
 

 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โรงเรียนกระแชงวิทยา 
อ าเภอกันทรลักษ ์   จงัหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

เอกสารล าดับที่ ๒ /๒๕๖๓ 

 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน  กระแชงวิทยา    
ที่อยู่   เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๒ ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๑๐๕๐๙ โทรสาร ๐๔๕-๘๑๐๕๐๙ 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด ๕๕๖ คน  จ าแนกเป็น   ระดับชั้น ม.ต้น ๓๗๑  คน  
      และระดับชั้น ม.ปลาย ๑๘๕ คน 
 
๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ  ดีเลิศ 
  
๒. หลักฐานสนับสนุน 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :  ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 โรงเรียนกระแชงวิทยา เป็นสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (นวัตกรรม

เพาะพันธุ์ปัญญา) มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพล
โลก ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่ "พัฒนาความรู้สู่สากล บนฐานพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี " 
โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร มีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้านทั้งแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนทั่วไปที่เน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เน้นการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงโดย
ใช้กระบวนการ Active Learning และนวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
เพ่ือให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ครู มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ จัดกิจกรรม
ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน วัดความถนัดทางอาชีพและจัดท า Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 โรงเรียนกระแชงวิทยา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยจัดกิจกรรม

ก 



ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการส่งเสริมสุขลักษณะและสุขภาพ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้น าด้วยกิจกรรมต่าง ๆ น าเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ด้วยการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม 
และวันส าคัญท้องถิ่นในชุมชน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการเรียนรู้
หน้าที่พลเมือง ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตลักษณะจิตสังคมของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย 
และดูแลช่วยเหลือผู้ที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนที่มีภาวะพร่องทางโภชนาการ การจัดการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือต่อต้านภัยคุกคามและอันตรายทาง social-network เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้
ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตที่มิตร
กับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ  
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ดีเลิศ 

โรงเรียนกระแชงวิทยา มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม และค่านิยมของโรงเรียน (SME) เป็น
วัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น
สถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา) ตาม พ.ร.บ.นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยโรงเรียนได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาในปีที่ผ่านมา ศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์ ทิศทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 
และนโยบายปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้ที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการ
ประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ  

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :   ดีเลิศ 

 โรงเรียนกระแชงวิทยา เป็นสถานศึกษาน าร่องนวัตกรรมการศึกษา (นวัตกรรมเพาะพันธุ์
ปัญญา) ตาม พ.ร.บ.นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของ
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โรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยส่งเสริมครูให้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการ Active Learning และใช้นวัตกรรมเพาะพันธุ์
ปัญญาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย ซึ่งครูร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning และใช้นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ในรายวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
๑, ๒, ๔ และ ๕ การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒         
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐๐ ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น และครูผู้สอนทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข ครูมีการตรวจสอบและประเมินผล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมิน
ความรู้โดยท าการทดสอบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ และน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางาน ด้วย
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้และนิเทศชั้น
เรียนแบบกัลยาณมิตร และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูทุกคน  
 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น  
 ๓.๑ แผนพัฒนาล าดับที่ ๑ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระฯ (ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ,  
O-NET, ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ , สมรรถนะฯ , คุณลักษณะพึงประสงค์)  

๓.๒ แผนพัฒนาล าดับที่ ๒ โครงการพัฒนาโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
(นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา) 

๓.๓ แผนพัฒนาล าดับที่ ๓ โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางโรงเรียน 
มาตรฐานสากล  
 ๓.๔ แผนพัฒนาล าดับที่ ๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุค Education 4.0  

๓.๕ แผนพัฒนาล าดับที่ ๕ พัฒนาการนิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู   

 
 
 
 
 
 
 
 

ค 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนกระแชงวิทยา  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระ
การเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบ
และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

    
                                (นายสมัน  นางวงศ์) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                  โรงเรยีนกระแชงวิทยา 

                                                             วันที่  ๑  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ค าน า 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี      
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ  ตลอดทั้งเพ่ีอรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ดังนั้นโรงเรียนกระแชงวิทยา ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับ
เขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา 
และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
  

 
       (นายประมูล  แสวงผล) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา 
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 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

              ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดท า   
                รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

    ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 . 
 . 
 
