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   จุดเด่น  
      ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ 
การสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การเข้าศึกษาต่อ และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
   จุดที่ควรพัฒนา  
   ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนบางครั้งไม่เสถียร จึงท าให้เกิดปัญหาในการใช้งาน 
โรงเรียนจึงควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบให้อยู่ในภาวะที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
   1. โครงพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ 
   2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ ICT 
   ข้อเสนอแนะ  
   ครูผู้สอนควรเน้นให้ผู้เรียนตระหนักในเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการให้ข้อมูลในเรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ได้อย่างปลอดภัย เหมาะสม สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 

    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
      ระดับคุณภาพ  ดี 
     กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ผลการประเมินผู้เรียนตามสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ โครงการพัฒนา
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โครงการต้นกล้าทางเคมี ณ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
เช่น กิจกรรมค่ายภาษาจีน ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายดาราศาสตร์ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่เมืองทองธานี กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทยที่ประกอบด้วย
กิจกรรมคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมย้อนรอยมหากวี
สี่แผ่นดิน กิจกรรมเวทีวาที กิจกรรมย้อนรอยอาหารคาวหวานในวรรณคดี กิจกรรมสืบสานศิลป์ถิ่น
เพลงโคราช และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
ได้แก่ กิจกรรมแข่งขัน A-MATH กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว กิจกรรมแข่งขันเกม 180 IQ กิจกรรม
สูตรคูณประกอบจังหวะ กิจกรรมแข่งขันซูโดกุ และเพ่ือเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียน โรงเรียนจะจัด
กิจกรรมน าผู้เรียนไปรับประสบการณ์ตรงจากการได้สังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า มีกิจกรรมที่
ผู้เรียนได้ส ารวจ บันทึกข้อมูลเป็นระบบระเบียบและสะท้อนการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ในประเด็นหรือหัวเรื่องการเรียนรู้ที่ครูไม่สามารถน าสิ่งเหล่านั้นมาให้ผู้เรียนภายใน
ห้องเรียนได้ ซึ่งได้แก่ กิจกรรมอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก กิจกรรมทัศนศึกษา
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แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณสถานในท้องถิ่น การทัศนศึกษาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โดยการจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังที่กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนจะแบ่งสัดส่วนการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง 4H 
คือ Head (คิดวิเคราะห์เป็น) Heart (จิตใจ ค่านิยม โดยเฉพาะการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
การปลูกฝังความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่น) Hands (พัฒนา
ทักษะการท างาน) และ Health (มีสุขภาพอนามัยที่ดี) ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนยังได้ดูแลเฝูาระวังผู้เรียน
กลุ่มเสี่ยงด้านวิชาการโดยมีกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมศักยภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาที่ 3 และ 6 เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
และโครงการแก้ผลการเรียน 0 ร มผ และ มส แบบกัลยาณมิตร 
   ผลการด าเนินงาน 
     1. ผู้เรียนร้อยละ 78.96 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยแต่ละกลุ่มสาระได้ก าหนดเกณฑ์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือนักเรียนร้อยละ 70 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
     2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
ดังนี้ 
      2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 1) ผู้เรียนร้อยละ 53.74 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) ในวิชาภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 2) ผู้เรียนร้อยละ 44.05 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 3) ผู้เรียนร้อยละ 45.37 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 4) ผู้เรียนร้อยละ 31.28 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) ในวิชาภาษาอังกฤษ  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
      2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 1) ผู้เรียนร้อยละ 57.47 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) ในวิชาภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 2) ผู้เรียนร้อยละ 47.13 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 3) ผู้เรียนร้อยละ 45.98 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 4) ผู้เรียนร้อยละ 55.17 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ในวิชา สังคมศึกษา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 5) ผู้เรียนร้อยละ 22.41  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)ในวิชา ภาษาอังกฤษ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
     3. ผู้เรียนร้อยละ 70  มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
     4. ผู้เรียนร้อยละ ผู้เรียนร้อยละ 85.01 มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน อยู่ใน
เกณฑด์ี ขึ้นไป 
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   จุดเด่น  
   1. ได้รับการยกย่องชื่นชมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัด และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 57 โรงเรียน   
   2. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้การสนับสนุน
ทุนและปัจจัยทางด้านการศึกษา 
   จุดที่ควรพัฒนา  
   ควรจัดโครงการ/กิจกรรม รวมถึงการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริง เกิดเป็นองค์ความรู้ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
   นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
   1. กิจกรรมคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
   2. กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
   ข้อเสนอแนะ  
                    1. กิจกรรมคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ควรท าเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และน าไปเผยแพร่ในวงการการศึกษา 
