ก

คานา
รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาฉบั บ นี้ เป็ น การสรุ ป ผลการด าเนิ น งานในรอบ
ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมี
องค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง และภาคผนวก
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
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รายงานผลการประเมินตนเอง
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

35
36
42
54
58

ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา รหัส 30100085 ที่ตั้งเลขที่ 2 ถนน เทศบาล 20 ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน โทรศั พ ท์ 044-311-202 โทรสาร 044-315-873
e-mail school.rvs@gmail.com website www.rvs.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2504
เปิดสอนระดับชั้นอภิบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรี ยนรวม 3,410 คน จาแนกเป็น ระดับปฐมวัย 742 คน ระดับประถมศึกษา 1,712 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 617 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 339 คน
จานวนครูและบุคลากรของโรงเรียน 241 คนจาแนกเป็น ผู้อานวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อานวยการ 1 คน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย 9 คน ครู 154 คน ครูและบุคลากรสนับสนุน 30 คน พนักงาน/ภารโรง 46 คน
ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ปัจจุบันโรงเรียนดาเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับดีเลิศ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยครูมีการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น ผลการประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ
และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม รู้รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
อารมณ์ แ ละสั ง คม แสดงออกอย่ า งเหมาะสมในแต่ ล ะช่ ว งวั ย สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ คนอื่ น อย่ า งมี ค วามสุ ข
โรงเรี ยนรุ่งอรุณวิทยามีการกาหนดปรัชญา วิสั ยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายความสาเร็จที่ชัดเจน มีการ
กาหนดอัตลักษณ์ไว้ชัดเจน “รัก-เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” เอกลักษณ์ “ โรงเรียนแห่งการเรียนรู้
ตามวิถีคริสต์” และมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ครูและบุคลากร ได้รับการอบรม ตามที่สถานศึกษากาหนด มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัย
มีสื่อและเทคโนโลยีให้ครูใช้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การดาเนินโครงการ/กิจกรรม มีการวาง
แผนการดาเนินงานไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจาปีของฝ่ายต่าง ๆ ปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี มีการ
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้ แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายงานรับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบผลการดาเนินงาน มี
การรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นลายลักษณ์อักษร ที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ชุมชน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นประจา ได้แก่ การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ประชุมครูและบุคลากรเดือนละ 1 ครั้ง ประชุมย่อยในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับสายชั้น ในการประชุมมีวาระการ
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ประชุม และรายงานการประชุมอย่างชัดเจน สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล สถานีตารวจ การนาเด็ก
ไปเรียนรู้นอกสถานที่ในแหล่งเรียนรู้ภายนอก และจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น พร้อมกับไปร่วมงานกับชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกเป็นประจา ได้แก่ งานแห่เจ้าพ่อรูปสวย งานกีฬากลุ่มเอกชน ผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรฐานในการ
ประเมินตนเอง 3 มาตรฐาน จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) นาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนให้ ความเห็ นชอบ และจัดส่งรายงานไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และนาผลการประเมินตนเองไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการประชุม
ร่วมกันทุกฝ่ายที่เกีย่ วข้อง และนาข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องไปพัฒนาการครูให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น โดยมีเกียรติบัตร
การอบรมรับรอง
โรงเรียนมีครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศการสอน พบว่าครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ มี ผลงานจากการท าโครงงานและงานประดิ ษฐ์ ที่หลากหลายน ามาแสดง ครูใช้สื่ อและเทคโนโลยี ในการจั ด
ประสบการณ์ได้แก่ สื่อที่ครูผลิต หรือจัดหามา ทีวี สื่อจาก YouTube ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต Wifi ของโรงเรียน
เชื่อมต่อกับทีวีดิจิตอล มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเด็กรักที่จะเรียนรู้สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูมีเครื่องมือในการตรวจสอบ วัดและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
บันทึกผลไว้ในสมุด ปพ. สมุดบันทึกคะแนนเก็บ ตรวจการบ้าน ใบงานแบบฝึกหัดและแจ้งผลการตรวจกลับแก่ผู้เรียน
และผู้ปกครอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยครู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561-2563
2.2) แผนปฏิบัติงานประจาปี 2561
2.3) หลักสูตรโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ฉบับปรับปรุง 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2.4) มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
2.5) รายงงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.6) รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
2.7) ผลการประเมินภายนอกรอบ 3
2.8) รูปภาพ งาน/โครงการ/กิจกรรม
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
3.2 แผนปฏิบัติงานที่2 โครงการเสริมสร้างทักษะทักษะกระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม
ลงนาม.................................................................
(นายจักรี พันธ์สมบัติ)
ผู้อานวยการโรงเรียน
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

3

ส่วนที่ 2
รายงานผลการประเมินตนเอง
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
โรงเรียนรุ่ งอรุณวิทยา รหัส 30100085 ที่ตั้งเลขที่ 2 ถนน เทศบาล 20 ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน โทรศั พ ท์ 044-311-202 โทรสาร 044-315-873
e-mail School.rvs@gmail.com website WWW.rvs.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2504
เปิดสอนระดับชั้นอภิบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับการศึกษา (คน)
ประเภทบุคลากร

ป.ตรี

สูงกว่า
ป.ตรี

รวม

-

5

1
1
4

1
1
9

-

94

17

-

28
-

1
14

29
14

13
46
59

16
143

1
39

30
46
241

ต่ากว่า
ป.ตรี

1. ผู้บริหาร
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย
2. ครูสายผู้สอน
ครู
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย
ครูต่างประเทศ
3.ครูและบุคลากรสนับสนุน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงาน
รวม
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3. ข้อมูลนักเรียน
เพศ

ระดับชั้น
อภิบาล
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
รวมปฐมวัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
รวมทั้งหมด

ชาย
33
84
109
140
366
150
120
156
128
130
153
837
111
119
106
336
52
50
43
145
1,684

หญิง
29
117
117
113
376
140
142
135
159
163
136
875
100
103
78
281
65
76
53
194
1,726

รวม (คน)
62
201
226
253
742
290
262
291
287
293
289
1,712
211
222
784
617
117
126
96
339
3,410
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4. ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
4.1 ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ย้อนหลัง 3 ปี

แผนภู มิ เ ปรี ย บเที ย บคะแนน NT ปี 2559-2561
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561

50.60

47.17

52.24
44.98

45.80

รายวิชา

39.99

40.89
ด้ า น ภ า ษ า

54.57

62.43

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560

53.75

56.55

60.40

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2559

ด้ า น คา น ว ณ

ด้ า น เ ห ตุ ผ ล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560

ร ว ม 3 ด้ า น

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561

ด้านภาษา

60.40

56.55

53.75

ด้านคานวณ

40.89

39.99

45.80

ด้านเหตุผล

62.43

44.98

52.24

54.57

47.17

50.60

รวม3ด้าน
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4.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ย้อนหลัง 3 ปี

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนน(O-NET) ปี 2559-2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
60
50
40

ปี 2559
30

ปี 2560
ปี 2561

20
10
0

คณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
45.03
38.81
56.78
50.15
43.88
40.96
45.25
43.95

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561
40.78
56.48
41.91
42.78
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แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนน(O-NET) ปี 2559-2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
60
50
40
ปี 2559
ปี 2560