 
 

ฉ 



ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน  กระแชงวิทยา 
ที่อยู่   เลขท่ี ๙ หมู่ ๒ ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๑๐๕๐๙ โทรสาร ๐๔๕-
๘๑๐๕๐๙ 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
ชื่อ – สกุลผู้บริหารโรงเรียน 
 ๑) นายประมูล  แสวงผล    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  
 ๑)  จ านวนบุคลากร(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๔๖ ๓ ๑ ๖ 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 
๑) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒ รวม  ๕๕๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม
ทั้งสิ้น 

 
จ านวนห้อง ๒๓ ๔ ๕ ๖ ๒ ๒ ๔ ๒๓ 

เพศ ชาย ๕๓ ๔๗ ๘๘ ๒๑ ๒๐ ๓๗ ๒๖๖ 
หญิง ๕๗ ๖๑ ๖๕ ๒๘ ๓๒ ๔๗ ๒๙๐ 

รวม  ๑๑๐ ๑๐๘ ๑๕๓ ๔๙ ๕๒ ๘๔ ๕๕๖ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๒๘ ๒๒ ๒๖ ๒๕ ๒๖ ๒๑ ๒๕ 

 
 
 

 
 

๑ 



ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนกระแชงวิทยาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้  

๑. มาตรฐานการศึกษา   
  

ตามระดับคุณภาพการศึกษา (   ) ระดับ  ๑ POOR (ก าลังพัฒนา) 
     (   ) ระดับ  ๒ FAIR  (ปานกลาง) 
     (   ) ระดับ  ๓ GOOD (ดี) 
     () ระดับ  ๔  GREAT (ดีเลิศ) 
     (   ) ระดับ  ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) 

 

 
๒. หลักฐานสนับสนุน 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดี 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
      โรงเรียนกระแชงวิทยา เป็นสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา) 
มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่ "พัฒนาความรู้สู่สากล บนฐานพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม 
ก้าวล้ าเทคโนโลยี " โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร มีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบ
ด้านทั้งแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนทั่วไปที่เน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีน มี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
           ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ ๓) 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

๒ 



และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดเน้นการให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการ Active Learning และนวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญาในการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ส่งผลให้มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน     
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด   

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
โรงเรียนกระแชงวิทยา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสาร และการคิดค านวณโดยจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดท าหนังสือเล่มเล็ก  กิจกรรมสนทนา
ภาษาต่างประเทศ ค่ายวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ด้วยโครงการพัฒนาการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ที่เน้นการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และนวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา ค่ายสะเต็มศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ ด้วยการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ และอ่ืน ๆ 
พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และใช้นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวด
แข่งขันทักษะวิชาการ โครงงาน พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
เพ่ือให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก 
Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้ เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาอาชีพให้กับ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนวัดความถนัดทางอาชีพและจัดท า Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

จากกระบวนการพัฒนาข้างต้น พบว่าด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๐ จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ คิดเป็นร้อย
ละ ๕๗.๑๔ จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๔๗.๕๐ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๘ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยพิจารณาจาก ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ ๗๙.๔๑ 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดของผู้เรียนที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ ๘๖.๕๘ และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๔.๗๕ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายคือร้อยละ ๗๐ ทุกตัวชี้วัด 

๓ 



ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๒ จากค่า
เป้าหมายร้อยละ ๗๐ สูงกว่าเป้าหมายตั้งไว้ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา IS ของ
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป ร้อยละ ๕๒.๗๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพาะพันธุ์ปัญญา 
ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๘.๓๑ และผลการประเมินความสามารถในการสร้าง
ชิ้นงาน/ผลงาน/นวัตกรรม ของผู้เรียนที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๗.๙๐ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด   

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมอย่างสร้างสรรค์ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาการค านวณ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีของผู้เรียนที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๐ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๐ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๙.๓๓ จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐ สูงเป้าหมายที่ก าหนด ผลการประเมินใน
ภาพรวมของประเด็นพิจารณานี้บรรลุตามเป้าหมาย 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๕ จากค่า
เป้าหมายร้อยละ ๔๕ บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ แต่พบยังว่าผู้เรียน มีผลการเรียน 0 ร มส 
และ มผ. คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๔ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ว่าไม่เกิน ร้อยละ ๗ ท าให้โรงเรียน
ไม่บรรลุเป้าหมายในตัวชี้วัดนี้ และจากผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ทั้งระดับ ม.๓ และ ม.๖   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งสองระดับเป็น ๓๒.๒๐ และ ๒๗.๕๖ ตามล าดับ ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาผลคะแนนตามรายวิชา
พบว่า ในระดับชั้น ม.๓ มีคะแนนเพ่ิมขึ้น ๑ รายวิชา ได้แก่ รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗.๔๒ 
ส่วนในระดับชั้น ม.๖ มีคะแนนเพ่ิมขึ้น ๒ รายวิชา ได้แก่ รายวิชาภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑.๒๘ และ ๐.๗๐ ตามล าดับ อย่างไรก็ตามแม้ว่าเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยจะพบว่ามีค่า
ลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๑ แตเ่มื่อพิจารณาคะแนนรายบุคคลในรายวิชาที่มีการทดสอบ พบว่าใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับ ม.๓ 
และ ม.๖ สูงกว่าขีดจ ากัดล่างเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของรายวิชา
ที่มีการทดสอบ  

ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพสุจริต 
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๘ จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๕ ผลการพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
พิจารณาจากผลการเรียนของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ ขึ้นไป ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานเพ่ือ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคตได้ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๖ บรรลุ
ตามเป้าหมายคือ ร้อยละ ๗๐ และผลการประเมินเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
สุจริตของผู้เรียน ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๘๓.๔๐ ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือร้อยละ ๘๐ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๔ 



 โรงเรียนกระแชงวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่
หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วยกิจกรรมที่มีการเสริมสร้างระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม โครงการต่อต้าน
ยาเสพติด โครงการสภานักเรียน โครงการส่งเสริมสุขลักษณะและสุขภาพ โครงการพัฒนางานเอดส์และเพศศึกษา 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ วปร. กิจกรรมจิตอาสา จัดตั้งชมรมต้นกระแชง กิจกรรมสาธารณประโยชน์ จัดแบ่ง
เขตพ้ืนที่ให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาด ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วยกิจกรรมสภานักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการกีฬาสีภายใน จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย ด้วยการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญท้องถิ่นในชุมชน จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรม
การเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตลักษณะจิตสังคมของผู้เรียน มีการเก็บข้อมูล
น้ าหนักส่วนสูงและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจสุขภาพผู้เรียน เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และดูแลช่วยเหลือผู้ที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้าน
สาธารณสุขเพ่ือให้ความช่วยเหลือ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนที่มีภาวะพร่อง
ทางโภชนาการทั้งขาดและเกิน จัดกิจกรรมต้านยาเสพติด อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การ
จัดการเรียนรู้เพศวิถี กิจกรรมชมรม โรงเรียนเป็นต้นแบบสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย
โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขนส่งอ าเภอกันทรลักษ์ การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ต่อต้านภัยคุกคามและอันตรายทาง social-network เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรม 5ส กิจกรรม big cleaning day กิจกรรมในโครงการ zero waste 
กิจกรรมดูแลเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละห้องเรียน  
 จากกระบวนการพัฒนาข้างต้น พบว่าด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีผลการด าเนินงาน
ดังนี้ ผู้เรียนที่ผลการประเมินคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๙๘.๓๗ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๙๐ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม โดยพิจารณาผลการประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๑ จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๐ บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ผู้ เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการในกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๑๐๐ จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๐ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้เรียน
ที่สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม
และประเพณี มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.๑๗ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดคือ   
ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมี      
สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดย

๕ 



พิจารณาจากผู้เรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ ๗๒.๕๓ จาก
เป้าหมายร้อยละ ๗๐ ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการสามารถมีทักษะในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด อบายมุข ภาวะเสี่ยงต่อ
ความรุนแรงและปัญหาทางเพศ และภัยคุกคามรูปแบบใหมแ่ละอันตรายทาง social-network ได ้
 ๒. ผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนกระแชงวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย ๒ ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานที่ ๑ /ประเด็นการพิจารณา สรุปผลการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย ๗ ประเด็นพิจารณา ดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน และการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

บรรลุเป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการคิดค านวณ บรรลุเป้าหมาย 
๓) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

๔) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเป้าหมาย 
๕) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

บรรลุเป้าหมาย 

๖) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

๗) มีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพสุจริต 

บรรลุเป้าหมาย 

คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   ๕  ประเด็นพิจารณา ดเีลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย 
๒) การมีค่านิยมที่ดีโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม บรรลุเป้าหมาย 
๓) ความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น 

สูงกว่าเป้าหมาย 

๔) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในด้านเพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมและประเพณี 

สูงกว่าเป้าหมาย 

๕) สุขภาวะทางร่างกายและจิตลักษณะจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ระดับดี 

