รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนกระแชงวิทยา
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารลาดับที่ ๒ /๒๕๖๒

บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน กระแชงวิทยา
ที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ตาบลกระแชง อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๑๐๕๐๙ โทรสาร ๐๔๕๘๑๐๕๐๙
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
จานวนนักเรียนทั้งหมด ๗๕๕ คน จาแนกเป็น
ระดับชั้น ม.ต้น ๔๓๙ คน
และระดับชั้น ม.ปลาย ๓๑๖ คน

๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ ดี
๒. หลักฐานสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน : ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
สถานศึกษาได้มีการดาเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและทักษะการอ่าน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลจัดกลุ่ม
นักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพของ
ผู้เรียน มีกระแบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning กระบวนการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา จนถึงรุ่นที่ ๖ กระบวนการเรียนรู้แบบ STEM Education และเน้นการอ่านออก เขียนได้ของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และเขียนสวย รวมถึงพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ผู้เรียนพึงมี และพัฒนาครูให้มีความสามารถในการนาเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่
สะดวกรวดเร็วและเชื่อถือได้ ได้แก่ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี-นาฏศิลป์
ห้องศิลปะ ห้องอาเซียนศึกษา ห้องเอดส์และเพศศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษายังได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน อาทิเช่น
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมแนะแนวอาชีพทุก
ระดับชั้น เป็นต้น
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนทุกคน อาทิเช่น กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันสาคัญทาง ชาติ ศาสนา กษัตริย์ ทั้งถานในและภายนอก
สถานศึกษา เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแล

สุขภาวะจิต นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการออกกาลังกาย และเพิ่มเวลารู้เรื่อง
อาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้น
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนทุกคน อาทิเช่น กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์ กิจกรรมวันสาคัญทาง ชาติ ศาสนา กษัตริย์ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจิตสาธารณะ นกจากนี้
สถานศึกษายังได้พัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนทั้งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและการออกกาลังกาย
อย่างต่อเนื่อง มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมการออกกาลังกาย และเพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ดีเลิศ
สถานศึกษา ได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาในปีที่ ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากการริเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อวางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์
ทิศทางกรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา ปละนโยบายปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้ที่รับผิดชอบ ดาเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : ดี
ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนราบุคคล เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ครูผู้สอนมีการ
วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบหน่อยการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร และจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ตอบสนองความต้ องการของผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active
Learning กระบวนการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา กระบวนการเรียนรู้แบบ
STEM Education จัดการเรียนกรสอนรายวิชา IS กิจกรรมบูรณาการตามนโยบาย และเ น้นการอ่านออก เขียนได้
ของผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และเขียนสวย พัฒนา
ทักษะในสตวรรษที่ ๒๑ และสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาครูให้มีความสามารถใน
การนาเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น DLIT มีการส่งงานทาง Social network ต่างๆ มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วและ
เชื่อถือได้ ครูผู้สอนสร้างสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา ครูผู้สอนมีการวัดและประเมิ
นผลผู้เรียนที่

หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง และศักยภาพของผู้เรียน นอกจากนี้ ครูยังได้พัฒนาตนเองโดยรับการ
อบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning. Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
๓.๑ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑ จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน และผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ได้แก่ กิจกรรมค่ายวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมสอนซ่อม
เสริม และคลินิกวิชาการ
๓.๒ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒ จัดทาโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็น
รูปธรรม และเกิดประสิทธิผล มีการกากับติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาต่อไป
๓.๓ แผนพัฒนาลาดับที่ ๓ ส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชนร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๓.๔ แผนพัฒนาลาดับที่ ๔ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษา และพัฒนาระบบ
การบริหารคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
๓.๕ แผนพัฒนาลาดับที่ ๕ ส่งเสริมการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
๓.๖ แผนพัฒนาลาดับที่ ๖ ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยี และนาสื่อนวัตกรรมการในจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๗ แผนพัฒนาลาดับที่ ๗ ส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดาเนิน
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษา
มีการจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้นโรงเรียนกระแชงวิทยา จึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรม ตาม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุก ชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้ความ
เห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายสมัน นางวงศ์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกระแชงวิทยา
วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

