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  ผลการด าเนินงาน 
    1. ครูร้อยละ 100 มีการท าวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
    2. ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
       3. ครูร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรม PLC ของกลุ่มสาระฯ ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง  
  จุดเด่น  
    ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยหัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน
ของโรงเรียน และ/หรือ ครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมาย 
  จุดที่ควรพัฒนา  
   1. ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสถานศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญจากโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน ร่วมสังเกตการสอนและการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ 
  2. จัดการนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  3. กิจกรรม PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) 
   1. กิจกรรม PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 
  ข้อเสนอแนะ  
   1. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยในชั้นเรียนให้กับครูที่ยังไม่มีประสบการณใ์นการ
ท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน   
 

ผลการประเมินภาพรวม 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                                                   ระดับ 3 ดี ระดับ 3 ดี 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน    
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาและการคิด

ค านวณ 
ระดับ 2  

ปานกลาง 
ระดับ 2  

ปานกลาง 
 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

ระดับ 3 ด ี ระดับ 3 ด ี  

3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ระดับ 3 ด ี ระดับ 3 ด ี  

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ระดับ 3 ด ี ระดับ 3 ด ี  

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ด ี ระดับ 3 ด ี  

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ระดับ 3 ด ี ระดับ 3 ด ี  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน    
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

มามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

2.1 มีเปูาหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน      ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้น 
     ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการ 
     เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิาร 
     จัดการและการเรยีนรู ้

ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

มามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และ 
     สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้กระบวนการเรียน 
     การสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้      ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน าผล 
     มาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
     ปรบัปรุงการจดัการเรียนรู ้

ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ  

 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปว่าได้
ระดับดี โดยมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
สอดคลองกับวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเนนของสถานศึกษา สภาพของชุมชนและทองถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ การอ่าน 
การเขียน และการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับพอใช้ถึงดี มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับดี ทั้งยังสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และน าความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษามาสร้างเป็นนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รวมไปถึงเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 
 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และใช้เทคนิคการพัฒนางานแบบ PDCA เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน โดยมีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากการ
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วางแผนแบบมีส่วนร่วมและเน้นคุณภาพของผลงานเป็นกรอบแนวทางในการบริหารและการจัดการ 
ในการบริหารบุคคล ยึดหลักการกระจายอ านาจ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสร้างเครือข่าย การ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากผู้ปกครองและชุมชน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา มีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน มีสื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และมีการ
ส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนมีการส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับชุมชนตามโอกาสอันสมควร ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 2  
 ส าหรับด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ โดยที่ครู
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลง
มือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้ จนพบองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานเป็นทีม ฝึกความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหา 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง ตรวจสอบและบันทึกผลการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนโดยการท าวิจัยในชั้นเรียน อีกทั้งครูยังเป็นผู้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผลให้ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข สามารถน าความรู้ไปใช้
เพ่ือการพัฒนาตนเอง เพ่ือการศึกษาต่อ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น 
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ 
ดังนี้ 
 
1. สรุปผล 
 ตามที่โรงเรียนครบุรีได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก บัดนี้ การ
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผล ได้ดังนี้  
 

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ดี 
 
2. แนวทางการพัฒนา 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากจุดเด่น จุดด้อย 
ดังนี้ 
 2.1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางแก้การพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผดิชอบ 
ซื่อสัตย ์สุจรติ มีความกตัญญ ูรู้และ
เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปฏบิัติ
ตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น  
มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม 
ศิลปะ นาฏศิลป ์กีฬาและ

1. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
สรุปความ  
2. ผู้เรียนส่วนใหญไ่ม่มีนสิัยรักการอ่าน  
3. ผู้เรียนยังขาดทักษะในการสื่อสาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
4. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความ
รับผิดชอบ ขาดวินัย  

1. ควรฝึกทักษะด้านการคิด
วิเคราะห ์สังเคราะห ์สรุป
ความคิดอย่างเป็นระบบ และม ี
การคิดแบบองค์รวม คิดอย่างมี
วิจารณญาณและ คิดไตร่ตรอง
รวมถึงการคิดอยา่งสร้างสรรค ์
มีจินตนาการ  
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรัก
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางแก้การพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทีด่ีงามของ
ท้องถิ่น สามารถท างานตามขั้นตอน 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได ้อย่างมี
ความสุข  
2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบสมรรถนะ
โดยเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ทุกคน 
3. ผู้เรียนส่วนใหญส่ามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสม มคีุณธรรม 
และสร้างสรรค ์
4. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รกั
การท างาน สามารถท างานร่วมกบั
ผู้อื่นได้ และมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจรติ 
5. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพและ
สุขภาพจิตทีด่ี มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
สามารถดูแลตนเองให้ห่างไกลจากยา
เสพติด 
6. ผู้เรียนมีผลคะแนนการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
 