   2. เผยแพร่ PLEASE Model by Khonburi ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนครบุรีให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
 

    6 ) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ    
      ระดับคุณภาพ  ดี  
     กระบวนการพัฒนา 
     โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ท างานอย่างเป็นระบบ โดยมีทักษะในการวางแผนงาน ด าเนินการจนบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
ตรวจสอบประเมินผล มีความสุข และมีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงานที่ท า โดยมีการจัด
โครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้อง  เช่น การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานทาง
ภาษา โครงงานศิลปะ ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่จนบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายของทีม โดยมี
การจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้อง เช่น กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมกีฬาสี
ภายในโรงเรียน กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมเข้าค่ายสภานักเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานเกษตร งานช่าง งานธุรกิจ 
และงานคหกรรม นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถให้
ข้อมูล รายละเอียด หรือท ากิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้อย่างน้อย 1 อาชีพ โดยมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้อง เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
OSOP กิจกรรมการออมเงินกับธนาคารโรงเรียน   
     ผลการด าเนินงาน 
     ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีความสามารถในการวางแผนท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  มี
ความสามารถท างานเป็นทีม มีและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
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     จุดเด่น  
     ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานอย่างเป็น
ระบบและส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มีภาวะของการเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมได้ 
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   จุดที่ควรพัฒนา  
   เพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ จึงควรส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน  
ด้วยการให้นักเรียนน าผลผลิตที่นักเรียนปลูก สร้าง และประดิษฐ์ขึ้นเองโดยใช้ความรู้ที่เรียนมา ไป
จ าหน่าย ฝึกจัดท าบัญชีรับ-จ่าย และเรียนรู้วิธีการค านวณหาต้นทุน ก าไร 
   นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
   1. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  
   2. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
   3. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานเกษตร (การปลูกผักปลอดสารพิษ) 
   4. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานปูน (การท าตัวหนอนปูพื้น การท าโต๊ะเก้าอ้ีหินอ่อน) 
      5. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานคหกรรม (การท าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ การท า
ดอกไม้ประดิษฐ์) 
 

   ข้อเสนอแนะ  
   จัดอบรมและสอนการสร้างเพจขายของออนไลน์ ให้กับผู้เรียน 
 

 2.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
     กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่า
ของตนเอง มีความรักเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และชาติบ้านเมือง สามารถปฏิบัติ
ตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติด้วยการตั้งใจศึกษา เล่าเรียน การเอาใจใส่ช่วยเหลือการท างานและความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมและสังคมในฐานะที่ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมทั้งที่บ้าน โรงเรีย น ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ได้แก่ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
และยังได้จัดท าโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครบทั้ง 8 คุณลักษณะ เพ่ือปลูกฝังผู้เรียน
ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ได้แก่ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ปฏิญาณตน 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี กิจกรรมวันพระราชทานก าเนิด
ลูกเสือ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเทศน์มหาชาติ  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ าฝน โครงการโรงเรียนพอเพียง กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังระเบียบวินัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นไทย การบริจาคโลหิต การอบรมสภานักเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียนนอกจากนี้ 
โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังผู้เรียนให้ด ารงตนอย่างมีคุณค่า มีความเอ้ืออาทร มีน้ าใจไมตรี มี
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ความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด ขยัน อดทน มีความรักความสามัคคีและ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือผ่านการท างาน
และการท ากิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม กิจกรรมสอบนักธรรม กิจกรรม
ทอดผ้าปุาเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน กิจกรรมการออมเงินกับธนาคารโรงเรียนกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมจิตอาสาท าดีเพ่ือพ่อหลวง 
     ผลการด าเนินงาน 
     1)  ผู้เรียนร้อยละ 82 เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
     2) ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
     3) ผู้เรียนส่วนใหญ่ เป็นคนดีและปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา 
   จุดเด่น  
     ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนและมีความกตัญญู
กตเวทีต่อพ่อแม่ ครูและผู้มีพระคุณ เป็นคนดีของสังคม 
   จุดที่ควรพัฒนา  
   ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนรักและหวงแหนสาธารณสมบัติ 
   นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
   1. กิจกรรมวันลอยกระทง  
    2. กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาวิชาทหาร  
    3. กิจกรรมจิตอาสาท าดีเพ่ือพ่อหลวง 
    4. กิจกรรมเทศน์มหาชาติ  
    5. กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต 
    6. กิจกรรมบริจาคโลหิต 
   ข้อเสนอแนะ  
   ควรจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
 