คานา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสาคัญการนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกาหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดฯ ตลอดทั้งเพี่ อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนั้น โรงเรียนกระแชงวิทยา ได้ดาเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปี
การศึกษาและได้จัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอ ต่อเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล สาหรับสถานศึกษานาไปจัดทาแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และ
เป็นฐานข้อมูลสาหรับเขตพื้นที่นาไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา และเป็นฐานข้อ มูลสาหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลาดับต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดทารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

(นายประมูล แสวงผล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน กระแชงวิทยา
ที่อยู่ เลขที่ ๙ หมู่ ๒ ตาบลกระแชง อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๑๐๕๐๙ โทรสาร ๐๔๕๘๑๐๕๐๙
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ – สกุลผู้บริหารโรงเรียน
๑) นายประมูล แสวงผล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
บุคลากร
ผู้บริหาร
ครูผ้สู อน
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ครูอัตราจ้าง
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๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
๑) จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๗๔๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๒)
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ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๑. มาตรฐานการศึกษา
ตามระดับคุณภาพการศึกษา

( ) ระดับ ๑ POOR (กาลังพัฒนา)
( ) ระดับ ๒ FAIR (ปานกลาง)
(√ ) ระดับ ๓ GOOD (ดี)
( ) ระดับ ๔ GREAT (ดีเลิศ)
( ) ระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)

๒. หลักฐานสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน : ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
สถานศึกษาได้ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารของ
ผู้เรียน ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าวในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๕๑.๐๕ บรรลุค่าเป้าที่กาหนด ผู้เรียนมีทักษะการคิดคานวณตามเกณฑ์ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
๘๔.๕๘ บรรลุค่าเป้าที่กาหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา รวมทั้งสามารถสืบค้นและสร้างความรู้ด้วยตนเองตามประเด็นที่สนใจ
และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ ได้ในระดับดี โดยภาพรวม
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ๘ กลุ่มสาระอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไปร้อยละ
๔๖.๗๒ บรรลุตามเป้าหมาย แต่อัตราการติด ๐ ร มส ของผู้เรียน สูงกว่าร้อยละ ๗ ซึง่ ตัง้ ไว้ ผู้เรียนมีความรู้
พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต ในระดับดี อีกทั้งผู้เรียนได้รับการส่งเริมให้ได้แสดง
ศักยภาพและความสามารถในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคหลายรายการ ผู้เรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ
จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษา ได้มีการวิเคราะห์ กาหนดเป้าหมาย
วางแผนงาน และดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ต่อเนื่อง สม่าเสมอและมีการติดตามผลการ
ดาเนินการเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป อย่างเต็มความสามารถ
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ อัตรากรติด ๐ ร มส ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ดังนั้นจึงควรวางแผนพัฒนาเพื่อลดการติด ๐ ร มส อย่างเร่ง ด่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ผลการประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดี มีค่านิยมที่ดีไม่ขัด ต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เข้าใจใน
หลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และร่วมกิจกรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน ภูมิใจและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการ
ชุมชนปลอดขยะ กิจกรรม big cleaning day การดูแลรักษาบริเวณ และพืชพรรณในโรงเรียน ผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย ทาให้ผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
อยู่ในระดับดี สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ
ดนตรี กีฬา อย่างเห็นได้ชัด
จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษา สถานศึกษาได้มีการจัดทาโครงการเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในแผนปฏิบัติ การอย่างชัดมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในทุกโครงการ
มีการดาเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ เมื่อมีการดาเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังมีบาง
โครงการที่ไม่ได้จัดทาสรุป รายงานผลการดาเนินโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร จึงควรพั
ฒนาการกากับ
ติดตามให้ทุกโครงการได้สรุปและรายงานต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการวางแผน
พัฒนาต่อไป และส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแก่ผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ดีเลิศ
สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการนิเทศ กากับ
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเป็นระบบ ส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ การนาข้อมูลป้อนกลับเพื่อใช้วางแผนพัฒนา
สถานศึกษาให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ มีการบริหารคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี เพื่อการกากับ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : ดี
ครูผู้สอนมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกระแชงวิทยา ปี ๒๕๖๑ ที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ครูผู้สอนทุกคนมี

การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเลือกใช้สื่อออนไลน์
(DLIT) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ครูผู้สอนมีการบริหารชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพั นธ์ในเชิงบวก สร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการเสริมแรงทางบวก เป็นกันเองเพื่อสร้างความค้นเคยกับผู้เรียน ครูผู้สอน
การวัดและประเมินผลผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน นอกจากนี้ ครูยังได้พัฒนา
ตนเองโดยรับการอบรมเพื่อพัฒนา วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning. Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีควา มเชี่ยวชาญ
ทาวิชาชีพในทุกรูปแบบ และครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยี และนาสื่อนวัตกรรมการ
ในจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
๓.๑ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑ จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน และผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ได้แก่ กิจกรรมค่ายวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมสอนซ่อม
เสริม และคลินิกวิชาการ
๓.๒ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒ จัดทาโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็น
รูปธรรม และเกิดประสิทธิผล มีการกากับติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาต่อไป
๓.๓ แผนพัฒนาลาดับที่ ๓ ส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชนร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๓.๔ แผนพัฒนาลาดับที่ ๔ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษา และพัฒนาระบบ
การบริหารคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
๓.๕ แผนพัฒนาลาดับที่ ๕ ส่งเสริมการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
๓.๖ แผนพัฒนาลาดับที่ ๖ ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยี และนาสื่อนวัตกรรมการในจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๗ แผนพัฒนาลาดับที่ ๗ ส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุ ณภาพของผู้เรียน
.
.

ส่วนที่ ๓

ภาคผนวก
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย/
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนกระแชงวิทยา
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
-------------------------------------ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มี
การปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษาโดยให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา และให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องมี
การรายงานต่อต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โรงเรียนกระแชงวิทยา จึงขอประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จานวน ๓ มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายประมูล แสวงผล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกระแชงวิทยา
--------------------------------------------------

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน นี้
มาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ระดับดี
๑) ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทยและ
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50
ภาษาอังกฤษ
๒) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคานวณ
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 40
๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
ระดับดี
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ระดับดี
ตนเองตามประเด็นที่สนใจ และนาไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระดับดี
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์
๖) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3-4 และ 0 ร มส.
ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 46
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
และ 0 ร มส ไม่เกินร้อยละ 7
๗) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการศึกษา
ร้อยละ 80
ต่อและการประกอบอาชีพสุจริต
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับดี
๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
๒) ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85
งามของสังคม
๓) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และมีส่วนร่วม
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
ในกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น
๔) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90
ทั้งในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
๕) ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับดีเลิศ
๒.๑ สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
ระดับดีเลิศ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน
๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
ระดับดีเลิศ
เป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
๒.๓ สถานศึกษาบริหารจัดการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ระดับดีเลิศ
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
ระดับดีเลิศ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

มาตรฐาน
๒.๕ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างคุณภาพ
๒.๖ สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๓.๑ ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓.๒ ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
๓.๓ ครูผู้สอนมีการบริหารชั้นเรียนโดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
๓.๔ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับ ดี
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

๑

ประกาศโรงเรียนกระแชงวิทยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนกระแชงวิทยา
ประจาปีการศึกษา 2561
---------------------------------------------------------พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตร 47
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจา
ทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอานาจการ
บังคับบัญชาและอานาจหน้าที่ตามความในมาตรา 35 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2556 อานาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังนั้นจึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
1. นายประมูล แสวงผล
2. นางพิศมัย แร่เพชร
3. นายกฤษฎ์ แก้วคารอด
4. นายแหลมทอง สาราญสุข
5. นายสมชาติ ทะนันชัย
6. นายประมวล สืบวงศ์
7. นายสมัน นางวงศ์
8. นางรุ่งทิพย์ ศศิธร

ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณฯ
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ประชุมเตรียมการดาเนินการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2. เป็นที่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา
3. นิเทศ กากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ประกาศไว้
4. ให้คาแนะนาและชี้แนะหากเกิดปัญหาในการดาเนินงาน
5. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. นางพิศมัย แร่เพชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ประธานกรรมการ

๒
2. นางนภาภรณ์ พรคะนึง
3. นางมุตตา ตะบองทอง
4. นายชัยยุทธ ศศิธร
5. นายอภิสิทธิ์ หันจัดการ
6. นางพิศมัย ยางงาม
7. นางสาวดวงตา ท้าวด่อน
8. นางสาววัชรีภรณ์ จาปา
9. นางสาวฤทธิญา บัวนาค
10. นางรุ่งทิพย์ ศศิธร

