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ตอนที่ 1

บทสรุปผูบริหาร

ผูบริหารใชการบรหิารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส

หลักการมีสวนรวม หลักการความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ผูบริหารสามารเชื่อมโยงพันธกิจ

เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร มาสู กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที ่สําคัญยิ ่งคือ สมรรถนะ

การสื ่อสารและจูงใจจึงทําใหการดําเนินงานสําเร ็จ โรงเรียนจักราชวิทยาบริหารงานโดยใชนวัตกรรม

4Q’s Model โดยมีมิติในการพัฒนาคุณภาพ 4 มิติ ไดแก คุณภาพผูเรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหาร

จัดการและคุณภาพทางชุมชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา ในการพัฒนาพัฒนาคุณภาพนั้น

จะมีการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยมีวงจรคุณภาพของ  Deming นั่นคือ การวางแผน (Plan)

การดําเนินงานตามแผน (Do) มีการตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไขและพัฒนา (Act) ภายใตการ

มีสวนรวม (Participation) ของทุกสวนท่ีเกี่ยวของ โดยนําระบบดิจิตอล (Digital) เขามามีสวนสําคัญใน

การขับเคลื่อนคุณภาพ และการวิจัย (Research) ในการยกระดับคุณภาพใน 4 มิติ เพ่ือใหเกิดนวัตกรรม

(Innovation) ใชยกระดับคุณภาพสถานศึกษา นั่นคือ นักเรียนดี ครูเดน บริหารเยี่ยม ชุมชนเปนเลิศ ภายใต

4Q’s Model ดังนี้

P (Plan) การศึกษาขอมูล ปญหาท่ีเก่ียวของ โดยระบุวิธีการและกําหนดทางเลือกเพ่ือพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาอาศัยการมีสวนรวม(Participation)

D (DO) การสรางนวัตกรรมหรือรปูแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา(Innovation)

C (Check) การใชดิจิตอลในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Digital)

A (Act) การวิจัยปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึน บรรลุเปาหมายไดเร็วข้ึน(Research)
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         1. การกําหนดเปาหมายมาตรฐานคุณภาพ  ผูบริหารสถานศึกษาบริหารโดยยึดหลักการบริหารแบบ

มีสวนรวม ดําเนินการจัดหาและพัฒนา สื่อเทคโนโลยี และระบบสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียน

การสอนดวยระบบ  การประกันคุณภาพภายในที่พรอมประกาศค าเป าหมายการประก ันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มีดังนี้

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน             อยูในระดับ “ดีเลิศ”

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ          อยูในระดับ “ดีเลิศ”

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ      อยูในระดับ “ดีเลิศ”

โดยอาศัยบริบทองคประกอบจุดแข็งภายในและภายนอกของโรงเรียน พรอมกับพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาใหมีความเหมาะสมกับชุมชน ทั้งนี้โดยอาศัยการมีสวนรวมของ  สมาคมศิษยเกานักเรียนโรงเรียน

จักราชวิทยา สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนจักราชวิทยา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราช

วิทยาทีใ่หคําแนะนาํมาโดยตลอด

2. การขับเคลื่อนคุณภาพสูมาตรฐาน

ผูอํานวยการโรงเรียนและผูบริหารทั้ง 4 กลุมงาน ไดดําเนินการใหโรงเรียนประสบความสําเร็จในปจจุบัน

และอนาคต โดยการสรางนวัตกรรมบริหารไดแสดงจุดยืนในการพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน โดยการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจักราชวิทยาใชรูปแบบ 4Q’s Model ไดจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ

ประจาํป โดยผานกระบวนการแบบมสีวนรวม เพ่ือวิเคราะห วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค และกําหนด

กลยุทธระยะยาว  3 ป  ตั้งแตปการศึกษา  2561 – 2563 เพื ่อเปนกรอบในการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา

3.การประเมินความสําเร็จตามมาตรฐาน

  ผูบรหิารไดสรางสิง่แวดลอมและวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จใน

ปจจุบันและอนาคต โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจากกลุมบริหารทั้ง 4 กลุมงานและกลุมสาระการ

เรียนรู โดยการประชุมเนนการสือ่สารสองทาง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและพันธกิจ มีผลการดําเนินงานท่ีดีเพราะ

โรงเรยีนมีระบบตรวจสอบภายในท่ีทําหนาทีกํ่ากับติดตามการดําเนินการในโรงเรียน และนําผลการตรวจสอบ

ภายในมาทบทวนเปรยีบเทยีบกับผลของปทีผ่านมา เพือ่ปรบัปรงุพัฒนา ตลอดทุกข้ันตอนการดําเนินการมีการ

สื่อสารสองทิศทาง ดวยวิธีการประชุมระดับโรงเรียน กลุมสาระการเรียนรู เครือขายผูปกครองคณะกรรมการ

สถานศึกษาและนักเรยีน เพ่ือใหครูและบุคลากรมีทักษะการเปนผูนํา มีทักษะการทาํงานและสามารถเปนผูนํา