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาที่เรียน และจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อาทิ การสอนวิชานาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนเมือง การขับรองเพลงไทย การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง การจัด
กิจกรรมย้อนรอยมหากวีสี่แผ่นดิน กิจกรรมย้อนรอยอาหารหวานคาวในวรรณคดี กิจกรรมสืบสานศิลป์
ถิ่นเพลงโคราช กิจกรรมวิพิธทัศนา กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ ฯลฯ นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมตามโครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน 
เช่น ร่วมกิจกรรมวันเทศน์มหาชาติ กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรม
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน การท ากระทงถวายวัดในอ าเภอครบุรีเนื่องในเทศกาลวันลอย
กระทง ร่วมท ากิจกรรมในงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์การแสดงพ้ืนเมือง
ดั้งเดิมชุดการแสดง “ร ามงเมว” ของชุมชนบ้านมาบกราดตามโครงการนวัตวิถี ร่วมสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกท้องถิ่นกินเข่าค่ า ณ ปรางค์ครบุรี บ้านครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็นต้น 
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     ผลการด าเนินงาน 
     ผู้เรียนทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์พ้ืนเมือง นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทยและดนตรี
พ้ืนเมือง สามารถขับร้องเพลงไทยหรือเพลงลูกทุ่งได้ และทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และประเพณีท้องถิ่น  
   จุดเด่น  
     โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชุมชนในการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์
พ้ืนเมือง การแสดงดนตรีลูกทุ่ง (วงดนตรีลูกทุ่งราชพฤกษ์) และการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒธรรม ประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น 
   จุดที่ควรพัฒนา  
   ควรมีการมอบรางวัลแก่ผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ และรางวัล
ผู้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีดีเด่น 
   นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
   1. กิจกรรมสืบสานศิลป์ถิ่นเพลงโคราช 
   2. กิจกรรมย้อนรอยมหากวีสี่แผ่นดิน 
   3. กิจกรรมย้อนรอยอาหารหวานคาวในวรรณคดี 
   4. กิจกรรมวิพิธทัศนา 
   5. โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน (โครงการนวัตวิถีของชุมชนบ้านมาบกราด และ
โครงการประเพณีสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกท้องถิ่นกินเข่าค่ า ณ ปรางค์ครบุรี กิจกรรมท ากระทง
ถวายวัด) 
   ข้อเสนอแนะ  
   เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน  และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมใน
ท้องถิ่นร่วมกัน 
 

    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลกที่มีความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและวิถีชีวิต ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีความสามารถ
ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อ่ืน เข้าใจและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมที่
แตกต่าง  มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้นด้วยความเต็มใจในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกที่อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติสุข  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ภาษา
เขมร และภาษาเวียดนาม กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และโรคเอดส์ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมการร่วมเฉลิมฉลอง
วันตรุษจีน กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี การเข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายดาราศาสตร์ ค่ายโยธวาทิต กิจกรรมอบรมมารยาทในการรับประทานอาหาร
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ตะวันตก กิจกรรมกีฬาภายใน-ภายนอกโรงเรียน กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพติด  การอบรมสภานักเรียน  อบรมพัฒนาจิต และการแข่งขันดนตรีสากล 
 
     ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้เรียนส่วนใหญ่ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างและสามารถปรับตัวได้
ผู้เรียนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความเป็น
ประชาธิปไตย สามารถเป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตามที่ดี 
   จุดเด่น  
                 1. ผู้เรียนมีภาวะผู้น า ผู้ตามในการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม 
                 2. ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมได้โดยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
                 3. นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ผู้เรียนที่เรียนในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน ยัง
สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันแบบง่าย ๆ ได้ 
   จุดที่ควรพัฒนา  
           ควรส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการท างาน
เป็นทีม 
   นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
  1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะและดนตรี (วงดนตรีลูกทุ่งราชพฤกษ์)  
              2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะและดนตรี (วงโยธวาทิต โรงเรียนครบุรี) 
                  3. กิจกรรมการอบรมสภานักเรียน และการเลือกตั้งประธานนักเรียน  
   ข้อเสนอแนะ  
   ควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน หรือผู้เรียนที่มาจาก
โรงเรียนอ่ืน ๆ  
 

    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     กระบวนการพัฒนา 
     โรงเรียนมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษาในทุกระดับชั้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายออกก าลังกาย จัดกิจกรรม
ออกก าลังกายหน้าเสาธงทุกวันอังคาร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน การแข่งขันฟุตบอล 
วอลเลย์บอลระหว่างสายชั้น การตรวจคัดกรองสุขภาพจากงานอนามัยโรงเรียน การตรวจวิเคราะห์
สารเสพติดจากโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิ ต การ
อบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าโรงเรียน การบริจาคโลหิต การให้ค าปรึกษาในเรื่อง
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการให้บริการปฐมพยาบาลเพ่ือรักษาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้น  
นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  การดูแลสุขภาพ 
การดูแลด้านโภชนาการ น้ าดื่ม โดยจัดท าโครงการโภชนาการอาหารปลอดภัย ซึ่งได้มีการประเมิน
คุณภาพโรงอาหาร การตรวจสอบคุณภาพของอาหารและน้ าดื่ม และมีบริการแนะแนวให้ค าปรึกษา