30

ปี 2561
20

10
0
คณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
30.83
24.88
46.07
44.19
34.51
31.21
34.06
31.10

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561
29.12
55.54
34.71
29.66
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แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนน(O-NET) ปี 2559-2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
60
50
40
ปี 2559

30

ปี 2560
20

ปี 2561

10
0

สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
21.64
19.69
51.65
46.11
30.55
25.75
26.95
26.73
34.90
32.85

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561
29.48
44.84
28.92
32.38
33.82
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7. ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
โรงเรียน
โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net สูงกว่า
ระดับประเทศและนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) จานวน 4 คน
รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้
อันดับ 1
ครู
1. นางสาวอภิรุม แฝงด่านกลาง
2. นางสาวมลิวรรณ์ มั่งสูงเนิน
3. นางธนัชชา สุขนพศรี
4. นางมารศรี ภู่พลพิศาล
5. นางขวัญชนก เกษไธสง
6. นางสาวสุวรรณา คุ้มจอหอ
7. นางสาววิไลวรรณ อนุฤทธิ์
8. นางพรพัฒน์ ขจรพงศ์ศานต์
9. นางสมบูรณ์ ชามะลิ
10. นายนพสิมธิ์ ขจรพงศ์ศานต์
11. นางสุวดี ผาตะพงษ์
12. นางรัชภร สุขเพ็ง
13. นางมัตติการ์ ลิ้มสกุลอัตถาภรณ์
14. นางพนม ศุภราพงศ์
15. นายสมศักดิ์ ไตแก้ว
16. นางชัชนิดาพร ศรีสุระ
17. นายวัชระ สอนจันทึก
1. นางเพรชลดา สายหยุด
2. นางกิตติมาพร เถียรกระโทก
3. นางจันทนีย์ กิ่งจาปา
4. นางจุฑามาส อ่อนวงษ์
5. นางสาวชาลิดา พรมบรรเทา
6. นายถวิล เกษไธสง
7. นางสาวณัฐกมล ธรรมพิทักษ์
8. นายธนาคาร วัฒนะสุข
9. นางธัญวรัตน์ ตะลี
10. นางน้าทิพย์ ทวนขุนทด
11. นางสาวนวลสกุล วงษ์บาหราบ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา
โรงเรียนปากช่อง อาเภอ
ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

รางวัลครูเอกชนดีเด่น

สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

สมาคมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดนครราชสีมา
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12. นางสาวบรรณฑรวรรณ แก้วกาชัย
13. นายบุญร่วม พิชัย
14. นางสาวพนิดา เครือผือ
15. นางปิยะมาศ โสระสิงห์
16. นางพรพิมล นราภิชาต
17. นางพูนทรัพย์ สงคราม
18. นายพรศักดิ์ ปทุมปี
19. นางราพัน ปุณขันธ์
20. นางรุ่งรัตน์ หงส์สูงเนิน
21. นางสาวลัดดา แพนไธสง
22. นางสาวรุจิรา ดุลพินิจกุล
23. นางลัสติพร พิชัย
24. นางสาววรินยุพา เวียงสันเทียะ
25. นางสาววิรมณ มีโชค
26. นางวิไล เปรี้ยวกระโทก
27. นางสาวสุอาภา สีมาพุฒ
28. นางสาวอรทัย สุวรรณดี
29. นางอุมาพร เสริมพงษ์
1. นางสาวบรรณฑรวรรณ แก้วกาชัย
2. นางกิตติมาพร เถียรกระโทก
3. นางสาวรุจิรา ดุลพินิจกุล
4. นางสาวดุษฎี จันทร์ศิลา
5. นางจารุพร ขอแถมกลาง
6. นางสาววิรมณ มีโชค
7. นางอรนุช เวียงอินทร์
8. นางลัสติพร พิชัย
9. นางธัญวรัตน์ ตะลี
10. นางสาวรัฎดาพร ประทุมชมพร
11. นางสมบูรณ์ ชามะลิ
12. นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์หอม
13. นางมลิวรรณ์ มั่งสูงเนิน
14. นางสาวนวลสกุล วงษ์บาหราบ
15. นางมลิวัลย์ กลิ่นจันทร์
16. นางสาวชาลิดา พรมบรรเทา
17. นางสาวธนัชพร เพลิดสระน้อย
18. นางสาวกนกวรรณ เตชอัศวรักษ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

การประกวดผลงานวิจัย สาหรับ ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
รางวัลเหรียญทอง

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สังฆมณทลนครราชสีมา
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19. นางสาวจิรพร เขาโคกกรวด
20. นางสาวอุษณีย์ เพียงเกตุ
21. นางวิไล เปรี้ยวกระโทก
22. นางมารศรี ภู่พลพิศาล
23. นางสาวอนงศิลป์ สืบสาราญ
24. นางสาวเจนจิรา เรืองโรจน์
25. นางจุฑามาส อ่อนวงษ์
26. นางสาววรินยุพา เวียงสันเทียะ
27. นายสาธิต จันทร์หอมกุล
28. นางสาววิจิตรา พานคา
29. นางสาวภัทราภรณ์ คูณขุนทด
30. นางเพชรลดา สายหยุด
31. นางสาวอัจฉรา หมื่นรักษา
32. นายบุญร่วม พิชัย
33. นางสาวอรทัย สุวรรณดี
34. นายศิวพัชร กรายทอง
35. นางพูนทรัพย์ สงคราม
36. นางสาวนิภาภัทร ศรีสรรค์จร
37. นางสาวอภิรุม แฝงด่านกลาง
38. นางน้าทิพย์ ทวนขุนทด
39. นางอนันตา พาที
40. นางสาวปัญจมา ประกอบบัว
41. นางสาวอรภชา พิมเสน
42. นางสาวกนกวรรณ ประทุมเทา
1. นางญาณิศา กุเวรไตรย์
2. นางสาวภัทรธินันต์ ตอทองหลาง
3. นายกัมปนาท พรมจันทึก
4. นางสาวปุญญิศา นาคแป้น
นักเรียน
เด็กชายชนาสิน สารทอง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

การประกวดผลงานวิจัย สาหรับ ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
รางวัลเหรียญเงิน

สังฆมณทลนครราชสีมา

ได้รับรางวัลร่วมแสดง ในชื่อผลงาน "โลกแมลง
ของน้องคูณ" ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี การแข่งขัน
ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 13
ได้เข้าร่วมส่งผลงานด้านศิลปะในงาน 2018
International Year of the Reef Art and
Desing Competition ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
W.Y. CHEUNG
Consultant Po Leung
Kuk Education Affairs
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เด็กหญิงศริยา แน่นพิมาย

เด็กหญิงทิพย์เกสร จันทรมนตรี

เด็กหญิงพิมพิศา จิตรดารงวิวัฒน์

เด็กชายปรมินทร์ จันทรมนตรี

เด็กชายภาคิน ภาชิสะวณิชกุล

เด็กหญิงภัทรนันท์ชุ่มสินส่ง
เด็กหญิงกันยารัตน์ กีรติเมธี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
อันดับที่ 3
ได้เข้าร่วมส่งผลงานด้านศิลปะในงาน 2018
International Year of the Reef Art and
Desing Competition ได้รับรางวัลเข้าร่วม