 
 

5. ผู้เรียนบางส่วนใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ 
ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
6. ผู้เรียนบางส่วนยังไมม่ีทักษะในการ
แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองเท่าที่ควร 
5. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดส านึกรัก
โรงเรียนและท้องถิ่น 
 

การอ่าน และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรยีนรูต้่าง ๆ ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา  
3. เชิญวิทยากรชาวต่างชาติมา
ช่วยจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนไดฝ้ึก
ทักษะในการสื่อสารด้วยการฟัง 
และการพดูให้มากขึ้น 
4. ขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสร้างเสรมิวินัยใหก้ับ
ผู้เรยีน 
5. กระตุ้นเตือนใหผู้้เรียนรู้จักใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีคณุธรรมและ
สร้างสรรค ์
6. ครูผู้สอนควรเพิ่มกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนไดส้ืบค้น
ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา หรือตอบ
ข้อสงสัย โดยผ่านกระบวนการ
สืบเสาะ หรือการสอนแบบ
โครงงาน 
 
และทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น 
ควรไดร้ับการพัฒนา ส่งเสริม
อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง  
 

 
 2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางแก้การพัฒนา 
1. ผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นในการ
บริหารเพื่อผลประโยชน์ของผู้เรียน
เป็นส าคญั อุทิศเวลาให้กับการท างาน 
มีการ ส่งเสรมิสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาตนเอง โดยการเขา้
ร่วมอบรมพัฒนาทางด้านวิชาการและ
ด้านทักษะอื่น ๆ ส่งเสริมการพัฒนา
และจัดท าหลักสูตร รายวิชาและ
หลักสตูรท้องถิ่นตามสาระการเรียนรู้
ครบ ทั้ง 8 สาระ จัดให้มีหลักสูตร

1. ผู้บริหารบางท่านยังขาดวิสัยทศัน์ใน
การท างาน ขาดความรอบรู้ในสายงาน 
และขาดการนิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรยีน 
2. ขาดความสะดวกในการจัดซื้อ  
จัดจ้าง การเบิกจ่ายล่าช้า  
3. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในวิชา
วิทยาศาสตร ์ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ฝึกฝนตนเองให้มีความรอบรู้
และเป็นผู้น าในการจดัการ 
ศึกษา มีการตดิตามความ 
ก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ  
ควรนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ 
ให้ค าแนะน า และประเมินผล
การปฏิบัติงานของครเูพื่อการ
พัฒนา และเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางแก้การพัฒนา 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนในการ
จัดท าสื่อการสอนที่เหมาะสม มีการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีอาคาร สถานท่ีที่เหมาะสม จัด
กิจกรรมส่งเสริมคณุภาพอย่าง 
หลากหลาย สื่อท่ีเหมาะสม และ
ส่งเสริมความร่วมมือ กับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 
2. โรงเรียนมโีครงสร้างขององค์กรที่
ชัดเจน มีแผนปฏิบัติงานและมีปฏทิิน
การปฏิบัติงานอยา่งชัดเจน 
3. โรงเรียนจดัหลักสูตรได้สอดคลอ้ง
กับหลักสตูรแกนกลาง จัดกิจกรรมให้
ผู้เรยีนเลือกอย่างหลากหลายและ
ส่งเสริมให้ครูท าและใช้งานวิจัยเพือ่
พัฒนาการศึกษา 
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย 
5. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. โรงเรียนจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีต่อหน่วยงานตน้
สังกัดอย่างสม่ าเสมอทุกป ี
7. โรงเรียนมผีลคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) สูง
เป็นล าดับทีต่้น ๆ ของโรงเรยีนใน
สังกัด อบจ. นครราชสีมา  
8. โรงเรียนจดัโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจดัการศึกษาอย่าง
หลากหลาย เป็นรูปธรรม และ
สามารถตรวจสอบได ้
9. โรงเรียนมผีลการด าเนินงานการจัด
การศึกษาเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง 
ชุมชน โรงเรียนในสังกัดเดียวกันและ
สังกัดอื่น ๆ รวมไปถึงหน่วยงานตน้
สังกัด 
10. โรงเรียนจัดกจิกรรมให้นักเรยีน 
ได้แสดงออกซึ่งความรัก เคารพ บดิา 
มารดา ผู้ปกครอง และการเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน  
11. โรงเรียนมโีครงการ/งาน/กิจกรรม 