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพ่ือมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพทางด้าน
ร่างกาย และสุขภาพทางด้านจิตใจที่ดี อาทิ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการ
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ประกวดแข่งขันวงดนตรี การประกวดร้องเพลง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม 
กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
     ผลการด าเนินงาน 
     1. ผู้เรียนร้อยละ 83.27 มีสุขภาพกายที่ด ี
     2. ผู้เรียนร้อยละ 99.85 มีสุขภาพจิตที่ด ี
     3. ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีสุขนิสัยที่ด ี
     4. ผู้เรียนร้อยละ 98.38 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยง 
   จุดเด่น  
     ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์  มีสุขภาพจิตที่ดี 
สามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อการเจ็บปุวยทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถปูองกันตนเองจากภาวะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
   จุดที่ควรพัฒนา  
   ส่งเสริมผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ให้มีสุขภาพท่ีดีขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับผู้เรียน 
   นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
   1. กิจกรรมการออกก าลังกายทุกวันอังคาร 
   2. กิจกรมการแข่งขันกีฬา  
   3. กิจกรรมวิพิธทัศนา 
   4. กิจกรรมบริจาคโลหิต 
   5. กิจกรรม To Be Number One  
   6. กิจกรรมวัยรุ่นวัยใส วัยรัก 
   7. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
   ข้อเสนอแนะ 
   1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 
   2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ผู้เรียน 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
    กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนมีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ แผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาการศึกษาของ
ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน ามาพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นอย่างชัดเจน โดยให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝุาย อันประกอบไปด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู บุคลากรใน
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สถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูล น าเสนอปัญหาและ
ความต้องการในการจัดการศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์สภาพขององค์กร ได้แก่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค เพ่ือจัดกรอบและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายในการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
     ผลการด าเนินงาน 
     โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการ
พัฒนาการศึกษา 
   จุดเด่น  
     โรงเรียนมีกรอบและทิศทางในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างชัดเจนและเป็น
ระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น 
อภิปราย ระดมพลังสมองร่วมคิด ร่วมท าและร่วมใจ ท าให้มีวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจน มีการ
ปรับแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
เศรษฐกิจ น าสู่การปฏิบัติโดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
แผนพัฒนาการศึกษาของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นเด็กเก่ง ดี มีสุข 
   จุดที่ควรพัฒนา  
    สร้างเครือข่าย  เปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัด
การศึกษามากขึ้น 
   นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
   1. แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
    2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
   3. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
   4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และปี
การศึกษา 
   ข้อเสนอแนะ  
                  ควรจัดให้มีการส ารวจปัญหาและความต้องการจ าเป็น ในการพัฒนาการศึกษาทุกปี  
เพราะสภาพสังคมเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
    กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝุาย โดยแบ่งเป็นฝุายบริหารทั่วไป 
ฝุายบริหารวิชาการ ฝุายบริหารกิจการนักเรียน และฝุายบริหารส่งเสริมและบริการ ผู้บริหารยึด
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และใช้เทคนิคการพัฒนางานแบบ PDCA เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน โดยมีจุดเน้น คือ ใช้ยุทธศาสตร์การ
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พัฒนา เน้นการวางแผนแบบมีส่วนร่วม เน้นคุณภาพของผลงาน กระจายอ านาจ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน สร้างเครือข่ายในการท างานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคลากรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อม
บุคลากรและผู้เรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ก าหนดการปฏิบัติงานเป็นปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
    ผลการด าเนินงาน 
  1. มีการจัดองค์กรโครงสร้างอย่างเป็นระบบ 
  2. มีแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  3. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันใช้ในการบริหารงาน   
  4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  5. ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา   
  6. มีการนิเทศงานอย่างเป็นระบบ และน าปัญหาข้อเสนอแนะมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุง
งานให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
  จุดเด่น  
  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  
  จุดที่ควรพัฒนา  
    1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน  
    2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความ เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
   1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
  ข้อเสนอแนะ  
    ควรมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ  จัดระบบการนิเทศและติดตาม เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหา น าผลมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างจริงจัง  
 

  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
    กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนมีกระบวนการบริหารวิชาการที่เนนคุณภาพของผู เรียนทุกคนรอบด้านและ
ด าเนินการอยางเปนรูปธรรม มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ 