หน่วยงานที่มอบรางวัล
Department
W.Y. CHEUNG
Consultant Po Leung
Kuk Education Affairs
Department
ได้เข้าร่วมส่งผลงานด้านศิลปะในงาน 2018
W.Y. CHEUNG
International Year of the Reef Art and
Consultant Po Leung
Desing Competition ได้รับรางวัลเข้าร่วม
Kuk Education Affairs
Department
ได้เข้าร่วมส่งผลงานด้านศิลปะในงาน 2018
W.Y. CHEUNGConsultant
International Year of the Reef Art and
Po Leung Kuk
Desing Competition ได้รับรางวัลเข้าร่วม
Education Affairs
Department
ได้เข้าร่วมส่งผลงานด้านศิลปะในงาน 2018
W.Y. CHEUNG
International Year of the Reef Art and
Consultant Po Leung
Desing Competition ได้รับรางวัลเข้าร่วม
Kuk Education Affairs
Department
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโจทย์ปัญหา สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์ ชิงแชมป์ภาคอีสาน ประจาปี 2561 คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตคิดเร็ว สมาคมลูกคิดและ
โครงการแข่งขัน The International
คณิตศาสตร์นานาชาติ
Mathematics and Mental Arithmetic
(ประเทศไทย)
Competition 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สมาคมลูกคิดและ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ชิงแชมป์ภาคอีสาน
คณิตศาสตร์นานาชาติ
ประจาปี 2561
(ประเทศไทย)
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโจทย์ปัญหา สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์ ชิงแชมป์ภาคอีสาน ประจาปี2561 คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน สมาคมลูกคิดและ
โจทย์ปัญหา โครงการแข่งขัน The
คณิตศาสตร์นานาชาติ
International Mathematics and Mental
(ประเทศไทย)
Arithmetic Competition 2018 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
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เด็กหญิงณัฐริการ์ภิญโญ

เด็กหญิงพรีศาธิบดิ์ศักดิ์ควรแถลง

เด็กชายสรวิชญ์ชุณห์วิจิตรา
เด็กหญิงนันทัชพร สุขดี
เด็กชายสรวิศ ลิ้มเลิศดี

เด็กชายมนณพัทธ์ มะเริงสิทธิ์
เด็กชายพิสิษฐ์ธัญ ศุภรณ์พานิช

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
บรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
โครงการแข่งขัน The International
Mathematics and Mental Arithmetic
Competition 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
และเหรียญทอง การแข่งขันโจทย์ปัญหา
โครงการแข่งขัน The International
Mathematics and Mental Arithmetic
Competition 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
ได้รับรางวัล อันดับที่ 3ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่น ประถมศึกษา
(ไม่เกิน ป.6)
ได้รับรางวัล อันดับที่ 3ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่น ประถมศึกษา
(ไม่เกิน ป.6)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทอง การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ประเภททีม ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)
สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)

แบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิง
แชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ
แบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิง
แชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ
สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)

สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)
สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)
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เด็กหญิงรดา เดชศรีมงคลกุล

เด็กชายฐิตินันท์ แจ้งยอดสุข
เด็กชายอณัฐภิวัฒน์ศิริมาลัยรักษ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเภททีม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน
คณิตคิดเร็ว ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเภททีม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัล ชมเชยเหรียญทองการแข่งขันคณิต
คิดเร็วประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กชายจิรโสภณ หน่อแก้ว

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทอง
การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภททีม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงพิชญา สุธรรมปวง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภททีม
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงญดา เดชศรีมงคลกุล

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)

สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)
สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)
สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)

สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)

สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)
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เด็กชายภูธน เบญจตานนท์

เด็กหญิงพลอยชมพู วิสุธิธารากร

เด็กหญิงเอมิลี่ นารีลักษณ์ ชมิดท์
เด็กหญิงเขมิสราบุญมี

เด็กหญิงยุพารัตน์ มูลเขียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภททีม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภททีม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลลาดับที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 1,000
บาท ในการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี
สรรค์ศิลป์ ศิลป์สร้าง ครั้งที่ 5

สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)

สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)

สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย)
คลังพลาซ่า , ผลิตภัณฑ์สี
มาสเตอร์อาร์ต และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมา

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันซูโดกุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัด
ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันซูโดกุ
ม.1-ม.3

1.นายฐาปนพงศ์ ไพสุวรรณ
2.นายปิยบุตร ปานภาษี
3.นางสาวเมธาพร พงษ์เกตุ
นางสาววิภาดา คาสิงห์

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลเหรียญทองการสอบแข่งขันทาง
วิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2562
วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(รอบแรก)
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันขับ

นครราชสีมา
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1.เด็กชายกิตติทัศน์ คงสมพงษ์
2.เด็กชายธนาธิปยั่งกลาง
3.นายชัยมงคล ยาสาไชย
4.เด็กชายฐานพัฒน์ ปัญญาวัฒธนา
กุล
5.เด็กชายธันวา เฉกแสงทอง
6.เด็กชายภานุวัตร กุดนอก
7.เด็กชายภูวเดช วงษ์นุช
8.เด็กชายมกรวัชมิ์ เหลียงบารุง
9.เด็กชายมนัสพงษ์ มีสมมนต์
10.เด็กชายรัชพล พลเดชวิสัย
11.เด็กชายวรเชษฐ์ กองสกุล
12.เด็กชายสุรศักดิ์ บุญทุม
นางสาวภาวิณี รักการดี

เด็กหญิงมณฑิตา สวนสุวรรณ์

เด็กหญิงบุษกร ลัดดี

นายธนาดล ช่าชอง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6ระดับชาติ
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวด
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1ม.3 ระดับชาติ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
มัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัด
นครราชสีมา

สานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัด
นครราชสีมา

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานคณะกรรมการ
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันขับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง ม.4-ม.6
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานคณะกรรมการ
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ระดับชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเขียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัด
ภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
นครราชสีมา
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเขียนภาพไทย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเพณี ม.1-ม.3
กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเล่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัด
นิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง ม.4-ม.6
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling) ม.4-ม.6 ระดับชาติ

เด็กหญิงจิดาภา สมยาเย็น

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน
Multi Competition ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน Multi
Competition ม.1-ม.3 ระดับชาติ

1. นายฐนพจน์ ศรีมงคลภากุล
2. นายศุภกฤษ แสนเมือง

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

เด็กหญิงวทัษษร สงวนวงศ์วิจิตร

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6

เด็กหญิงชนัญชิตา โสภา
เด็กหญิงกรรนญพรรธ ยาคา
1. เด็กหญิงธีร์วรา สมสุข
2. เด็กหญิงพชรพร ดุษฏีพงษ์

1. เด็กหญิงชลธิชา ประสพพร
2. เด็กหญิงญาณิศา แสนสมบูรณ์สุข
3. เด็กชายธนวัฒน์ แก้วบุตรดี
4. เด็กชายธนากร เฮงสง่า
5. เด็กหญิงนงนภัส ขันทะเสน
6. เด็กหญิงนัทชา วงศ์ภัทรฐิติ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
นครราชสีมา
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31
จังหวัดนครราชสีมา