และดาราศาสตร ์
 

ประเมินผลการบริหารงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. เพิ่มบุคลากรสนับสนุนท่ีท า
หน้าท่ีเกี่ยวกับการจดัจ้างและ
จัดซื้อพัสด ุ
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
ในการจัดซื้อสื่อประกอบการ
จัดการเรียนการสอน  
โดยเฉพาะสื่อและวัสดุอุปกรณ์
ในวิชาวิทยาศาสตร ์ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา และดาราศาสตร ์
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางแก้การพัฒนา 
ทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ที่หลากหลาย ทั้งทางด้านศาสนา 
ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   
12. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 
และจัดกจิกรรม อย่างหลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้เกี่ยวกับการ
เป็นพลเมืองอาเซยีนอย่างมีศักยภาพ 
13. โรงเรียนส่งเสรมิการจดัการเรยีน
ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน 
โดยใช้ครูและเจา้ของภาษาที่มี
ความสามารถมาจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน 
14. โรงเรียนจัดกจิกรรมหลากหลาย
ตามความถนดัและความสนใจ  
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจรติ 
15. โรงเรียนจัดกจิกรรมที่หลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด
นอกเหนือจากกระบวนการคิดใน
ขั้นตอนการเรยีนการสอนปกต ิ
16. โรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียน 
การสอนที่ส่งเสรมิการท างานร่วมกัน
ของผู้เรียน 
17. โรงเรียนมีแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
18. โรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
และสุขภาพจิตทีด่ี  
19. โรงเรียนมีการจัดตั้งธนาคาร
โรงเรียนโดยร่วมมือกับธนาคาร 
ออมสิน สาขาอ าเภอครบรุี เพื่อ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียน  
(ลูกครบุรี มีนิสัยรักการออม) 
20. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความ
ร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้หลากหลายชนิด  
สมดังเอกลักษณ์ของโรงเรียน “ครบุรี 
โรงเรียนมอสูง ปุาสวย” 
21. โรงเรียนจัดกจิกรรมส่งเสรมิ
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางแก้การพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลายโดยมุ่งเน้นใหผู้้เรยีนเกดิ
คุณสมบัติ “ภูมิใจ ใฝุรู้  สู้งาน จัดการ
ได้  ปลอดภัยโรคบรโิภคเป็น เห็น
ส่วนรวม 
22. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้อยา่งหลากหลาย ท้ัง
ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา  
23. โรงเรียนส่งเสรมิสนับสนุนให้ครู 
ศึกษาต่อ ได้เลื่อนและมีวิทยฐานะ 
และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
 
 2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางแก้การพัฒนา 
1. ครูเป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับผูเ้รียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มีความมุ่งมัน่ใน
การท างาน อุทิศตนในการพัฒนา
ผู้เรยีน มีความรู้ความ เข้าใจใน
เปูาหมายของการจัดการศึกษา 
หลักสตูรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 สามารถจดัการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ประเมินผล ผู้เรียนตามสภาพจริง 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
กระบวนการจดัการเรียนรู ้
2. ครูมีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เนน้
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ โดยเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคดิ และ
ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัต ิ
3. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ด้วย
ตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน 
4. ครูมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้กับผู้เรยีนทั้งในและนอกห้องเรยีน 
5. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยดี้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6. ครูส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่

1. ครูบางส่วนยังขาดทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
2. การนิเทศการจดัการเรียนการสอน
ของครูยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 