ที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกทั้งยัง
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ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่นอกเหนือจากที่
ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรและสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือใหผูไดทราบข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน และน ามาใช้
ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สามารถตอบสนองความตองการและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายผานงานวิชาการ และกลุ
มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ดังนี้ 
  1. โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการท่ีพัฒนาคุณภาพของนักเรียนรอบด้าน ได้แก่  
   1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ 
กีตาร์ และฟุตบอล  
   1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  
   1.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นันทนาการ และทักษะชีวิต   
   1.5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
   1.6 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
   1.7 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานและประกอบอาชีพ 
   1.8 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติ
ตนตามระบอบประชาธิปไตย 
   1.9 โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 
  2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนทั้งทางด้านความรู้  ทักษะ และ
คุณลักษณะอันประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ได้แก่  
   2.1 กิจกรรมเสริมที่เน้นผู้เรียนทางด้านความรู้ เช่น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ค่าย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายดาราศาสตร์ และการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน เป็นต้น 
   2.2 กิจกรรมเสริมที่เน้นผู้เรียนทางด้านทักษะ เช่น กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สู่กระบวนการคิด การแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก
โรงเรียน กิจกรรมวิพิธทัศนา กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ เป็นต้น  
   2.3 กิจกรรมเสริมที่เน้นผู้เรียนทางด้านคุณลักษณะอันประสงค์ เช่น กิจกรรมเข้าค่าย
อบรมพัฒนาคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมอบรมสภานักเรียน เป็นต้น 
  3. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยเชื่อมเชื่อมโยงกับชุมชนและวิถีชีวิต ได้แก่ กิจกรรมสืบสาน
ศิลป์ถิ่นเพลงโคราช ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด 
(กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์) การศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  
  ผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการท างานเป็นทีม 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ยึดหลัก
ประชาธิปไตยและด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
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รักและภาคภูมิใจในชุมชน ท้องถิ่น และความเป็นไทย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
  จุดเด่น  
  ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และเป็นผู้ที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และพร้อม
เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
  1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  2. ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  3. รางวัลที่ได้รับจากการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
    3.1 การประกวดท่องอาขยานท านองเสนาะ   
    3.2 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11  
    3.3 การแข่งขันครอสเวิร์ดเอแม็ทและค าคม 
  3.3 การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม  
  3.4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
  3.5 การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง  
  3.6 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
  3.7 การประกวดการแสดงตลก  
  3.8 การแข่งขันสร้าง Motion Infographic  
  3.9 การแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
  3.10 การประกวดวาดภาพลายเส้น (Drawing)  
  3.11 การประกวดพูดสนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
  3.12 การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  

3.13 การแข่งขันสร้าง Web Applications  
  3.14 การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ระดับสูง  
  จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และแก้ปัญหาให้มากขึ้น 
  2. ควรมีกิจกรรมที่เน้นการพัฒนานักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
   1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
   2. โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  ข้อเสนอแนะ  
  ควรสนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด Best  Practice ของผู้เรียน 
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  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
    กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ซึ่ง
ประกอบด้วย การส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ทั้งยัง
จัดการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การอบรมจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ 
   ผลการด าเนินงาน 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาความรู้และทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน มีผลงานการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและ ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
  จุดเด่น  
 1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมศึกษาดูงาน สัมมนา พัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา    
 2. ครูและผู้บริหารมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 32 คน และมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
จ านวน 13 คน จากจ านวนครูทั้งหมด 76 คน    
 จุดที่ควรพัฒนา (เขียนข้อเสนอแนะที่สะท้อนคุณภาพในประเด็นส าคัญ) 
 1. ควรจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
 1.กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน   
  ข้อเสนอแนะ  
  ควรมีการจัดอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
    กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งได้แก่ บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครู บุคลากร  ผู้เรียน และชุมชนที่มาขอใช้บริการ โดยอยู่ภายใต้หลักการของ "การร่วมคิด 