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน
สานักงานคณะกรรมการ
วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการการแข่งขัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
พินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันพินิจ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
วรรณคดี ป.4-ป.6
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันกวี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
เยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-ป.6
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกวีเยาวชนคน สานักงานคณะกรรมการ
รุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-ป.6
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการการประกวด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) การศึกษาประถมศึกษา
ป.1-ป.6
นครราชสีมา เขต 4
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1
สานักงานคณะกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ensemble) ป.1-ป.6 ระดับชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
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7. เด็กหญิงภัครมัย พวงแก้ว
8. เด็กชายภาณุเทพ สนโพธิ์กลาง
9. เด็กชายภูวิศ ภาคโชค
10. เด็กชายโชติอนันต์ พึ่งตา
เด็กหญิงณัฐวรา แสงแจ่ม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน Multi Skills
Competition ป.4-ป.6

เด็กหญิงมนัสวิน เกตุสวัสดิ์

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการการแข่งขัน
เล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการการแข่งขัน
เล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ระดับชาติ

1.เด็กหญิงณัฏฐิกาทองจินดา
2. เด็กชายภูรินทร์จันภูงา
เด็กหญิงญาดา มินเจริญ

เด็กหญิงพัชรดา เชื้อใจ

เด็กหญิงธัญจิรา วุฒิเจริญภูรี

เด็กชายปัณณธร นราเลิศ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย งานเกษตรสุรนารี ประจาปี 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองการสอบแข่งขันทาง
วิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2562
วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(รอบแรก)
ได้รับรางวัลเหรียญทองการสอบแข่งขันทาง
วิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2562
วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(รอบแรก)
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการสอบแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
(รอบแรก)
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการสอบแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
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เด็กหญิงอนินตา ยี่โต๊ะ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
(รอบแรก)
ได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยงานที่มอบรางวัล
โรงเรียนเรืองศรีวิทยา,
โรงเรียนวัฒนวิทยา,วิทยาลัย
อาชีวะศึกษากุสุมภ์
เทคโนโลยี
โรงเรียนเรืองศรีวิทยา,
โรงเรียนวัฒนวิทยา,วิทยาลัย
อาชีวะศึกษากุสุมภ์
เทคโนโลยี
โรงเรียนเรืองศรีวิทยา,
โรงเรียนวัฒนวิทยา,วิทยาลัย
อาชีวะศึกษากุสุมภ์
เทคโนโลยี
โรงเรียนเรืองศรีวิทยา,
โรงเรียนวัฒนวิทยา,วิทยาลัย
อาชีวะศึกษากุสุมภ์
เทคโนโลยี
โรงเรียนเรืองศรีวิทยา,
โรงเรียนวัฒนวิทยา,วิทยาลัย
อาชีวะศึกษากุสุมภ์
เทคโนโลยี
โรงเรียนเรืองศรีวิทยา,
โรงเรียนวัฒนวิทยา,วิทยาลัย
อาชีวะศึกษากุสุมภ์
เทคโนโลยี
ศาลจังหวัดสีคิ้ว

เด็กหญิงณิชาภา นาคแสนพญา

ได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เด็กหญิงชนัญชิตา โสภา

ได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กหญิงชนิดาภา ชูไพบูลย์

ได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สร้อยพาน

ได้รับรางวัลเหรียญเงินแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงวทัษษร สงวนวงศ์วิจิตร

ได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.นางสาวพีรดาสุขสุพลศิริ
2. นางสาวสุกัลยา สกุลทรัพย์มณี

ได้รับรางวัลลาดับที่ ๕ รับเกียรติบัตร พร้อม
ทุนการศึกษาการแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมายชิง
ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561 วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กหญิงเนธิสดา ตั้งยิ่งยง
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2) กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ได้ดาเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการพัฒนาและมีผลการดาเนินงาน
ของรายละเอียดมาตรฐานที่ 1 ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการที่สูงขึ้น ให้มีความรู้ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ โดยจัดโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นดังนี้ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน กิจกรรมติวNT และ O-NET กิจกรรมติวเข้ม 8 กลุ่มสาระฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทางทักษะภาษาไทย
กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเขียนถูกผูกเรื่องประเทืองความรู้ โครงการ
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมแข่งขันอ่านทานองเสนาะ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมแสดงละคร โครงการส่งเสริม
ความรู้และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ กิจกรรมวันวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
กิจกรรม Vocabulary Challenge กิจกรรม morning talk กิจกรรม English Camp กิจกรรม Crossword
โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตคิดสนุก กิจกรรมอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจ กรรมสั ปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมทักษะทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมงานสวยด้วยมือเรา(DIY : Do it yourself) กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์ (IT-Genius) โครงการ
STEMศึกษา กิจกรรม STEM ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 งานแนะแนว กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาที่ 6
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ผลการดาเนินงาน
1) คุณภาพของผู้เรียนร้อยละ 86.86 มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับดีขึ้นไประดับคุณภาพ ดีเลิศ
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับ
รายการ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
สรุปการอ่าน
56.34
32.30
9.80
สรุปการเขียน
49.89
46.71
10.87
สรุปการฟัง
53.70
34.30
11.57
สรุปการพูด
56.72
32.61
10.62
เฉลี่ย
53.31
37.77
10.75
สรุปอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม

ปรับปรุง
0.11
0.29
0.00
0.00
0.13

หมายเหตุสรุปจากระดับที่มีค่าร้อยละมากที่สุด

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับ
รายการ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
สรุปอ่าน
47.26
35.86
15.16
1.73
สรุปเขียน
49.81
33.25
14.51
2.43
สรุปฟัง
46.92
35.92
15.52
1.64
สรุปพูด
43.39
41.20
13.79
1.62
เฉลี่ย
46.85
36.56
14.74
1.85
สรุปอยู่ในระดับ
หมายเหตุสรุปจากระดับที่มีค่าร้อยละมากที่สุด

ดีเยี่ยม
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ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดคานวณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับ
รายการ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
การแก้ปัญหา
47.56
36.58
15.86
0.00
การให้เหตุผล
41.81
43.17
14.90
0.12
การสื่อสารสื่อความหมาย
48.63
37.07
15.87
0.49
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
52.59
34.49
16.50
0.23
คิดริเริ่มสร้างสรรค์
49.26
39.28
13.57
0.85
เฉลี่ย
47.97
38.12
15.34
0.34
สรุปอยู่ในระดับ
หมายเหตุสรุปจากระดับที่มีค่าร้อยละมากที่สุด

ดีเยี่ยม

2) คุณภาพของผู้เรียนร้อยละ 87.94มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับ
รายการ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
การคิดจาแนกแยกแยะ
45.29
39.42
15.45
0.00
การใคร่ครวญไตร่ตรอง
46.62
42.55
11.31
0.00
การพิจารณาอย่างรอบคอบ
46.98
41.79
10.84
0.00
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
40.49
47.86
11.98
0.00
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
48.99
39.35
11.46
0.00
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
47.01
41.25
11.74
0.00
เฉลี่ย
45.90
42.04
12.13
0.00
สรุปอยู่ในระดับ
หมายเหตุสรุปจากระดับที่มคี ่าร้อยละมากที่สุด

ดีเยี่ยม

3) คุณภาพของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ
4) คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 87.10 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับ
รายการ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ใช้เทคโนเพื่อพัฒนาตนเอง