1. เชิญวิทยากรมาจดัอบรมการ
สร้างเกมทางการศึกษา การ
สร้างสื่อออนไลน์ และการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียน
การสอน 
2. จัดท าตารางการนเิทศ 
การเรยีนการสอน มีการบันทึก 
และตดิตามผลอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางแก้การพัฒนา 
เอื้อต่อการเรียนรู ้
7. ครูมีผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการและ
วิจัยในช้ันเรียน ท่ีผ่านการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการภายใน
โรงเรียน ซึ่งจะได้รับค าแนะน าและ
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้เปน็
อย่างดี 
8. ครูได้เขา้ร่วมการอบรม สัมมนา  
ดูงาน เกี่ยวกับการจดัการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 
9. ครูมีชุมชนแห่งการเรยีนรู ้
10. ครูมีความสามารถในการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
11. ครูได้รับการนิเทศอย่างน้อย 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง จากหัวหน้างาน
นิเทศการศึกษาของโรงเรียน และ/
หรือ ผู้ที่เช่ียวชาญที่ได้รับมอบหมาย 
12. ครูมีการบันทึกผลการพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 
 
3. ความต้องการการช่วยเหลือ 
 3.1 ต้องการการสนับสนุนครูต่างชาติเจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)  มาช่วยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด จากเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งจะ
เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 3.2 ต้องการศึกษานิเทศก์จากหน่วยงานต้นสังกัดมาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการ
จัดการเรียนการสอน 
 3.3 ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดในเรื่องครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ อาทิ กล้องโทรทัศน์ กล้องจุลทรรศน์ เครื่องชั่ง ฯลฯ 
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ค าสั่งโรงเรียนครบุรี 

ที ่   /2562 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้น เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด และพร้อมกับการรับการประเมินภายนอก โรงเรียนครบุรี จึงแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
 1.1 นายสกฤต เศรษฐชัย              ประธานกรรมการ 
 1.2 นายสมร  เฉาะกระโทก                รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายประยงค์ ขอวางกลาง  กรรมการ 
 1.4 นางสุภาพรรณ น้อยเมล์  กรรมการและเลขานุการ 
 1.5 นางจุไรรัตน์  ปรากฎมาก                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.6 นางสาวดารารัตน์ ศรีเกษม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.7 นางสาวสุชาดา คงมะเริง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
  มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินการ ก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
 

