมีมุม
หนังสือ มุมมัลติมิเดีย มุมสืบคนขอมูล (คอมพิวเตอร) ใหบริการกับนักเรียน นักเรียนสามารถแสวงหาความรู
ดวยตนเองได
๑๐. ปรับแตงสภาพภูมิทัศน สภาพแวดลอมใหสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพอยางสม่ําเสมอ
๑๑. จั ด ตั้ ง ศู น ย ใ ห คํ า ปรึ ก ษา ระหว า งครู นั ก เรี ย น ครู ที่ ป รึ ก ษา ผู ป กครอง หรื อ หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ
๑๒. โรงเรียนมีการประสานงานทุกภาคสวนเพื่อการระดมทรัพยากรตางๆ ทั้งความคิด ขอเสนอแนะ
และงบประมาณ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพดานตางๆ ของโรงเรียน
0

ความตองการการชวยเหลือ
๑. การจัดติวหรือสอนเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน O-NET และควรไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
๒. การระดมทรัพยากรเพื่อใชในการพัฒนาดานตางๆ ของโรงเรียน
๓. ตองการบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อใหการบริหารจัดการดานตางๆ ของโรงเรียนมีความคลองตัวมากขึ้น
๔. ควรจัดระบบการประสานงานโดยมีสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และผูเรียน
ใหรวมมือกันชวยเหลือและแกปญหาตางๆ
0