56.21

29.39

13.54

0.00

ใช้เทคโนเพื่อพัฒนาสังคม

57.79

30.92

10.43

0.00

เฉลี่ย

57.00

30.16

11.98

0.00

สรุปอยู่ในระดับ

ดีเยี่ยม

หมายเหตุสรุปจากระดับที่มคี ่าร้อยละมากที่สุด

5) คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ83.10 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ
จานวน
นักเรียน
ชั้น
ทั้งหมด
ทุกวิชา
ป.1
4,032
ป.2
3,870
ป.3
4,305
ป.4
3,976
ป.5
4,365
ป.6
4,320
ม.1
3,225
ม.2
3,520
ม.3
2,848
ม.4
1,770
ม.5
1,875
ม.6
1,344
รวม 39450
นักเรียนทั้งหมด
ร้อยละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ระดับ 2 ขั้นไป
ผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป
คณิต วิทยา
ต่าง
ภาษา
สุข
สังคมฯ
ศิลปะ
ศาสตร์ ศาสตร์ ประเทศ
ไทย
ศึกษา
288
288
854
479
271
569
189
253
258
765
387
626
516
231
256
287
860
432
420
574
218
275
284
646
402
602
568
194
278
279
847
441
780
582
203
277
284
785
359
561
575
217
249
209
744
130
390
197
316
316
187
811
90
344
211
369
276
177
700
137
311
176
310
106
384
398
77
276
104
80
152
333
359
134
337
115
119
81
330
284
67
152
96
87
2807 3300
8515
3135 5070 4283 2533
3405 3572
8515
4407 7812 4332 3249
82.44 92.39
94.57
71.14 64.90 98.87 77.96

กางานฯ
288
476
533
237
555
498
170
318
281
69
100
76
3601
4158
86.60

รวม
จานวน
3226
3512
3580
3208
3965
3556
2405
2646
2368
1494
1649
1173
32782
39450

ร้อยละ
80.01
90.75
83.16
80.68
90.84
82.31
74.57
75.17
83.15
84.41
87.95
87.28
83.36
83.10