 2. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
 2.1 นางสุภาพรรณ น้อยเมล์ ประธานกรรมการ 
 2.2 นางจุไรรัตน์  ปรากฏมาก รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์   กรรมการ 
 2.4 นางสุภาพร แสงภารา กรรมการ 
            2.5 นายธีรชัย สายรัตน ์ กรรมการ 
 2.6 นางอารีรัตน์ อังกระโทก กรรมการ 
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 2.7 นายธนานุวัฒน์ คนรู้ กรรมการ 
 2.8 นางสุรีวรรณ การค้า กรรมการ 
 2.9 . นางกาญจนา เพียงกระโทก กรรมการ 
             2.10 นางสาวรัศมี ปิยะพรหมศิริ กรรมการ 
 2.11 นายสมโชค หมอดี กรรมการ 
 2.12 นางวนิดา จันมณี กรรมการ 
            2.13 นางบุญธรรม รุ่งเรือง กรรมการ 
            2.14 นางปิยรัตน์ ปานพิมพ์ กรรมการ 
             2.15 นางสาวพนาภรณ์ สุวรรณศรี กรรมการ 
             2.16 นางสมหมาย นิยมประภาสกุล กรรมการ 
 2.17 นายสัมฤทธิ์ สุขอุดมพันธ์ กรรมการ                                  
            2.18 นางณัชธริกา สรเพชญ์พิสัย กรรมการ 
             2.19 นางพิรมย์ ภักดีแก้ว กรรมการ 
 2.20 นางภัชรา ราษฎร์ภักดี กรรมการ 
       2.21 นางสมหวัง จันทร์สุวรรณ กรรมการ 
 2.22 นางสาวชมามาศ อินทรกระโทก กรรมการ 
      2.23 นางยุพยงค์ เสือทองหลาง กรรมการ 
               2.24. นางสาวดารารัตน์ ศรีเกษม กรรมการและเลขานุการ 
 2.25 นางสาวสุชาดา คงมะเริง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 มีหน้าที่  
 1)  วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  2)   ติดตามและให้ค าปรึกษาการด าเนินงานของแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
 3)  สรุปผลการด าเนินงานทุกสิ้นภาคเรียนและรายงานโรงเรียน 
 4)  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) เมื่อสิ้นปี
การศึกษา เพ่ือรายงานโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
   5)  สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 3. คณะกรรมการติดตามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   ประเด็นพิจารณาที่ 1:  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ประเด็นย่อยที่ 1: มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
 1.  นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์   หัวหน้า 
 2. นางสาวโสมฉัตร เที่ยงธรรม  ผู้ช่วย 
 3. นางราตรี พิชัยพงค์ ผู้ช่วย 
 4. นายสุพล กระเชื่อมรัมย์ ผู้ช่วย 
 5. นายจันทร์ฤทธิ์ เมา ผู้ช่วย 
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  ประเด็นย่อยที่ 2: มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแก้ปัญหา ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางสุภาพร แสงภารา  หัวหน้า 
  2. นางวาสิณีย์ สีหามาตย์ ผู้ช่วย  
  3. นางลาวัลย์ จ าปาเทศ ผู้ช่วย 
  4. นางสาวมัณฑนา ขนายกลาง ผู้ช่วย 
  ประเด็นย่อยที่ 3: มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นายธีรชัย สายรัตน ์ หัวหน้า 
  2. นายพิเชษฐ สมบัติ ผู้ช่วย 
  3. นายพิทักษ์ เพียงกระโทก ผู้ช่วย 
  4. นางสาวสุกัญญา กินไธสง ผู้ช่วย 
  ประเด็นย่อยที่ 4: มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางอารีรัตน์ อังกระโทก หัวหน้า 
  2. นายปฏิภาณ พาจะโปะ ผู้ช่วย 
  3. นางสาวน้ าฝน ยามกระโทก ผู้ช่วย 
  4. นางสาวรัตนา จันทรคลี ผู้ช่วย 
  ประเด็นย่อยที่ 5: มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 
  1. นายธนานุวัฒน์ คนรู ้ หัวหน้า 
  2. นายช านาญ ชุ่มผักแว่น ผู้ช่วย 
  3. นางสายสุดา สละ ผู้ช่วย 
  ประเด็นย่อยที่ 6: มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 
  1. นางสุรีวรรณ การค้า หัวหน้า 
  2. นางพยุงศรี ใจใหญ่ ผู้ช่วย 
  3. นางสุกัญญา จันทะบาล ผู้ช่วย 
  4. นางดาราพันธ์ ภูศรี ผู้ช่วย 
   ประเด็นพิจารณาที่ 2: คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ประเด็นย่อยที่ 1: การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางกาญจนา เพียงกระโทก หัวหน้า 
  2. นางบุญนาค พุฒิสุข ผู้ช่วย 
  3. นายจตุพร เผ่าทรงพล ผู้ช่วย 
  4. นายสุรินทร์ จันทร์สุวรรณ ผู้ช่วย 
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  ประเด็นย่อยที่ 2: ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวรัศมี ปิยะพรหมศิริ หัวหน้า 
  2. นางส าเนียง พริ้งเพราะ ผู้ช่วย 
  3. นางนราพรรณ บุญบ าเรอ ผู้ช่วย 
  4. นางสาวนิภาวรรณ แซ่ลิ้ม ผู้ช่วย 
  ประเด็นย่อยที่ 3: การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นายสมโชค หมอดี หัวหน้า 
  2.  นายอาทิตย์ หอมวัน ผู้ช่วย 
  3. นายสุวิทย์ บุญบ าเรอ ผู้ช่วย 
  4. นางสาวสมหญิง บรรลังครบุรี ผู้ช่วย 
  ประเด็นย่อยที่ 4: สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางวนิดา จันมณี หัวหน้า 
  2. นายณัฐพีพัฒน์ บรรจงปรุ ผู้ช่วย 
  3. นางศิริวรรณ จันทน์เทศ ผู้ช่วย 
  4. นายณัฐพล วันกระโทก ผู้ช่วย 
 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ประเด็นพิจารณาท่ี 1: มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางบุญธรรม รุ่งเรือง หัวหน้า 
  2. นางนิตยา แสงบุญเรืองกุล ผู้ช่วย 
  3. นางสาวกาญจนา รมกระโทก ผู้ช่วย 
  4. นางเตือนใจ อังศุธรทักษ์ ผู้ช่วย 
   ประเด็นพิจารณาท่ี 2: มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 
  1. นางปิยรัตน์ ปานพิมพ์ หัวหน้า 
  2. นางสาววิภา สระแก้ว ผู้ช่วย 
  3. นางสาวศิริพร ฮูกระโทก ผู้ช่วย 