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาฯ

มีหน้าที่
1. ติดต่อประสานงาน ดาเนินการรวบรวม และเก็บข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. จัดเตรีนมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามาตรฐานการศึกษา
3. รวบรวมผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และจัดทารูแปเล่มรายงานต่อผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องตาม
กาหนดเวลา
4. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะอนุกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนกระแชงวิทยา ประจาปีการศึกษา 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. นางนภาภรณ์ พรคนึง
ครู
ประธานกรรมการ
2. นายสมัน นางวงษ์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ
3. นางมุตตา ตะบองทอง
ครู
กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ ยงเพชร
ครู
กรรมการ
5. นางสิรินพร หนูยอด
ครู
กรรมการ
6. นางสาวนันทนา เกษมณี
ครู
กรรมการ
7. นายอภิสิทธิ์ หันจัดการ
ครู
กรรมการ
8. นายยุทธชัย ศิลาจันทร์
ครู
กรรมการ
9. นางสาวดวงตา ท้าวด่อน
ครู
กรรมการ
10. นางสาวสุวภัทร มโนสุขศาสตร์
ครู
กรรมการ
11. นางสาววิชดา เลิศมณเฑียร
ครู
กรรมการ
12. นางณัฐฎาวรรณ ทองแดง
พนักงานราชการ
กรรมการ
13. นางสาวดวงรัตน์ ปัญญาวัน
พนักงานราชการ
กรรมการ
14. นายจัตริน นากลาง
นักเรียน
กรรมการ
15. นายชัยยุทธ ศศิธร
ครู
กรรมการและเลขานุการ

๓
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. นายสมชาติ ทะนันชัย
ครู
ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา ขันทอง
ครู
กรรมการ
3. นายทองดี จันหมื่น
คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ
4. นางหทัยรัตน์ กันหาบุตร
ครู
กรรมการ
5. นางกัลยรัตน์ รัตพันธ์
ครู
กรรมการ
6. นางชิดชนก ดวงใจ
ครู
กรรมการ
7. นางบัณฑิตา ปิ่นหอม
ครู
กรรมการ
8. นายนิธิโรจน์ ตรีรัตน์วิชชา
ครู
กรรมการ
9. นายสุรัตน์ วิเศษหมื่น
ครู
กรรมการ
10. นายมนต์ตรี ขันทองคา
ครู
กรรมการ
11. นายณรัช มีผล
ครู
กรรมการ
12. นายอดูนเดช คานุ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
13. นางสาวชนณิศา ศรีภักดี
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
14. นายสมพล ศิริชนะ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
15. นางสาวธนพร พิมพ์สาร
นักเรียน
กรรมการ
16. นางสาวชมัยมาศ วังทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. นายประมูล แสวงผล
2. นายสมพงษ์ แก้วมูล
3. นายกฤษฏ์ แก้วคารอด
4. นายแหลมทอง สาราญสุข
5. นางสงวนศรี ทะนันชัย
6. นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา
7. นางรุ่งทิพย์ ศศิธร
8. นายจรัญ ศิริชนะ
9. นางสาวสุภาวดี เลิศศรี
10. นางสาวศิริภา วงษ์จันทร์
11. นางสาววิชุดา สาใจ
12. นางลักษ์คณา แก้วสง่า
13. นางสาวกรกนก ภาคสอง
14. นางสาวพรนภา รองทอง
14. นายปัจจยุส ชมชื่น
15. นางสาวสุวิมล ทองบาง
16. นางสาวสุดารัตน์ เกียรติจรุงพันธ์

ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษากรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
ครูธุรการ
กรรมการ
นักเรียน
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. นางพิศมัย แร่เพชร
ครู

ประธานกรรมการ

๔
2. นายอุดร จันทร์อบ
3. นางสุพักตรา สาราญสุข
4. นางสุวรรณา หรสิทธิ์

คณะกรรมการสถานศึกษากรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ

5. นายวฤหัส รุ่งเรือง
6. นางสาววัชริญา จันทะลุน
7. นางสาวจิราภรณ์ ธนะนู
8. นายอรรถวิโรจน์ เสียจันทึก
9. นางสาวณิชาภา นารินรักษ์
10. นางสาววัชรีภรณ์ จาปา
11. นางสาวฤทธิญา บัวนาค
12. นายจัตริน นากลาง
13. นางสาวพิศมัย ยางงาม