6) คุณภาพของผู้เรียนร้อยละ 93.20มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
จากการดาเนินงาน ส่งผลให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 83.10
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้ และนักเรียนทุกคน
มีความพร้อมเชื่อมต่อระหว่างชั้นได้เลื่อนชั้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น
สรุปผลคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และมีจิตสานึกที่ดี
โดยจั ดให้ มีงานส่งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรม งานศาสนพิธีกรรมบูชาขอบพระคุณขอพรในโอกาสต่างๆ โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย กิจกรรมส่งเสริ มรับประทานอาหารอย่างรู้คุณค่า กิจกรรม
จิตอาสารักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและความประพฤติ แผนงานกิจกรรม
นักเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมค่ายคุณธรรม ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อ
และวันชาติ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 งานลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมแพคเดย์ลูกเสือสารอง
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 กิจกรรมเดย์ – แคมป์ ลูกเสือสารองประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
ประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่.6
แผนงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมสภานักเรียนและแกนนาจิตอาสา
โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข กิจกรรมกีฬาสีภายใน งานส่งเสริมดนตรีและวงโยธวาทิต และส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรั กษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยจัด กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ดังนี้ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยฝึกปฏิบัติทาที่ใส่ขวดน้าจากยางพารา(ช่วงชั้นที่ 3)โดยปราชญ์ชาวบ้าน กิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมฉลองเทียนและแห่เทียนจานาพรรษา กิจกรรมส่งเสริมนาฏศิลป์
ผลการดาเนินงาน
1) คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 99.88 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2) คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 93.60 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3) คุณภาพของผู้เรียนร้อยละ 92.80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
4) คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 94.10 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม อยู่ในระดับดีขึ้นไป ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ม
จากการดาเนินงาน ส่งผลให้ผู้เรียน ป.1- ม.6 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีพฤติกรรมที่ แสดงออกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและมีจิตสานึกที่ดี แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล ร้อยละ 95.09 สูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
สรุปผลคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3) จุดเด่น
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ในระดับดีเลิศ อีกทั้งยังสามารถใช้เทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี เลิศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกตามที่ดี มีความรักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่าง
พอเพียง ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
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4) จุดควรพัฒนา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม
5) การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา เป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมโดยมีแนวปฏิบัติร่วมกัน 4 ด้าน ดังนี้
5.1) ด้านระเบียบวินัย นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย ของสถานศึกษา
5.2) ด้านกิริยามารยาท ส่งเสริมการมีสัมมาคารวะ ความสุภาพอ่อนน้อมและการสวัสดีทักทายตาม
แบบอย่างประเพณีไทย
5.3) ด้านรู้คุณค่าของอาหาร นักเรียน ครูและบุคลากร ทุกคนในโรงเรียนรับประทานอาหารอย่างรู้คุณค่า
เศษอาหารเป็นศูนย์
5.4) ด้านความสะอาด นักเรียนทุกคนใส่ใจและรับผิดชอบในเรื่องความสะอาด
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1) ระดับคุณภาพดีเลิศ
2) กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน
โรงเรียนรุ่งอรุณได้มีกระบวนการบริหารจัดและจัดการ และมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
โรงเรี ย นรุ่ ง อรุ ณ วิ ท ยา มี ก ารก าหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ตามบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น โดยการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจาปีของฝ่ายต่างๆ ปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี ซึ่ง ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน กระบวนการจัดทาแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทา โดยใช้กระบวนการพัฒนา
คุณภาพเชิงระบบตามวงจรเดรมมิ่ง (DEMING CYCLE) ยึดหลักการของความร่วมมือ cooperate (C) เป็นวงจร P D - C - A โดยคณะกรรมการจัดการศึกษาของสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นผู้กาหนดวิสัยทัศน์ และคณะกรรมการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเป็นผู้กาหนดเป้าหมาย และพันธกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาชาติ
และค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนกาหนด โรงเรียนนาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจาปีของฝ่ายต่าง ๆ
ปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมัติ ดาเนินตามแผนงานปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดตามการดาเนินงานและนาผลที่ได้มาพัฒนา จนเกิดการพัฒนาเป็นวงล้อแห่งคุณภาพที่เกิดมาจากทีมงานมีคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐ บาลและของต้น สังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
สรุปผลกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โรงเรี ย นรุ่ ง อรุ ณ วิ ท ยาบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ โดยจั ด โครงสร้ า งการ
บริหารงานเป็น 9 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงิน -บัญชี ฝ่ายวิชาการ ฝ่า ยเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายอภิบาล ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย มี ระบบประกันคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ กิจกรรม มีการวางแผนการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เป็นระบบ โดยจัดให้มีระบบการนิเทศภายใน มีงานนิเทศการสอน และนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครู
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา โดยมีงานประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ผลการดาเนินงานส่งผลให้ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
สรุปผลกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่ม เป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา จัดให้มีงาน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
เป็นหลักสูตรที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญภายใต้กรอบประเทศไทย
4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็ นท้องถิ่น ส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลการดาเนินงาน ส่งผลให้การดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ
สรุปผลกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ
ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของครู โดยโรงเรียนได้กาหนดไว้ว่าครูและ
บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาร้อยละ 83.00 ของครู และได้รับการอบรม 20 ชั่วโมง/คน/ปี โดยกาหนดแนว
ทางการพัฒนาประจาปีการศึกษา 2561 ไว้ 2 แนวทาง ดังนี้ (1) งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเข้า
รับการอบรมพัฒนา จากต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง (2) จัดให้มีโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมจิตศึกษา กิจกรรมอบรมวิจัย กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมครูและบุคลากร กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ครูและบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
(Knowledge Management) และกิจกรรมออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ผลการดาเนินงาน ครูและบุคลากรจานวน 184 คน ผ่านการอบรม 20 ชั่วโมง/คน/ปี จานวน 176 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.65 ครูและบุคลากร ที่ไม่ผ่านการอบรม 20 ชั่วโมง/คน/ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35
ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สรุปผลกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนทุกห้ องที่สวยงาม มีบอร์ดความรู้ มี
การจั ด โครงการพัฒ นาโรงเรี ย นให้ น่ าอยู่ น่ าเรี ยน กิจกรรมห้ องเรียนน่ าอยู่ มีห้ องปฏิบัติก ารทางวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องพยาบาล และจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน มีสระว่าย
น้า ห้องออกกาลังกาย สนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลู่วิ่ง สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล สนามเด็กเล่น มีระบบ
รักษาความปลอดภัย จัดโครงการสร้างปรับปรุงซ่อมบารุงอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ สาธารณูปโภคสิ่งของเครื่องใช้
ในโรงเรียน งานพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย งานตรวจเช็คลิฟต์ งานซ่อมบารุงโต๊ ะ เก้าอี้นักเรียน งานบริการ
อาคารสถานที่ งานรถรับส่งนักเรียน มีโรงอาหาร และสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัย
ผลการด าเนิ น งานส่ ง ผลให้ สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพทั้ งภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ผู้เรียนละผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สรุปผลกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย
และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาได้จัดการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์(ระบบMass
School) ครอบคลุมงาน ดังนี้ ระบบงานทะเบียนนักเรียน งานวัดผลประเมินผล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งาน
บุคลากร งานธุรการสารบรรณ งานบัญชีและการเงิน งานพัสดุครุภัณฑ์ และงานร้านค้า มีเว็บไซต์โรงเรียน
มี facebook โรงเรียน มีระบบการเก็บงานเอกสารผ่าน Network ของโรงเรียนเพื่อให้ครูใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน มีวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายใน
ไลน์กลุ่มโรงเรียนในการติดต่อประสานงาน มีวิทยุกระจายเสียง FM103.75 MHz ความรักและสันติในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนและสาระความรู้ อีกทั้งยังมีการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มีห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ ต wifi ของโรงเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และมี
โทรทัศน์เพื่อเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกห้องเรียน
ผลการดาเนินงานส่งผลให้ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ครบถ้วนครอบคลุมงาน
ทั้ง 9 ฝ่าย สามารถนามาใช้ได้ทันที มีข้อมูลที่นามาใช้เพื่อ ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในได้อย่างครบถ้วน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ
สรุปผลกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ
3) จุดเด่น
3.1) โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจนสามารถเป็นแบบอย่างได้ สังเกตได้จาก
การที่โรงเรียนต่างๆขอเข้ามาศึกษาดูงานบ่อยครั้ง
3.2) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง สามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ
กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา
3.3) โรงเรียนพัฒนาในด้านอาคารสถานที่ และบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความหลากหลาย และฝึกทักษะให้ครบทุกๆด้าน
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4) จุดควรพัฒนา
สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอก โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมท้อ งถิ่นในชุมชน เพื่อให้โรงเรียนมีความ
เข้มแข็ง เปิ ดโอกาสให้ ชุม ชนมี ส่ ว นร่ ว มรั บผิ ดชอบต่อผลการจั ดการศึกษา และการขับเคลื่ อนคุ ณภาพการจั ด
การศึกษา
5) การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยใช้ การกระจายอานาจ หลักธรรมาภิบาลตามหลักของอัตลักษณ์โรงเรียน
คาทอลิก ที่ว่า รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2) กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาได้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
โรงเรี ย นรุ่ ง อรุ ณ วิทยามีก ารพั ฒ นาหลั กสู ต รสถานศึ กษา โดยจั ดท าหลั กสู ต รสถานศึ กษาตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) การจัดทาแผนการเรี ยนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมกระบวนการคิดจากการทาโครงงาน การทากิจกรรม
STEM ศึกษา
ผลการด าเนิ น งาน ส่ ง ผลให้ ครู จั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ต ามมารฐานการเรี ย นรู้ ตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาจริง ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จากการทาโครงงาน การนาเสนอผลงาน การอธิบาย อภิปราย มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถนาไป
จัดกิจกรรมได้จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระฯ ที่ผู้เรียนนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สรุปผลกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ
3.2 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงเรียนจัดให้ และจากแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง ใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกภาคเรียน ครูผลิตสื่อและใช้สื่อที่ผลิตใน
การจัดการเรียนการสอน และใช้สื่อจากอินเตอร์เน็ต โดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนสืบค้นข้อมูล เชื่อมต่อ
กับทีวีดิจิตอล ทางโรงเรียนได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย จากห้องสืบค้นข้อมูล ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และนอก
โรงเรียน
ผลการดาเนินงาน ครู มีนวัตกรรม มีการผลิตสื่อ ใช้สื่อการสอน ใช้เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก
ข้อมูลสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจั ดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเองจากสื่ อที่ห ลากหลาย ส่ งผลให้ ส ถานศึกษาจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ อยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพ ดี เ ลิ ศ
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สรุปผลกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ
3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูมีการบริหารบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้กิจกรรมจิตศึกษาเพื่อเตรียมผู้เรียนให้สงบ ผ่อนคลาย และมี
สมาธิก่อนเรียนทุกเช้า และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่อย่างดี ส่งเสริม
ให้รักการเรียนรู้ โดยใช้วิธีชี้แนะ แนะนา ให้คาปรึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ผลการดาเนินงาน ส่งผลให้ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สรุปผลกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ครูจัดทาเอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ในการตรวจสอบและวัดผลประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ วิธีวัดและประเมินผลที่เหมาะสม มีการวัดผลประเมินผลการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขีย นสื่อความ การประเมิน สมรรถนะ การประเมินคุณลั กษณะพึงประสงค์ กาหนดให้ มีการวัด
ประเมินผลทั้งกลางภาค และปลายภาค แบ่งคะแนนตามตารางวิเคราะห์หลั กสูตร จัดทาแบบบันทึ กคะแนนที่
เหมาะสมกับสัดส่วนคะแนน มีการตรวจงาน การบ้าน แบบฝึกหัด และชิ้นงาน โครงงานของนักเรียน อย่างเป็น
ระบบ ครูทุกคนมีการจัดทางานวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบ 5 บท มีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลงาน มีเกณฑ์
ในการตรวจสอบ และนาผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผู้เรียน
ผลการด าเนิ น งาน ส่ ง ผลให้ ค รู มีการตรวจสอบและประเมินคุ ณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ
มีขั้นตอนชัดเจน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้ปกครอง เพื่อนาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สรุปผลกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ
3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนแจ้งผลการตรวจงาน การบ้าน แบบฝึกหัด และชิ้นงาน โครงงานของนักเรียน ย้อนกลับกับ
นักเรียนเมื่อมีข้อผิดพลาด หรือความบกพร่องของงาน ทั้งชี้แนะให้แก้ไข และนาไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ทั้งโรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน เพื่อแจ้งให้ทราบในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา และ ร่วมประชุม
เสนอความคิดเห็ น และร่ ว มประเมิ น การจั ด กิจ กรรมต่า งๆในโรงเรีย น ครูผู้ ส อนร่ว มกัน แลกเปลี่ ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนาไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนานักเรียนกับผู้ปกครอง โดยรายงานผลการเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง และครูได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนครู ผู้ปกครอง ในการร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ผลการดาเนินงานส่งผลให้ นักเรียนได้รับการพัฒนา และครูแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน ครูปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สรุปผลกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคั ญ ด้านครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ
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3) จุดเด่น
3.1) ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
3.2) ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และเชื่อมโยงกับท้องถิ่น
3.3) ครูมีการผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.4) ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.5) ครูทุกคนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมทั้งให้คาแนะนาจากคณะกรรมการวิจัย
ของเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา
4) จุดควรพัฒนา
ครูควรมีแผนการจัดการเรียนรู้สาหรับบุคลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
5) การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ
5.1) ครูมีการดูแล เอาใจใส่ ติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับผู้ปกครองทันทีเมื่อเกิดปัญหา
5.2) มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย เป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
5.3) ครูมีประสบการณ์ในการณ์ในการจัดกิจกรรม และสอนตรงตามสาขาวิชา
2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม
1) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2) นาเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลดาเนิ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้า นผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นเพื่ อให้ ผู้ เรี ย นมี ความสามารถในด้า นการอ่ า น
การเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทย กิจกรรม
บันทึกรักการอ่าน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเขียนถูกผูกเรื่องประเทืองความรู้ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม Vocabulary Challenge กิจกรรม morning talk กิจกรรม
English Camp กิจกรรม Crossword พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านการคิดคานวณโดยได้จัด โครงการ
ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตคิดสนุก กิจกรรมอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคานวณมากขึ้น จากกระบวนการจั ดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้คุณภาพ
ของผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ร้อยละ86.86 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
การพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ก ารคิ ด จ าแนกแยกแยะใคร่ ค รวญไตร่ ต รอง พิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบโดยใช้ เ หตุ ผ ล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยได้จัดโครงการส่งเสริม
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ กิจ กรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผลการดาเนินงานส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 87.94 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีผลงานหรือชิ้นงานจากการทางาน
กลุ่มหรือเดี่ยว และสามารถอธิบายหลักการ ขั้นตอนการทางานและปัญหาอุปสรรคของการทางาน ผ่านการจัด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา และโครงงานตามรายวิชากลุม่ สาระการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร การสืบค้นหาข้อมูลในการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และโครงการส่งเสริมทักษะทางการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์ (IT-Genius) การพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรมติวNT และ
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O-NET กิจกรรมติว 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ กิจกรรมวัน
วิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทย โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริม
ทักษะทางคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีการประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณปีละ 2 ครั้ง มีผลการดาเนินงานส่งผลให้คุณภาพของผู้เรีย น ร้อยละ 83.10 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสู ตรสถานศึกษา การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยจัด
กิจ กรรมปลู กฝั งจิ ตส านึ กและฝึกปฏิบัติจ ริ ง เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นของตนส่งผลให้ ผู้ เรียนสามารถเรี ยนจนจบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานในปีการศึกษา2561 ผู้เรียนมีคุณลักษะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากาหนด โดย
ทางโรงเรียนได้จัด ให้ มีงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานศาสนพิธีกรรมบูชาขอบพระคุณขอพรในโอกาสต่างๆ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย กิจกรรมส่งเสริมรับประทานอาหารอย่างรู้คุณค่า
กิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและความ กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อและวันชาติ กิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษารัชกาลที่ 10 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตที่ดีมีความภูมิใจในท้องถิ่นใน
ความเป็นไทยโดยจัดโครงการพัฒนาความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติทาที่ใส่
ขวดน้าจากยางพาราโดยปราชญ์ชาวบ้าน งานสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรม
ฉลองและแห่เทียนจานาพรรษา กิจกรรมส่งเสริมนาฏศิลป์ คณะครูได้แต่งกายเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทยโดยการสวมใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ความภูมิใจของตนเอง และยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างและหลากหลายได้ โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โดย
จัดให้มีวิชาว่ายน้าในระดับชั้นประถมศึกษา งานกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพดีชีวีมีสุข กิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้เรียนรู้รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งผลคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ กระบวนการพัฒนาการบริหารและการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมีการใช้หลักการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถาน โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบตามวงจรเดรมมิ่ง (DEMING
CYCLE) ยึดหลักการของความร่วมมือ cooperate (C) เป็นวงจร P - D - C - A โดยคณะกรรมการจัดการศึกษา
ของสั งฆมลทลนครราชสี มาเป็ น ผู้ กาหนดวิสั ยทัศน์ และคณะกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเ ป็นผู้ กาหนด
เป้าหมาย และพันธกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาชาติ และค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียน
กาหนด โรงเรียนนาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจาปีของฝ่ายต่างๆ ปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมัติ ดาเนินตามแผนงานปฏิทินปฏิบัติงาน ติดตามการดาเนินงานและนาผลที่
ได้มาพัฒนา จนเกิดการพัฒนาเป็นวงล้อแห่งคุณภาพที่เกิดมาจากทีมงานมีคุณภาพ ดาเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทาง
โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ผู้เรียนและผู้ปกครองมีความพึง พอใจในสภาพแวดล้อมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ทางโรงเรียนมีระบบ บริหารจัดการ
ระบบสาระสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุมงานทั้ง 9 ฝ่าย สามารถนามาใช้ได้ทันที จัดทาข้อมูลไว้ในรูปซอร์ฟแวร์
คอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ กิจกรรมตรวจสอบภายใน งานประกันคุณภาพ มีการติดตามการ
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ดาเนินงาน กิจกรรมจากแผนงานโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก จาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานตลอดปีเปรียบเที ยบ
กับเป้าหมายพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และจัดทารายงานผล แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียนและให้ผู้มี
ส่วนร่วมให้ทราบตลอดปีการศึกษา
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
2. โครงการเสริมสร้างทักษะทักษะกระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม
ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา
1. จุดเด่น
ด้านผู้เรียน
ด้านครู
ด้านผู้บริหาร
1.ผู้เรียนเป็นผู้มี
1.ครูมีกระบวนการเรียน 1.ผู้บริหารมีมีความรู้
คุณธรรม จริยธรรม
การสอนที่สร้างโอกาสให้ ความสามารถในการ
และจิตสานึกตามที่ดี
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
บริหารจัดการ
มีความรักเมตตา
2.ครูจัดการเรียนการสอน 2. มีวิสัยทัศน์และภาวะ
ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่
ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
ผู้นาทั้งด้านวิชาการและ
อย่างพอเพียง ตามอัต โรงเรียน และเชื่อมโยงกับ การบริหาร
ลักษณ์ของโรงเรียน จน ท้องถิ่น
3.มีคุณธรรมจริยธรรม
เป็นที่ยอมรับของชุมชน 3.ครูมีการผลิตสื่อและใช้ มีเมตตา
2.ผู้เรียนมีทักษะการใช้ สื่อการสอน สร้าง
4. ผู้บริหารมีความ
คอมพิวเตอร์ และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ ตระหนักและส่งเสริมให้ครู
Internet อย่างมี
เรียนรู้
ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพ
4.ครูมีความรู้
คุณภาพการปฏิบัติงาน
ความสามารถ และ
5. มีความสัมพันธ์ที่ดี
ประสบการณ์ในการณ์ใน ระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/
การจัดกิจกรรม และสอน ผู้เรียน
ตรงตามสาขาวิชา
5.ครูทุกคนมีผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน ได้รับการตรวจ
ประเมินพร้อมทั้งให้
คาแนะนาจาก
คณะกรรมการวิจัยของ
เครือสังฆมณฑล
นครราชสีมา
6.ปลูกฝังเด็กให้มีระเบียบ
วินัย มีมารยาทงาม
7.พัฒนาตนเองอย่าง
สม่าเสมอ/อบรม/ศึกษาดู