ร่วมท า และมีจิตอาสา" ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ผู้เรียน และชุมชน แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมวางแผน จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่
น่าเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ของโรงเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์
การเรียน อุปกรณ์กีฬา ดูแลการใช้น้ า ใช้ไฟฟูา โดยมีหัวหน้าอาคาร และบุคลากรรับผิดชอบอาคาร เขต
พ้ืนที่ ตามค าสั่งโรงเรียน และแบ่งเขตความรับผิดชอบดูแลบริเวณโรงเรียนของผู้เรียนเป็นคณะสี มีครู
ประจ าชั้นและหัวหน้าคณะสีเป็นผู้ดูแล ก ากับ ติดตาม นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้จัดสรรงบประมาณ
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พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ  สวน
สุนทรภู่ ปูายนิเทศ  สวนปุาธรรมชาติ สวนปุาสัก แปลงเกษตร สวนหย่อม และจัดงบประมาณซ่อมแซม
อาคาร ระบบประปา ไฟฟูา วัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย อีกทั้ง
ยังพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านสภาพแวดล้อม
ทางสังคม โรงเรียนได้รณรงค์ให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมในโรงเรียน เช่น แต่งกายถูกต้องตามท่ี
โรงเรียนก าหนด พูดจาสุภาพเรียบร้อย แสดงความเคารพคุณครูอย่างเหมาะสม เข้าแถวซื้ออาหารและ
เครื่องดื่ม ทั้งนี้ เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เหมาะสม และผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นสุข 
   ผลการด าเนินงาน 
   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องสืบค้นข้อมูล มีระบบไฟฟูา น้ าประปา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ ศึกษาค้นคว้า และ
แสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและผู้เรียน
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน แต่งกายเรียบร้อยและมีมารยาทดี 
  จุดเด่น  
    1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่นสมดังเอกลักษณ์ของโรงเรียน “ครบุรี โรงเรียน
มอสูง ปุาสวย” 
    2. โรงเรียนมีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สามารถรองรับการจัดการศึกษาส าหรับภายใน
สถานศึกษา  และบริการชุมชนที่มาขอใช้บริการอย่างเพียงพอ 
    3. ผู้เรียนส่วนใหญ่แต่งกายเรียบร้อย มารยาทดี มีวินัย และปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 
  จุดที่ควรพัฒนา  
    1. ควรมีการจัดระบบการดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม มีกระบวนการ
ประเมินผลและให้รางวัลเพื่อเป็นการเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง   
    2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้เพ่ือให้บริการบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น โครงการสวนปุาชุมชนในโรงเรียน   
  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
   1. โครงการพัฒนาปรับสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
   2. โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
   ข้อเสนอแนะ 
   ควรส่งเสริมให้ครู บุคลากร ผู้เรียน และชุมชน จัดท าโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
    กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการรวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ ส าหรับการบริหารโรงเรียน และสนับสนุนการ
เรียนรู้  และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการบริหารงานของโรงเรียนและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอบรมให้
ความรู้การใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลแก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เช่น การใช้โปรแกรมระบบข้อมูล
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สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) ระบบการบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (SBMLD Innovation) โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) โปรแกรม
บันทึกผลประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีโครงการพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ครูน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้เกม
การศึกษา (Kahoot) และการใช้สื่อออนไลน์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การค้นหาข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือการเรียนรู้ใน World Wide Web เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   ผลการด าเนินงาน 
  จากการที่โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีห้องเรียนคุณภาพ (DLIT) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีกิจกรรมบูรณาการ
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล ท าให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะทาง
วิชาการส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  จุดเด่น  
    1. โรงเรียนมีผลงานการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
    2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ท าผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  จุดที่ควรพัฒนา  
   1. พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
  2. พัฒนาห้องสืบค้นข้อมูล ให้มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์อย่างเพียงพอ
กับการให้บริการแก่ผู้เรียน 
   นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
   1. โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต 
   ข้อเสนอแนะ  
   โรงเรียนควรติดตามการน าระบบการบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (SBMLD Innovation) มาใช้ในการบริหารงานสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
    กระบวนการพัฒนา 
  ครูร้อยละ 75 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ฝึก
ทักษะให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขัน มีวินัยในการท างาน และมี
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้มาเป็นการท าหน้าที่เป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการใช้วิธีสอนแบบโครงงาน วิธีสอนแบบสืบเสาะ 
วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ และวิธีการสอนโดยใช้ทักษะปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ การ
ประดิษฐ์ดอกไม้ การท าอิฐบล็อกตัวหนอน การท าโต๊ะเก้าอ้ีหินอ่อน การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้
และตอไม้ การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ การตัดต่อวีดิทัศน์ การจัดการเรียนการ
สอนวิชาการจัดการสหกรณ์ และในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ยังมี
กิจกรรมการฝึกให้ผู้เรียนออกแบบและประดิษฐ์เครื่องประดับประกอบการแสดงนาฏศิลป์  การเล่น