๖ 



  จากตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ทั้ง ๑๒ ประเด็นพิจารณา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
พบว่า ผลการด าเนินการด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน บรรลุ
ตามเป้าหมาย จ านวน ๕  ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๖ ประเด็นพิจารณา และต่ ากว่า
เป้าหมาย จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย
เป็นส่วนใหญ่ แต่มีบางประเด็นที่ผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย ผลการประเมินโดยภาพรวมจึงถือว่า
เป็นไปตามเป้าหมาย มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
 ๓. จุดเด่น 
  ๑. ผู้เรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๒. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬาและนันทนาการ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดมี
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ 
  ๓. ผู้เรียนคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญท้องถิ่นในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
  ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและสารมารถเป็นแกนน าในกิจกรรม โครงการ ของ สสส.  
 ๔. จุดควรพัฒนา 
  ๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ๓. จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถในสร้างนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ และ
สามารถน าไปใช้ได้จริง 

๕. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนพัฒนาล าดับที่ ๑ ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกรายวิชาที่มีการทดสอบ

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
แผนพัฒนาล าดับที่ ๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 แผนพัฒนาล าดับที่ ๓ ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และการสร้างนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ 
และสามารถน าไปใช้ได้จริง ผา่นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา 

แผนพัฒนาล าดับที่ ๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 แผนพัฒนาล าดับที่ ๕ พัฒนาผู้เรียนให้มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

 

 

๗ 



มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ดีเลิศ 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนกระแชงวิทยา มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) 

ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม และค่านิยมของโรงเรียน (SME) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
(นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา) ตาม พ.ร.บ.นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ อีกท้ังโรงเรียนมีระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
 

          โรงเรียนกระแชงวิทยา มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและ
เป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT ก าหนดจุดยืน 
ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง มีการศึกษาข้อมูล
อย่างรอบด้าน นโยบายและแผนการศึกษาของชาติเพ่ือก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา มีการก าหนด
ตัวชี้วัดแต่ละมาตรฐานอย่างชัดเจน ขับเคลื่อนความส าเร็จของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ/กิจกรรม 
และวัดความส าเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนกระแชงวิทยา มีโครงการ
ทั้งหมด ๑๗ โครงการ ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

โรงเรียนกระแชงวิทยา มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่าย
บริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) 
และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ นิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน น าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

โรงเรียนกระแชงวิทยา มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน จัดแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบ

๘ 



บูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เรียนรู้ เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียน
ให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ 
ความต้องของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 

๑. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม และมีความพอเพียง  

๒. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
๓. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีระบบคิด

แบบเหตุและผล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้บนพ้ืนฐานความสนใจของแต่ละบุคคล 
๔. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  เพื่อพัฒนาทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
๕. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะดนตรี 

นาฏศิลป์ และทักษะกีฬา 
โรงเรียนกระแชงวิทยา ได้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร น าผลประเมิน มาปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ
ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑. โรงเรียนผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒. โรงเรียนน าร่องนวัตกรรมการศึกษา (นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา) ตาม พ.ร.บ.นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

๓. โรงเรียนกระแชงวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนดี มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม ภายใต้โครงการ
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยกระทรวงยุติธรรม 

๔. โรงเรียนกระแชงวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศของอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษในการสอบ 
แข่งขันโครงการเยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕. นายประมูล แสวงผล ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแชงวิทยาได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น  
“เพชร สพม.๒๘” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕๖๓ และได้รับการ
ยกย่องเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันดารา
ศาสตร์ในโรงเรียน (Astronomy Day in Schools 2019) 

๖. ครูได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”ระดับ สพฐ. จ านวน ๑ คน และระดับ สพม.๒๘ จ านวน ๑ คน 
๗. ครูได้รับรางวัล“เพชร สพม.๒๘” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑ คน 
๘. ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ คน 

๙ 



๙. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการต่าง ๆ  
๑๐. นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ๔๔ เหรียญทอง ๑๙ เหรียญเงิน ๑๐ เหรียญทองแดง  
๑๑. นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  ๔ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง  

โรงเรียนกระแชงวิทยา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยจัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัด
อบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงาน อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี และเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
อย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมงต่อปี โดยโรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม      
ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การพัฒนา
ตนเองให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น การจัดท าผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้าน
ต่างๆ มีการนิเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล 
เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ผลงานเชิงประจักษ์ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้แก่ ผู้บริหารได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ“เพชร สพม.๒๘” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕๖๓ ครูได้รับรางวัลรางวัล“ครูดีในดวงใจ”ระดับ สพฐ. 
จ านวน ๑ คน ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ คน เป็นต้น แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลถึงครูและน าไป     
สู่คุณภาพของผู้เรียน 
 โรงเรียนกระแชงวิทยา ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ โครงการพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิต พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องบริการพิเศษ มี
หอประชุม ที่มีความพร้อมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ มีต้นไม้ร่มรื่น บริเวณท่ัวไป
สะอาด สวยงาม มีสวนหย่อมต่างๆ มากมายให้นักเรียนได้พักผ่อน  มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องธนาคาร
โรงเรียน ห้องดนตรี  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ห้องปฏิบัติการภาษา 
ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ห้องจริยธรรม ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว 
ห้องโสตทัศนูปกรณ์  ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ห้องปฏิ บัติการคหกรรม สวนป่า ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระแชง 
วัดในเขตต าบลกระแชง สภ.อ.กันทรลักษ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อ.บ.ต.กระแชง ชุมชนศีรษะอโศก 
กอดีฟาร์ม อ าเภอเบญจลักษ์  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอภูสิงห์ เป็นต้น 