-๕๙-
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ภาคผนวก

-๖๐คํารับรองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ตามที่ โ รงเรี ย นธรรมโชติ ศึ ก ษาลั ย ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ ารายงานผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ โดยมี ร ายละเอี ย ดผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของสถานศึ กษา ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานพิจ ารณาแลว เห็น ชอบ/อนุมั ติ
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ลงชื่อ.................................................................
(นายสมเกียรติ ศีลาเจริญ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ.................................................................
(นายวิโรจน ไชยภักดี)
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คําสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ที่ ๘๒ / ๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน เปนการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
เพื่อใหโรงเรียนเกิดการพัฒนาไปสูการมีวัฒนธรรมคุณภาพ และเพื่อสนองภาระความรับผิดชอบของโรงเรียน
ในฐานะที่เปนองคกรทางการศึกษา มีหนาที่จัดและบริการการศึกษาแกนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสพัฒนาตนได
เต็มศักยภาพ และรายงานหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยจะทําการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ใหเสร็จเรียบรอยตามกําหนด
เพื่อใหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย
สมบู ร ณ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ ง อาศั ย อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ และอาศัยอํานาจตามคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙/๒๕๔๖ ลงวันที่
๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ ประเมินภาพรวม ควบคุมดูแลชวยแกปญหา ใหคําปรึกษาและ
รับรายงานขอคนพบ ขอบกพรองระหวางการประเมิน และขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแกไขจากคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อปรับปรุงเตรียมการรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)ตอไป ประกอบดวย
๑.๑ นายวิโรจน ไชยภักดี
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสมศักดิ์ แกวจันทร ครูที่ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางสาวณภัทร นรสิงห
รองผูอํานวยการ
กรรมการ
๑.๔ นายชลิต เชื้อเพชร
รองผูอํานวยการ
กรรมการ
๑.๕ นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผูอํานวยการ
กรรมการ
๑.๖ นางสาวชุติมา สุคันธตุล
รองผูอํานวยการ
กรรมการ
๑.๗ นายเกรียงศักดิ์ เขาแกว
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑.๘ นางสาวปยนาฏ แกวสวรรค หัวหนางานประกันคุณภาพฯ
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่ ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัย ดังตอไปนี้
๒.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน มีหนาที่ ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนทุกมาตรฐานและทุกตัวบงชี้ วิธีการประเมินสามารถกระทําไดหลายวิธี ไดแก
การสังเกต การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ การตรวจเอกสาร การใชแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ และการ
ตรวจสภาพจริง (อาจใช ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ วิธีประกอบกันก็ได) ตามแนวทางที่ผูทรงคุณวุฒิกําหนด
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และนําผลการประเมิน ขอคนพบ ขอบกพรองที่ตองแกไข สงฝายบริหารงานนโยบายและแผนงานของโรงเรียน
เพื่อดําเนินการตอไป ประกอบดวย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑.๑.๑ ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ตามเกณฑของ
แตละระดับชั้น
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นางสาวณภัทร นรสิงห
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางธนวรรณ โสขุมา
หัวหนา
๒) นางสุขุมาล แกวจันทร
ผูชวย
๓) นางสุกัญญา เมฆฉาย
ผูชวย
๔) นางสุทธิรัตน วิศิษฏานนท
ผูชวย
๕) นางเสมอใจ จันละคล
ผูชวย
๖) นางอุบลรัตน จันทนชัย
ผูชวย
๗) นางสาวชมพูนุท อุยานันท
ผูชวย
๘) นางสาวรัชดา จิตสามารถ
เลขานุการ
๑.๑.๒ ความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหา
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นางสาวณภัทร นรสิงห
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นายสราวุธ เจริญรื่น
หัวหนา
๒) นางสาวฉลอม รุงเรือง
ผูชวย
๓) นายสมคิด พันธุมิตร
ผูชวย
๔) นางสาวปวีณา บุญประดับ
ผูชวย
๕) นางสาวขวัญปวีณ สิทธิเขตรกรณ
ผูชวย
๖) นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ
เลขานุการ
๑.๑.๓ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นางสาวณภัทร นรสิงห
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางสาวศิรินภา คลายนาค
หัวหนา
๒) นางจุฬาลักษณ กลาหาญ
ผูชวย
๓) นายสุวรรณ ปนทอง
ผูชวย
๔) นางสาวภัทรพร รักการดี
ผูชวย
๕) นางสาวฐานิดา สุริยวงศชยั
เลขานุการ
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๑.๑.๔ ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นางสาวณภัทร นรสิงห
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางสาวถวรรณ จันทรลอย
หัวหนา
๒) นางสาวนันทนัช ปาจิตร
ผูชว ย
๓) นายศุภโชค สาระสันต
เลขานุการ
๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นางสาวณภัทร นรสิงห
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์
หัวหนา
๒) นางสาวสุณี ภูพานิช
ผูชวย
๓) นางกนกวรรณ อูสวุ รรณ
ผูชวย
๔) นายพชรพล จันทรสุวรรณ
เลขานุการ
๑.๑.๖ ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นางสาวณภัทร นรสิงห
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางสาวพรพิมล บุญประเสริฐ
หัวหนา
๒) นางสายใจ กันประชา
ผูชวย
๓) นางสาวเยาวเรศ พระโพธิ์วังซาย
เลขานุการ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นายยุรนันท ปนนอก
หัวหนา
๒) นายธนู ดีกลอม
ผูชวย
๓) นางธิราภรณ ใจมั่น
ผูชวย
๔) นายทศพร จันทรสุวรรณ
ผูชวย
๕) นางสาวนพวรรณ วงศวาร
เลขานุการ
๑.๒.๒ ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นางสาวณภัทร นรสิงห
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางอมรรัตน สายเสน
๒) นางกัลยา รุจนพิพัฒน
๓) นางกาญจนา สีทาไข
๔) นายไพฑูรย สายเสน

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
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๕) นายธัญญากร ธรรมกาย
๖) นางสาวบงกช เชื้อกุล
๗) นางสาวสุภาวดี สุวรรณวิจิตร