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พ้ืนเมือง และที่
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โรงเรียนยังได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ 
อาทิ โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานและประกอบอาชีพ (กิจกรรมพัฒนางาน
สหกรณ์)  โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด (กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์)  โครงการพัฒนาวงโยธ
วาทิต โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายดาราศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมวันวิพิธทัศนา กิจกรรมโต้วาที กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมย้อนรอยมหากวีสี่
แผ่นดิน กิจกรรมย้อนรอยอาหารหวานคาวในวรรณคดี โครงการอบรมพัฒนาจิต โครงการสอบธรรมะ
ศึกษา กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน กิจกรรมอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบ
ตะวันตก เป็นต้น 
  ผลการด าเนินงาน 
  ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยผ่าน
กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริง การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสรุปองค์
ความรู้ ทั้งยังมีวิธีการน าเสนอผลงานที่เกิดจากการคิดและลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตลอดทั้งสามารถน าความรู้จากการเรียนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาเล่าเรียนและการน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการมาเรียนและเห็นประโยชน์ของการศึกษา โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ การแสดงความสามารถในด้านดนตรี โยธวาทิต นาฎศิลป์ ชิ้นงานที่เป็น
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานที่เกิดจากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ 
โครงงานคุณธรรม แบบจ าลองสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภอครบุรี เครื่องประดับประกอบการแสดงนาฏศิลป์ 
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ภาพวาดศิลปะ อิฐบล็อกตัวหนอน โต๊ะเก้าอ้ีหินอ่อน ดอกไม้ประดิษฐ์  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากเศษไม้และ
ตอไม ้เป็นต้น 
  จุดเด่น  
 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด 
โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นไปตาม
เปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีความสุขในการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนาตนเองได้ 
  จุดที่ควรพัฒนา  
    ควรมีการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Active Learning) ให้แก่ครูผู้สอน เพ่ือให้มีความเข้าใจและสามารถน า
ความรู้ไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนแบบโครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
  3. โครงการพัฒนาวงโยธวาทิต (กิจกรรมเข้าค่ายวงโยธวาทิต) 
  4. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานและประกอบอาชีพ (กิจกรรมพัฒนา
งานสหกรณ์) 
  ข้อเสนอแนะ  
  1. ครูผู้สอนทุกรายวิชาควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน (Active Learning)  
  2. ครูผู้สอนควรสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
กระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริง และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได ้
 

  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
    กระบวนการพัฒนา 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน มีวิธีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีทักษะในการท างานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหา และสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึก
ปฏิบัติ การฝึกงาน การจัดนิทรรศการ การใช้สถานการณ์จ่าลอง การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ โดยน่า
สื่อมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งประกอบไปด้วยสื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ เอกสาร ต่ารา 
สารเคมี สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และคู่มือการฝึกปฏิบัติ สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ ของจริง หุ่นจ่าลอง 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพสามมิติ อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สื่อประเภท
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การน่าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer 
presentation) การใช้ Internet เพ่ือการสื่อสาร (Electronic mail: E-mail) การใช้ WWW (World 
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Wide Web) การใช้ YouTube และสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แล้ว ครูยังมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และแสวงหาความรู้ 
ทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาทิ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสืบค้นข้อมูล ห้องพิพิธภัณฑ์ สวนป่าสัก และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น อาทิ โรงงานแป้ง
มันส่าปะหลัง โรงน้่าตาล โรงพยาบาล แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน สวนสัตว์ อุทยานไม้กลายเป็นหิน 
วัดในชุมชน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมาโรงไฟฟูาพลังน้ าล าตะคอง 
แบบสูบกลับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครราชสีมา โรงคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่
อ าภอครบุรี หน่วยพิทักษ์อุทยานเขาใหญ่หน่วยที่ 4 คลองปลากั้ง สถานที่ส่าคัญทางประวัติศาสตร์
ได้แก่ ปรางค์ครบุรี ถ้่าวัวแดง แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ปราสาทหินพิมาย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมี
การเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร มาให้ความรู้แก่ครูและผู้เรียน อาท ิ
พระสงฆ์ หมอเพลงโคราช เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย
เป็นต้น 
  ผลการด าเนินงาน 
    ครูน าสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ประกอบการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในล าดับที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 57 โรง และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในล าดับที่ 2 รองจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า จังหวัดนครราชมีมา ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
การพัฒนาตนเองได้ 
  จุดเด่น  
    ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
  จุดที่ควรพัฒนา  
   ควรส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology: ICT) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท้องถิ่นของเรา ระดับ  ม.1 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชางานไม้  ระดับ  ม.3 