  4. นางสาวนวรัตน์ ศรแสง ผู้ช่วย 
   ประเด็นพิจารณาท่ี 3: ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวพนาภรณ์ สุวรรณศรี หัวหน้า 
  2. นางสาวมัตธุลดา อินทรก าแหง ผู้ช่วย 
  3. นางดวงเดือน ชุ่มผักแว่น ผู้ช่วย 
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  ประเด็นพิจารณาท่ี 4: พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางสมหมาย นิยมประภาสกุล หัวหน้า 
  2. นางสาววราพร อยู่สบาย ผู้ช่วย 
  3. นางสาวอภิณฬาวรรณ คิดเห็น ผู้ช่วย 
   ประเด็นพิจารณาท่ี 5: จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นายสัมฤทธิ์ สุขอุดมพันธ์ หัวหน้า 
  2. นางทิชานนท์ คนรู้ ผู้ช่วย 
  3. นางภัทรา บูชา ผู้ช่วย 
  ประเด็นพิจารณาท่ี 6:  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ 
  1. นางณัชธริกา สรเพชญ์พิสัย หัวหน้า 
  2. นางทวีพร กัลปภิญโญกุล ผู้ช่วย 
  3. นางอมร ชุนชาติ ผู้ช่วย 
  4. นายพรชัย สุวรรณ ผู้ช่วย 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ประเด็นพิจารณาท่ี 1: จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางพิรมย์ ภักดีแก้ว หัวหน้า 
  2. นางจุฑารัตน์ บรรจงปรุ ผู้ช่วย 
  3. นางอรอนงค์ ทิศกระโทก ผู้ช่วย 
   ประเด็นพิจารณาท่ี 2: ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางภัชรา ราษฎร์ภักดี หัวหน้า 
  2. นางชลธิชา เพราะขุนทด ผู้ช่วย 
  3. นางเขมนันท์ ชนะมาร ผู้ช่วย 
  ประเด็นพิจารณาท่ี 3: มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางสมหวัง จันทร์สุวรรณ หัวหน้า 
  2. นางชมพูนุท สุขรมย์ ผู้ช่วย 
  3. นายเกษมสันต์ อังกระโทก ผู้ช่วย 
  ประเด็นพิจารณาท่ี 4: ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวชมามาศ อินทรกระโทก หัวหน้า 
  2. นางเกศสุดา เลือดกระโทก ผู้ช่วย 
  3.นางสาวพุทธชาติ สอนสุด ผู้ช่วย 
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  ประเด็นพิจารณาท่ี 5: มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  1. นางยุพยงค์ เสือทองหลาง หัวหน้า 
  2. นางจ าเนียร ฉัตรรัตนวารี ผู้ช่วย 
  3. นางยุภา ทับแสง ผู้ช่วย 
  4. นางสาวจารุณี แย้มกระโทก ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  
  1) ติดตามรวบรวมเอกสารหลักฐานมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา และประเด็น
พิจารณาย่อยที่รับผิดชอบ 
  2) ประเมินผล และสรุป มาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ ส่งคณะกรรมการด าเนนิการทุก
สิ้นภาคเรียน 
  3) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการด าเนินการทุกสิ้นภาคเรียน 
 
 

  ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดีแก่
ทางโรงเรียน หากพบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ให้รีบรายงานให้คณะกรรมการที่ปรึกษาทราบทันที  เพ่ือหา
วิธีปูองกันแก้ไขต่อไป 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                                                         สั่ง ณ วันที่ 27 เดือนเมษายน 2562 
 
 
 
 
                                               (นายสกฤต เศรษฐชัย) 
                                               ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนครบุรี 
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ประกาศโรงเรียนครบุรี 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ. ๒๕61 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก่าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ที่ก่าหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
รวมทั้งอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน่าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนครบุรี มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังมี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนแล้ว 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 

 
(นายบ่ารุง อยู่เจริญ) 

ผู้อ่านวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี 
 
 
           
                                                 (นายธนดล ชัยยุตต์)   
               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนครบุรี 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนครบุรี เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

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

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1  
มีจ่านวน  3 มาตรฐาน คือ  
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ  
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค่านวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก่าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน่าไป ประยุกต์ใช้ใน 
  ชีวิตได้ 
 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน่าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
  เรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนครบุรี 
เรื่อง ก่าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน พ.ศ .  2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนครบุรี มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ก่าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

 
(นายบ่ารุง อยู่เจริญ) 

ผู้อ่านวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