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
นักเรียน
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ศึกษากรอบและประเด็นในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาใน
ประกาศโรงเรียนกระแชงวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
2. จัดรวบรวม และเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา ตามประกาศโรงเรียนกระแชงวิทยา เรื่อง
การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ และจัดส่งตาม
กาหนดการที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดไว้
4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561
1. นางพิศมัย แร่เพชร
ครู
ประธานกรรมการ
2. นางนภาภรณ์ พรคนึง
ครู
กรรมการ
3. นายชัยยุทธ ศศิธร
ครู
กรรมการ
4. นางสาวพิศมัย ยางงาม
ครู
กรรมการ
5. นางสาววัชีภรณ์ จาปา
ครู
กรรมการ
6. นางสาวดวงตา ท้าวด่อน
ครู
กรรมการ
7. นางสาวฤทธิญา บัวนาค
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
8. นางรุ่งทิพย์ ศศิธร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. รวบรวมข้อมูลจากคณะอนุกรรมการมาตรฐานฯ ตามข้อ 3 ในประกาศโรงเรียนกระแชงวิทยา
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศแล้วสรุปรายงานผลข้อมูล
3. จัดทารายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2561 และรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self Assessment
Report) ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2561
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4. จัดส่งรูปเล่มเอกสารในข้อ 3 ให้หน่วยงานต้นสังกัดคือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 ตามวันที่กาหนด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
1. นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา
ครู
ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ ศศิธร
ครู
กรรมการเลขานุการ
หน้าที่
1. ดาเนินรายการตามลาดับพิธีการตามกาหนดการและความเหมาะสม
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
1. นายสมชาติ ทะนันชัย
ครู
ประธานกรรมการ
2. นายมนต์ตรี ขันทองคา
ครู
กรรมการ
3. นายณรัช มีผล
ครู
กรรมการ
4.นายอรรถวิโรจน์ เสียจันทึก
ครู
กรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ศศิธร
ครู
กรรมการ
6. นางสาวดวงตา ท้าวด่อน
ครู
กรรมการ
7. นางสาววัชรีภรณ์ จาปา
ครู
กรรมการ
8. นายอดูนเดช คานุ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
9. นางสาวฤทธิญา บัวนาค
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
10. นายสมพล ศิริชนะ
อัตราจ้าง
กรรมการ
11. นายชัยยุทธ ศศิธร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. จัดเตรียมสถานที่สาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แล้วเสร็จ
2. จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ในห้องประชุม
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1. นางลักษ์คณา แก้วสง่า
ครูผู้ช่วย
ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา สาใจ
ครู
กรรมการ
3. นางสาวพรนภา รองทอง
พนักงานราชการ
กรรมการ
4. นางสาวกรกนก ภาคสอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่มในวันประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. คณะกรรมการฝ่ายอาหารกลางวัน
1. นายวฤหัส รุ่งเรือง
ครู
ประธานกรรมการ
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2. นางสาวพิศมัย ยางงาม
3. นางสาวณิชาภา นารินรักษ์
4. นางสาวดวงตา ท้าวด่อน
5. นางสาววัชรีภรณ์ จาปา
6. นางสาวฤทธิญา บัวนาค

ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. วางแผน ประมาณการค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน และจัดเตรียมอาหารกลางวันสาหรับผู้เข้ารับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกคน
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1. นายจรัญ ศิริชนะ
ครู
ประธานกรรมการ
2. นายปัจจยุส ชมชื่น
ครูธุรการ
กรรมการ
หน้าที่
1. บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม
1. นางนภาภรณ์ พรคนึง
ครู
ประธานกรรมการ
2. นางมุตตา ตะบองทอง
ครู
กรรมการ
3. นางสาวพิศมัย ยางงาม
ครู
กรรมการ
4. นางสาวดวงตา ท้าวด่อน
ครู
กรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ศศิธร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. จัดทาแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน
2. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมและให้บังเกิดผลดีกับทางราชการสืบไป หากมีปัญหาใดให้ประธานที่รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน
รายงานผู้บริหารทราบทันที
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)
(นายประมูล แสวงผล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา
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