 3. กิจกรรมสืบสานศิลป์ถิ่นเพลงโคราช 
              4. การสร้างเกมและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Kahoot และ Google Form 
 5. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระดานอัจฉริยะ   
  ข้อเสนอแนะ  
  จัดอบรมการท าเกมและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Kahoot และ Google Form ให้ครู 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงใจผู้เรียนยิ่งขึ้น 
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  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
    กระบวนการพัฒนา 
   ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกอิสระ และมีความสุขในการ
เรียนรู้ ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดปูายนิเทศใน
ห้องเรียน ตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของผู้เรียน จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมที่หลากหลาย 
เสริมแรงให้กับผู้เรียนเพ่ือให้การเรียนเกิดสัมฤทธิผล จัดการเรียนการสอนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
ต่อผู้เรียน ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี บุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย วางตัวเหมาะสม 
ควบคุมอารมณ์ได้ มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน เอาใจใส่ดูแลสวัสดิภาพผู้เรียน มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในชั้นเรียน
ขณะจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ใช้จิตวิทยาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้าง
กฎเกณฑ์ กติกา แนวปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน ใช้เหตุผลในการตักเตือนผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนในทุกด้าน 
ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม เป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสุข เกิดการใฝุรู้ใฝุเรียน
   ผลการด าเนินงาน 
   ครูมีการบริหารจัดการในชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การแก้ปัญหา มีความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน มีวินัยในการเรียน โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ 
รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ 
  จุดเด่น  
    การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน ส่งผลให้ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข  
  จุดที่ควรพัฒนา  
  1. อบรมพัฒนาความรู้ให้กับครูบรรจุใหม่ ให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการชัน้เรียน
เชิงบวก 
  2. แต่งตั้งผู้ที่สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียนเชิงบวก เป็นผู้นิเทศและให้ค าแนะน าการ
จัดการเรียนการสอนของครูอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
       1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
  ข้อเสนอแนะ   
 ควรจัดให้มีการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ของครูในโรงเรียน  การ
ประกวดสื่อ นวัตกรรมที่เสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียน การประกวดห้องเรียนและมุมความรู้ในชั้นเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะและจินตนาการให้กับผู้เรียน 
 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
      กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนใช้โปรแกรม ปถ.05 ในการบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกรายวิชา มี
การสรุปข้อมูลผลการสอนของครูทุกคน ทุกรายวิชา เพ่ือน าผลทั้งหมดมาสรุปเป็นภาพรวมของกลุ่ม



72 
 

สาระฯ และโรงเรียน และน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ โรงเรียนได้ จัดโครงการอบรม
ปฏิบัติการการท าวิจัย เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมครูให้ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน
และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
  ผลการด าเนินงาน   
  ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา มีการ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้ โปรแกรม ปถ.05 ในการบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ทุกคน มีวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แบบ
บันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนรายวิชา แบบติดตามแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส. มผ. แบบบันทึกการเรียนซ้ า 
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ บันทึกการประชุมโรงเรียน 
  จุดเด่น (เขียนสรุปผลการด าเนินงานที่สะท้อนคุณภาพ) 
    1. ครูร้อยละ 100 มีการประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
    2. ครูร้อยละ 100 มีการท าวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
    3. ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  จุดที่ควรพัฒนา  
  ควรเปิดโอกาสให้ครูนอกกลุ่มสาระฯ ผู้บริหาร หรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วม
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และแลกเปลี่ยนเทคนิค
วิธีการสอน 
  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
  1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  2. กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 
  ข้อเสนอแนะ  
  เพ่ิมการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นปีการศึกษาละ 2 เรื่อง  
 

  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
    ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
      กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงของชั้นเรียน และให้ข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จัดให้มีกิจกรรม PLC ในแต่ละกลุ่มสาระฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกัน
วางเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเทคนิควิธีการสอน 
การใช้สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม และ
รวมพลังกันหาวิธีแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ปัญหาพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด และเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนั้น ยังมีการตรวจสอบและ
สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนของครูโดยดูจากผลการประเมินครูผู้สอนซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน 
และดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เมื่อได้ข้อมูลสะท้อนกลับแล้ว จึงให้ครู แก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนและปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน 
 