ผูชวย
ผูชวย
เลขานุการ

๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นายกณิกนันต สุริยกานต
หัวหนา
๒) นายภาคภูมิ เมฆโพธิ์
ผูชวย
๓) นายจักรวาล เข็มเงิน
ผูชวย
๔) นางสาวนิษณา น้ําเพชร
เลขานุการ
๑.๒.๔ สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นายทรงพล มวงยิ้ม
๒) นายสรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ
๓) นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล
๔) นายชัยพล รุง โรจนธีระ
๕) นายธนู จันทรลอย
๖) นายวีรพนธ เหลาตน
๗) นายเจษฎา ไพศาลธรรม
๘) นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
เลขานุการ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
๒.๑ การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นายสมศักดิ์ แกวจันทร
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางสาวบํารุง สรหงษ
หัวหนา
๒) นางสาวปยนาฏ แกวสวรรค
ผูชวย
๓) นางสาวสมรักษ โสขุมา
เลขานุการ
๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๒.๑ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน
ทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นางสาวณภัทร นรสิงห
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางรัชนีกร รุงโรจนธีระ
หัวหนา
๒) นายปยวัฒฌ อภิวัฒณเมฑากร
ผูชวย
๓) นางสาวไพรินทร ชางเขียว
เลขานุการ
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๒.๒.๒ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นางสาวชุติมา สุคันธตุล
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางพันธทิพย เทียมสวาง
หัวหนา
๒) นางสาวอารมย ปานทอง
ผูชวย
๓) นางสมาพร มาดี
ผูชวย
๔) นางสาวทัศวรรณ พันธวาวงษ
ผูชวย
๕) นางสาวปทมา เลี้ยงหล่ํา
ผูชวย
๖) นางสาวอารี ทองประสม
เลขานุการ
๒.๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นายสมศักดิ์ แกวจันทร
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางสาววรวลัญช เดชาพูลพิพัฒน
หัวหนา
๒) นางพิมพชนก ทองบุราณ
ผูชวย
๓) นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์
เลขานุการ
๒.๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นายชลิต เชื้อเพชร
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นายนนทะกาล ทองบุราณ
หัวหนา
๒) นายทรงศักดิ์ เรืองทัพ
ผูชวย
๓) นางสาวเฉลา เสือแดง
ผูชวย
๔) นายณัฐกานต บุญเสน
ผูชวย
๕) นายชนพัทธ อวมสอาด
ผูชวย
๖) นางสาวอลิษา จันทรเปลง
เลขานุการ
๒.๓ การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นายสมศักดิ์ แกวจันทร
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางพิมพชนก ทองบุราณ
หัวหนา
๒) นางสาววรวลัญช เดชาพูลพิพัฒน
ผูชวย
๓) นางสาวดวงนภา ทองนวม
ผูชวย
๔) นายเกรียงไกร ชทิสาจารย
ผูชวย
๕) นายชวลิต พึ่งเสือ
เลขานุการ