๑๐ 



 โรงเรียนกระแชงวิทยา มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์ทางการ
บริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ เช่น โปรแกรม SGS ระบบประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ โปรแกรมประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โปรแกรมห้องสมุด การรายงานข้อมูลทางการเงิน (e - budget) ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) การบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้เรียนโดยใช้ระบบ checker พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา 
สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. ผลการประเมินตนเอง 
โรงเรียนกระแชงวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ

การจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

มาตรฐานที่ ๒ /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของถาน
ศึกษาอย่างชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  ๒   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดีเลิศ 

    

๑๑ 



จากตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ บรรลุเป้าหมาย ทุกประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว ระดับดีเลิศ 

 
๓. จุดเด่น 

๑. โรงเรียนกระแชงวิทยา มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบาย 
จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรง
ตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 ๒. โรงเรียนกระแชงวิทยา มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่ มีแหล่งเรียนรู้ มีทีพักผ่อนหย่อนใจ ร่มรื่น สวยงามสะดวกต่อ
การใช้งาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน 
 ๓. โรงเรียนกระแชงวิทยามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีสัญญาณ wifi ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน และมีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน
การบริหารจัดการ มีการใช้ระบบ checker ในการบริหารจัดการเก่ียวกับผู้เรียนทั้งด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ด้านวิชาการ  

๔. จุดควรพัฒนา 
กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อใช้

วางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

๕. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๒ ของโรงเรียนกระแชงวิทยา พบว่า โรงเรียนมีการบริหาร

จัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

แผนพัฒนาล าดับที่ ๑  โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาล าดับที่ ๒ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
แผนพัฒนาล าดับที่ ๓ โครงการพัฒนาโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

(นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา) 
แผนพัฒนาล าดับที่  ๔ โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   
  

๑๒ 



มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ดีเลิศ 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนกระแชงวิทยา ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย 
และใช้นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญาในการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบใช้เกม การเรียนรู้แบบ
แผนผังความคิด (Concept Mapping) การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบ
ใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL, นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
การจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งครูร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning และใช้นวัตกรรมการเพาะพันธุ์ปัญญาเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด โดย
การปฏิบัติจริง มีการจัดค่ายวิชาการ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้เลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและ
ความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในรายวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  และการวิจัยในชั้นเรียน   

ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย  เอกสารประกอบการ
เรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ ICT การสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โรงเรียนกระแชงวิทยา
ก าหนดให้ครูมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และตั้งเป้าหมายในการผลิตพัฒนาสื่อ และใช้ประกอบ 
การจัดการเรียนรู้ และมีการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ผลิตพัฒนาและใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance learning information technology : DLIT) ครูจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Kahoot ฯลฯ ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ผลประเมินจากการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า
ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ 
และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐๐  

ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น และครูผู้สอนทุกคนบริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive  
Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย หมั่นให้ก าลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนท าดีต้อง
กล่าวชื่นชม แสดงออกถึงความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรงใช้การสื่อสารกับนักเรียน สื่อสารทันทีท่ี

๑๓ 



ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ครูควบคุมการแสดงอารมณ์โกรธ ไม่ต าหนิ เยาะเย้ย ถากถาง ประชด
ประชัน เปรียบเทียบ ควบคุมอารมณ์ของตนให้เสมอต้นเสมอปลาย มั่นคง แสดงออกทั้งร่างกายและค าพูด 
สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมี
ความสุขครูผู้สอนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ผู้  เรียนมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ภายใต้การ
สนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงการด าเนินงาน
งานแนะแนวเพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียน มีโครงการมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ มีวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ และน าผลการประเมินมา
พัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม  มอบหมายงาน และการจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน  

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยจัด
ตาราง PLC สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง มีการบันทึกผลการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายบุคคล มีการนิเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และนิเทศชั้นเรียนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศ อย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน  
 