ด้านสถานศึกษา
1. การบริหารงบประมาณโปร่งใส
ตรวจสอบได้
2. จัดองค์กร/โครงสร้างการ
บริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม
3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจาปี
4. มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน
6. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
เข้ารับการอบรม
7. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน
ให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ
8. การเรียนการสอนเหมาะสมกับ
พัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน
9 ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เหมาะกับศักยภาพและความต้องการ
ของผู้เรียน
10. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและทักษะชีวิตของผู้เรียน
11. จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะ
ให้แก่ผู้เรียน
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ด้านผู้เรียน

2. จุดควรพัฒนา
ด้านผู้เรียน
1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้นทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาให้
นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
และเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการคิดและ
สร้างนวัตกรรม

ด้านครู
งาน/ติดตามข่าวสาร
ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน
ด้านครู
1. ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21

ด้านผู้บริหาร

ด้านสถานศึกษา

ด้านผู้บริหาร
ด้านสถานศึกษา
การกากับติดตามงาน 1. การใช้ระบบการประเมินมาพัฒนา
ทั้ง ทุกฝ่าย โดยใช้ ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ระบบประกันคุณภาพ 2. ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
การศึกษาเป็น
เครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนให้ครู และ
บุคลากร ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

3. แนวทางการพัฒนา
ด้านผู้เรียน
ด้านครู
ด้านผู้บริหาร
ส่งเสริมกิจกรรมให้
1. การเขียนแผนการเรียนรู้ ดาเนินการพัฒนาระบบ
ผู้เรียนมีทักษะด้านการ อย่างเชี่ยวชาญ
การประกันคุณภาพ
คิดวิเคราะห์ทาง
2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ ภายในอย่างต่อเนื่อง
คณิตศาสตร์ภาษาไทย เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
และวิทยาศาสตร์
เป็นสาคัญภายใต้กรอบ
ประเทศไทย 4.0
สู่ศตวรรษที่ 21
3. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคนิควิธีและนวัตกรรมที่
หลากหลายพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสบการณ์จริง/การ
ดารงชีวิต/การใช้
ชีวิตประจาวัน

ด้านสถานศึกษา
1 วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้
ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน
2. นาเทคโนโลยีมาใช้กับการจัด
การศึกษาในโรงเรียน
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
ชุมชน โดยการเชิญผู้นาชุมชนนอก
พื้นที่ของโรงเรียนเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มากขึ้น
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4. ความต้องการช่วยเหลือ
-อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ
1) ผู้เรียนมี ความรัก เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่าง พอเพียง ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
2) ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยใช้การกระจายอานาจ หลักธรรมาภิบาลตามหลักของอัตลักษณ์โรงเรียน
คาทอลิก ที่ว่า รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง
3) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
6. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)คือ
- ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยการกระจายอานาจ ใช้หลักธรรมาภิบาลตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก
ทีว่ ่าด้วย “รัก เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง”
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ภาคผนวก
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ฯลฯ
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จาแนกเป็น
- ประถมศึกษา มีบุคลากรครูจานวน 110 คน ผู้เรียนจานวน 1,647 คน
- มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจานวน 35 คน ผู้เรียนจานวน 967 คน
รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจานวน 187 คน ผู้เรียนจานวน 3,421 คน
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ปรับปรุง พอใช้ ดี
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
ตัว บ่ ง ชี้ที่ 9 ผลการพัฒ นาให้ บ รรลุ ต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พัน ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 10 ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 11 ผลการด าเนิ น งานโครงการพิ เ ศษเพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รั กษา
มาตรฐาน และพัฒ นาสู่ ความเป็ น เลิศ ที่ส อดคล้ องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .........ดี............... โดยมีค่าเฉลี่ย...... 88.03..........
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก .............-..........................................................

ดีมาก
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
1. จุ ดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
จากการศึกษาเอกสารรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งผลการตรวจติดตามของคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเอกชน พบว่า สถานศึกษาจัดทารายงานการประเมินตนเองตามกฎกระทรวง
8 ข้อ และจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคาสั่งให้มีผู้รับผิดชอบเป็นรายมาตรฐานเก็บรวบรวม
เอกสารต่าง ๆ ไว้ในแฟ้ม เป็นรายมาตรฐาน มีโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาสถานศึกษามีเนื้อหาครอบคลุม ตัว
บ่งชี้ย่อยทุกมาตรฐาน สถานศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
องค์กร ส่งเสริมความเป็นครูมืออาฃีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งในส่วนของผู้เรียน และผู้บริหาร
2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ก. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น โดยครูสอนเต็มตามหลั กสูตร
ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและ
ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ข.. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา
3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูควรพัฒนาเทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การสอนแบบโครงการ
ออกแบบ
การเรียนรู้โดยยึดผลปลายทาง ทัง้ นี้ความสามารถของผู้เรียนและธรรมชาติแต่ละวิชา
3.3.4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน
การนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
1. การจัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในเรื่องระเบียบวินัย
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน้อมนาแนวพระราชดาริหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจาวัน
3. จัดกิจกรรมพัฒนาครูในทักษะกระบวนการคิด
4. จัดอบรมครูทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
5. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษาปีการศึกษา 2557 ถึง 2560
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2554 - 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปี
การศึกษา2554 -2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556
ภาษาไทย
51.45
50.56
52.48
คณิตศาสตร์
49.77
37.26
49.93
วิทยาศาสตร์
38.76
38.86
42.06
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
54.81
46.64
42.50
สุขศึกษาและพลศึกษา
60.68
57.85
72.54
ศิลปศึกษา
46.76
56.95
53.28
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
56.9
61.00
61.64
ภาษาต่างประเทศ
41.21
46.71
42.98
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา2554 -2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556
ภาษาไทย
49.23
56.09
46.80
คณิตศาสตร์
29.98
27.65
26.90
วิทยาศาสตร์
31.06
36.33
38.98
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
44.49
47.73
41.28
สุขศึกษาและพลศึกษา
52.06
58.42
61.81
ศิลปศึกษา
46.99
43.50
44.92
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
51.01
49.93
47.48
ภาษาต่างประเทศ
30.43
29.84
31.53
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปี
การศึกษา2554 -2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556
ภาษาไทย
45.17
49.59
49.28
คณิตศาสตร์
24.68
23.55
22.60
วิทยาศาสตร์
29.90
34.39
31.18
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
32.43
36.03
32.85
สุขศึกษาและพลศึกษา
57.58
55.42
63.07
ศิลปศึกษา
30.61
32.58
29.64
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
53.70
47.09
51.29
ภาษาต่างประเทศ
23.74
22.55
24.96
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