-๖-

๒.๔ การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นายสมศักดิ์ แกวจันทร
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางสาวปรีณาพรรณ พิมพพิศาล
หัวหนา
๒) นางสาวสมรักษ โสขุมา
ผูชวย
๓) นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์
เลขานุการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นางสาวณภัทร นรสิงห
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางสาวสมบูรณ ระโหฐาน
หัวหนา
๒) นางจิราวรรณ เอี่ยมสงคราม
ผูชวย
๓) นางสาวสุกานดา เลิศเจริญธรรม
ผูชวย
๔) นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ
ผูชวย
๕) นางสาวจิราพร วงจันเพ็ง
ผูชวย
๖) นางสาวบงกช เชื้อกุล
ผูชวย
๗) นางสาวรังสิยา วุฒิไพศาล
ผูชวย
๘) นางสาววรัญญา หรุมคํา
ผูชวย
๙) นางสาวจารุณี ธนสิน
ผูชวย
๑๐) นางสาวสุพรรษา มาดอนคา
เลขานุการ
๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นางสาวณภัทร นรสิงห
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางสาวกรองทอง เขียนทอง
หัวหนา
๒) นางจํานงค รักการดี
ผูชวย
๓) นางอุมาพร ไพฑูรย
ผูชวย
๔) นายธนา กลาเขตการณ
ผูชวย
๕) นายสําเริง บุญมี
ผูชวย
๖) นางอัมพวรรณ เมฆฉาย
ผูชวย
๗) นางพรรณวดี พิศวง
ผูชวย
๘) นางประภาศิริ พูนชัย
ผูชวย
๙) นางสาวศุภร พวงมาลี
ผูชวย
๑๐) นางสาวสมปอง คุมสิน
ผูชวย
๑๑) นางสาวดารัณ สรรสม
เลขานุการ
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๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นางสาวณภัทร นรสิงห
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางศุภานัน เอกธีรธรรม
หัวหนา
๒) นางสาวรัตนา นุมคง
ผูชวย
๓) นางสาวปริตตา ชาญสมร
ผูชวย
๔) นางสาวจรรยา จิวเจริญ
ผูชวย
๕) นางสาวพัชรินทร ชื่นอารมย
ผูชวย
๖) นางสาวเขมจิรา ใจรื่น
ผูชวย
๗) นางสาวศศิธร คําพิลา
เลขานุการ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งขึ้น
ผูกํากับ ติดตาม ดูแล ไดแก นายสมศักดิ์ แกวจันทร
ผูดําเนินการ ไดแก
๑) นางสาวปยนาฏ แกวสวรรค
หัวหนา
๒) นางสาวสมรักษ โสขุมา
ผูชวย
๓) นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์
ผูชวย
๔) นางสาวบํารุง สรหงษ
เลขานุการ
๒.๒ คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมินตนเองรายมาตรฐาน มีหนาที่ รวบรวมผลการประเมิน
ตนเองรายมาตรฐาน โดยนําเสนอในประเด็นกระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต และความตองการการชวยเหลือ ประกอบดวย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) นางธนวรรณ โสขุมา
หัวหนา
๒) นายสราวุธ เจริญรื่น
ผูชวย
๓) นางสาวถวรรณ จันทรลอย
ผูชวย
๔) นางสาวศิรินภา คลายนาค
ผูชวย
๕) นางสาวพรพิมล บุญประเสริฐ
ผูชวย
๖) นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์
เลขานุการ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) นางอมรรัตน สายเสน
๒) นายกณิกนันต สุริยกานต
๓) นายทรงพล มวงยิ้ม
๔) นายยุรนันท ปนนอก

หัวหนา
ผูชวย
ผูชวย
เลขานุการ

-๘-

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
๑) นางพิมพชนก ทองบุราณ
หัวหนา
๒) นางสาวบํารุง สรหงษ
ผูชวย
๓) นางรัชนีกร รุงโรจนธีระ
ผูชวย
๔) นางพันธทิพย เทียมสวาง
ผูชวย
๕) นายนนทะกาล ทองบุราณ
ผูชวย
๖) นางสาวปรีณาพรรณ พิมพพิศาล
ผูชวย
๗) นางสาววรวลัญช เดชาพูลพิพัฒน
เลขานุการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑) นางสาวสมบูรณ ระโหฐาน
หัวหนา
๒) นางสาวกรองทอง เขียนทอง
ผูชวย
๓) นางศุภานัน เอกธีรธรรม
เลขานุการ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑) นางสาวปยนาฏ แกวสวรรค
หัวหนา
๒) นางสาวสมรักษ โสขุมา
ผูชวย
๓) นางสาวบํารุง สรหงษ
เลขานุการ
๒.๓ คณะกรรมการจัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีหนาที่ รวบรวมขอมูล
ที่เกี่ยวของทั้งหมด จัดทํารูปเลมรายงาน ประกอบดวย
๑) นางสาวปยนาฏ แกวสวรรค
หัวหนา
๒) นางสาวสมรักษ โสขุมา
ผูชวย
๓) นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์
ผูชวย
๔) นางสาวเบญจวรรณ เรืองสังข
ผูชวย
๕) นางสาวกรกนก โสขุมา
ผูชวย
๖) นางสาวบํารุง สรหงษ
เลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความรู ความสามารถ เพื่อบังเกิด
ผลดีแกทางราชการสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิโรจน ไชยภักดี)
ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