๒. ผลการประเมินตนเอง 
       โรงเรียนกระแชงวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย ๕  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
ตารางผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ ผลการประเมินเทียบ
กับเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

๑๐๐ ๑๐๐ บรรลุเป้าหมาย 

๑๔ 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ ผลการประเมินเทียบ
กับเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ชีวิตได้ 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑๐๐ ๑๐๐ บรรลุเป้าหมาย 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๙๐ ๙๙.๐๔ สูงกว่าเป้าหมาย 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๙๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๑๐๐ ๑๐๐ บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับดีเลิศ 

 
จากตาราง พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นไปตามเป้าหมาย 

๓ ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๒ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ด าเนินงานแล้ว เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๓. จุดเด่น 
๑. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning เน้นกระบวนการคิด และ

ให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  
๒. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และมีการนิเทศ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๓. ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามรายวิชาที่สอน และครูมีจ านวนเพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกระดับชั้น 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
๑. ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมาย

ตามที่โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๒. ครูทุกคนควรน าใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งแบบในห้องเรียนและ

๑๕ 



นอกห้องเรียน พร้อมสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สืบค้นข้อมูลเพ่ือหา
ค าตอบเพ่ิมเติมด้วยตนเองได้ และพัฒนาสื่อการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนออนไลน์ยุคใหม่ 

๓. ครูทุกคนน านวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดในเชิงเหตุและผล  

๔. ครูควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

๕. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนพัฒนาล าดับที่ ๑ จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ และการผลิตสื่อการสอนเพ่ือรองรับกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0  
แผนพัฒนาล าดับที่ ๒ จัดท าโครงการพัฒนาการน านวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญามาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
แผนพัฒนาล าดับที่ ๓ จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
แผนพัฒนาล าดับที่ ๔ จัดท าโครงการนิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

และเป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 



ส่วนที่  ๓  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 
           อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

              ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนกระแชงวิทยา 
 เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ที่มีการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก    
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษาโดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา 
และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และต้องมีการรายงานต่อต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 โรงเรียนกระแชงวิทยา จึงขอประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

       ประกาศ ณ วันที่   ๗   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

      (นายประมูล  แสวงผล) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกระแชงวิทยา  

-------------------------------------------------- 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

พ.ศ.๒๕๖๒  มีจ านวน ๓  มาตรฐาน นี้ 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน           ระดับดี 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 
          ประเด็นพิจารณา  
           ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน และการสื่อสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

 

๒) มีความสามารถในการคิดค านวณ  
๓) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

๔) มีความสามารถในการสืบค้นและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ตามประเด็นที่สนใจ และน าไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

๕) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 

๖) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 

๗) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพสุจริต 

 

     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับดี 
ประเด็นพิจารณา           
          ๑) การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

          ๒) การมีค่านิยมที่ดีโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 

 

          ๓) ความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น 

 

          ๔) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้ง
ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  

 

          ๕) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  



มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
     ประเด็นพิจารณา  
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

 

     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

     ๒.๓ การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างคุณภาพ 

 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ดีเลิศ 
     ประเด็นพิจารณา 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     ๓.๓ มีการบริหารชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
     ๓.๔ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนกระแชงวิทยา 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนกระแชงวิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

---------------------------------------------------------- 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตร 
47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจการ
บังคับบัญชาและอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา 35 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2556 อ านาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังนั้นจึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
1. นายประมูล  แสวงผล  ผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
2. นางพิศมัย  แร่เพชร  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการ 
3. นายกฤษฎ์  แก้วค ารอด  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณฯ   กรรมการ 
4. นายแหลมทอง   ส าราญสุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
5. นายสมชาติ  ทะนันชัย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
6. นายประมวล  สืบวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสมัน  นางวงศ์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
8. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร   หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการและ
เลขานุการ 

 

มีหน้าที่   
1. ประชุมเตรียมการด าเนินการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 



2. เป็นที่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา 
3. นิเทศ  ก ากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ประกาศไว้ 
4. ให้ค าแนะน าและชี้แนะหากเกิดปัญหาในการด าเนินงาน 
5. อ่ืน  ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1. นางพิศมัย  แร่เพชร   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
 2. นางนภาภรณ์  พรคะนึง  คร ู    กรรมการ 
 3. นางมุตตา  ตะบองทอง   คร ู    กรรมการ 
 4. นายชัยยุทธ  ศศิธร   คร ู    กรรมการ 
 5. นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ  คร ู    กรรมการ 
 6. นางพิศมัย  ยางงาม   คร ู          กรรมการ 
 7. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน  คร ู    กรรมการ 

8. นางสาววัชรีภรณ์  จ าปา   คร ู    กรรมการ 
9. นางสาวฤทธิญา  บัวนาค  คร ู    กรรมการ 
10. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร   คร ู        กรรมการและเลขาฯ 

 

มีหน้าที่   
1. ติดต่อประสานงาน ด าเนินการรวบรวม และเก็บข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
2. จัดเตรีนมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาตามาตรฐานการศึกษา 
3. รวบรวมผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารูแปเล่มรายงานต่อผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องตาม
ก าหนดเวลา 

4. อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. คณะอนุกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนกระแชงวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2561  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. นางนภาภรณ์  พรคนึง   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นายสมัน  นางวงษ์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
3. นางมุตตา  ตะบองทอง   คร ู   กรรมการ 



4. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร   คร ู   กรรมการ 
5. นางสิรินพร  หนูยอด   คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวนันทนา  เกษมณี  คร ู   กรรมการ 
7. นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ  คร ู   กรรมการ 
8. นายยุทธชัย  ศิลาจันทร์  คร ู   กรรมการ 
9. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน  คร ู   กรรมการ 
10. นางสาวสุวภัทร  มโนสุขศาสตร์ คร ู   กรรมการ 
11. นางสาววิชดา  เลิศมณเฑียร  คร ู   กรรมการ 
12. นางณัฐฎาวรรณ  ทองแดง  พนักงานราชการ  กรรมการ 
13. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน  พนักงานราชการ  กรรมการ 
14. นายจัตริน  นากลาง   นักเรียน   กรรมการ 
15. นายชัยยุทธ  ศศิธร   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรรณา  ขันทอง  คร ู   กรรมการ 
3. นายทองดี  จันหมื่น   คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
4. นางหทัยรัตน์  กันหาบุตร  คร ู   กรรมการ 
5. นางกัลยรัตน์  รัตพันธ์   คร ู   กรรมการ 
6. นางชิดชนก  ดวงใจ   คร ู   กรรมการ 
7. นางบัณฑิตา  ปิ่นหอม   คร ู   กรรมการ 
8. นายนิธิโรจน์  ตรีรัตนว์ิชชา  คร ู   กรรมการ 
9. นายสุรัตน์  วิเศษหมื่น   คร ู   กรรมการ 
10. นายมนต์ตรี  ขันทองค า  คร ู   กรรมการ 
11. นายณรัช  มีผล   คร ู   กรรมการ 
12. นายอดูนเดช  ค านุ   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   ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นายสมพงษ์  แก้วมูล   คณะกรรมการสถานศึกษากรรมการ 



3. นายกฤษฏ์  แก้วค ารอด  คร ู   กรรมการ 
4. นายแหลมทอง  ส าราญสุข  คร ู   กรรมการ 
5. นางสงวนศรี  ทะนันชัย   คร ู   กรรมการ 
6. นางยุพวรรณ  ตรีรัตน์วิชชา  คร ู   กรรมการ 
7. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร   คร ู   กรรมการ 
8. นายจรัญ  ศิริชนะ   คร ู   กรรมการ 
9. นางสาวสุภาวดี  เลิศศร ี  คร ู   กรรมการ 
10. นางสาวศิริภา  วงษ์จันทร์  คร ู   กรรมการ 
11. นางสาววิชุดา  สาใจ   คร ู   กรรมการ 
12. นางลักษ์คณา  แก้วสง่า  คร ู   กรรมการ 
13. นางสาวกรกนก  ภาคสอง  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
14. นางสาวพรนภา  รองทอง  พนักงานราชการ  กรรมการ 
14. นายปัจจยุส  ชมชื่น   ครูธุรการ  กรรมการ 
15. นางสาวสุวิมล  ทองบาง  นักเรียน   กรรมการ 
16. นางสาวสุดารัตน์  เกียรติจรุงพันธ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป ็นส าคัญ 
 1. นางพิศมัย  แร่เพชร   คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นายอุดร  จันทร์อบ   คณะกรรมการสถานศึกษากรรมการ 
3. นางสุพักตรา  ส าราญสุข  คร ู   กรรมการ 
4. นางสุวรรณา  หรสิทธิ ์   คร ู   กรรมการ  

  
5. นายวฤหัส  รุ่งเรือง   คร ู   กรรมการ 
6. นางสาววัชริญา  จันทะลุน  คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวจิราภรณ์  ธนะนู  คร ู   กรรมการ 
8. นายอรรถวิโรจน์  เสียจันทึก  คร ู   กรรมการ 

 9. นางสาวณิชาภา  นารินรักษ์  คร ู   กรรมการ 
 10. นางสาววัชรีภรณ์  จ าปา  คร ู   กรรมการ 
 11. นางสาวฤทธิญา  บัวนาค  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

12. นายจัตริน  นากลาง   นักเรียน   กรรมการ 
13. นางสาวพิศมัย  ยางงาม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 
 



มีหน้าที่   
1. ศึกษากรอบและประเด็นในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ในประกาศโรงเรียนกระแชงวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  

2. จัดรวบรวม  และเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา ตามประกาศโรงเรียนกระแชงวิทยา เรื่อง 
การใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ และจัดส่งตาม
ก าหนดการที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดไว้ 

4. อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 
 1. นางพิศมัย  แร่เพชร   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางนภาภรณ์  พรคนึง   คร ู   กรรมการ 
 3. นายชัยยุทธ  ศศิธร   คร ู   กรรมการ 
 4. นางสาวพิศมัย  ยางงาม  คร ู   กรรมการ 
 5. นางสาววัชีภรณ์  จ าปา   คร ู   กรรมการ 
 6. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน  คร ู   กรรมการ 
 7. นางสาวฤทธิญา  บัวนาค  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 8. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1. รวบรวมข้อมูลจากคณะอนุกรรมการมาตรฐานฯ  ตามข้อ 3 ในประกาศโรงเรียนกระแชงวิทยา 
2. วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศแล้วสรุปรายงานผลข้อมูล 
3. จัดท ารายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปี

การศึกษา 2561 และรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self   
Assessment  Report)  ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 

4. จัดส่งรูปเล่มเอกสารในข้อ 3  ให้หน่วยงานต้นสังกัดคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ตามวันที่ก าหนด และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
 1. นางยุพวรรณ  ตรีรัตน์วิชชา  คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยยุทธ  ศศิธร   คร ู   กรรมการเลขานุการ 
หน้าที่  

1. ด าเนินรายการตามล าดับพิธีการตามก าหนดการและความเหมาะสม 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 



6. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ 
 1. นายสมชาติ  ทะนันชัย   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นายมนต์ตรี  ขันทองค า  คร ู   กรรมการ 
 3. นายณรัช  มีผล   คร ู   กรรมการ 
 4.นายอรรถวิโรจน์  เสียจันทึก  คร ู   กรรมการ 
 5. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร   คร ู   กรรมการ 
 6. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน  คร ู   กรรมการ 
 7. นางสาววัชรีภรณ์  จ าปา  คร ู   กรรมการ 
 8. นายอดูนเดช  ค านุ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 9. นางสาวฤทธิญา  บัวนาค  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 10. นายสมพล  ศิริชนะ   อัตราจ้าง  กรรมการ 
 11. นายชัยยุทธ  ศศิธร   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  

1. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แล้วเสร็จ 
2. จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ในห้องประชุม 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

7. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 1. นางลักษ์คณา  แก้วสง่า  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 

2. นางสาววิชุดา  สาใจ   คร ู   กรรมการ 
3. นางสาวพรนภา  รองทอง  พนักงานราชการ  กรรมการ 

 4. นางสาวกรกนก  ภาคสอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  

1. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่มในวันประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

8. คณะกรรมการฝ่ายอาหารกลางวัน 
 1. นายวฤหัส  รุ่งเรือง   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวพิศมัย  ยางงาม  คร ู   กรรมการ 
 3. นางสาวณิชาภา  นารินรักษ์  คร ู   กรรมการ 
 4. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน  คร ู   กรรมการ 
 5. นางสาววัชรีภรณ์  จ าปา  คร ู   กรรมการ 

6. นางสาวฤทธิญา  บัวนาค  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



หน้าที่  
1. วางแผน ประมาณการค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน และจัดเตรียมอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้า

รับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกคน 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

9. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 1. นายจรัญ  ศิริชนะ   คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นายปัจจยุส  ชมชื่น   ครูธุรการ  กรรมการ  
หน้าที่  

1. บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 1. นางนภาภรณ์  พรคนึง   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางมุตตา  ตะบองทอง   คร ู   กรรมการ 
 3. นางสาวพิศมัย  ยางงาม  คร ู   กรรมการ 
 4. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน  คร ู   กรรมการ 

5. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  

1. จัดท าแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน 
2. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ  เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมและให้บังเกิดผลดีกับทางราชการสืบไป    หากมีปัญหาใดให้ประธานที่รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน
รายงานผู้บริหารทราบทันที 
  สั่ง   ณ  วันที่  18  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 

(ลงชื่อ)                      
                                                                                (นายประมูล  แสวงผล) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา 

 
 

 