ในอนาคต
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4. การนําการเปล่ียนแปลงสูสถานศึกษาและการสรางคุณคาแกวงวิชาการ

  ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา “จัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ” ไดอยางมี

คุณภาพ  จึงสงผลตอ “คุณภาพนักเรียน” ทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค

มกีระบวนการกํากบั ติดตาม นิเทศ มีการวัดและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพโดยมุงเนนที่ผูเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จึงสงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ไดแก   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนจักราชวิทยา

ปการศึกษา 2563 พบวา ในปการศึกษา 2563 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

มีคะแนนเฉล่ียสงูกวาปการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา จากการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

สงผลใหนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา มีผลงานดีเดนทั้ง  “ระดับประเทศ” และ “ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา” เปนจํานวนมาก โรงเรียนมีการประเมินนักเร ียนมีความสามารถในการอาน เขียน การ

ส่ือสาร การคิด คํานวณ คิดวิเคราะห และพบวานักเรียนมีคุณภาพ สามารถศึกษาตอในระดับสูงข้ึนเปนจํานวนมากข้ึน

นอกจากนี้นักเรียนยังมีคุณลักษณะ คานิยม ที่ดีตอโรงเรียนสามารถนําไปใชพัฒนาชุมชนไดอยางเหมาะสม ให

ความรวมมือในการแสดงออกถึงความเปนไทย ภูมิใจในทองถิ่น เอกลักษณทางภาษา อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข ซ่ึงเปนไปตาม อัตลักษณของโรงเรยีนคือ “ใฝเรยีนรู”

5. การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพท่ีสะทอนการพัฒนาท่ีย่ังยืน

โรงเรียนจักราชวิทยาประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาและไดเปนท่ีรูจักในชุมชนอยางกวางขวาง

ในปจจบัุนมาจากปจจัยหลายดานไดดังน้ี

1. 4Q’s Model โดยมีมิติในการพัฒนาคุณภาพ 4 มิติ ใชยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ไดแก นักเรียน

ดี ครูเดน บริหารเย่ียม และชุมชนเปนเลศิ

2. ดานผูเรยีน นักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน และ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  มีการจัดกิจกรรม การปลูกฝงคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรียนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ เพ่ือพัฒนาสูผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ใหผูเรียนสามารถบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู อยางเปน

รูปธรรมและตอเน่ืองนักเรียนมีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร การคิด คํานวณ คิดวิเคราะห การมี

วิจารณญาณ สามารถแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็น แกปญหา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร ไดเปน

อยางดี

3. ดานบคุลากรครมูคีวามรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียน

มีวุฒิทางการศึกษา สอนตรงตามวิชาเอกมีความมุงมั่น รับผิดชอบ ตองาน มีภาวะผูนําดานตาง ๆ และ

ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล
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การดําเนินงานและการจดัทํารายงานการจัดการศึกษาและโรงเรียนไดใชกระบวนการ วิจัยในการรวบรวมขอมูล

มาใชเปนฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

4. ดานบริหารโรงเรียนไดใชการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA ภายใตรูปแบบ

การบรหิาร 4Q’s Model เพือ่ใหทกุฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายที่ชัดเจนมีการ

ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพ

ปญหา ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา  ผูบริหารมีความต้ังใจ มีความมุงมั่น มีหลักการบริหาร สามารถเปน

แบบอยางท่ีดี  ในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความต้ังใจ มีความพรอมในการปฏิบัติ

ตามหนาท่ี ตามบทบาท  มีการสงเสริมพฒันาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ
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สวนท่ี 1

ขอมูลพื้นฐานสถานศึกษา

ชื่อโรงเรียนจักราชวิทยา  ตั้งอยูที่เลขที่  28  หมู 4  ถนนเทศบาล 9  ตําบลจักราช  อําเภอจักราช

จังหวัดนครราชสีมา   รหัส ไปรษณีย  30230  สังกัดสํานัก งานเขตพื ้นที ่ก ารศ ึกษามัธยมศึกษา

นครราชสีมา สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศัพท 0-4439-9167

โทรสาร  0-4439-9200  E-mail:  jakkaratvitthaya@obec.go.th Website: www.jv.ac.th

เปดสอนระดับชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  มีเนื้อที่  44 ไร  1 งาน  17  ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ  ประกอบดวย 98  หมูบาน 8  ตําบล  ไดแก  ตําบลจกัราช  ตําบลหนองขาม  ตําบลคลองเมือง

ตําบลสีสกุ  ตําบลทองหลาง  ตําบลหนองพลวง  ตําบลศรลีะกอ  และตําบลหนิโคน  และอีก 1 เทศบาล  ไดแก

เทศบาลจกัราช

ประวัติโรงเรียนโดยยอ

โรงเรียนจักราชวิทยา  เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาํอาํเภอ  เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดรับอนุมัติใหเปดการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ.2513

ดวยความรวมแรงรวมใจของประชาชนชาวอําเภอจักราชและนายบุญสม  เจริญสันธ์ิ คหบดีอําเภอจักราช

ไดมอบท่ีดินเพ่ือจดัต้ังโรงเรียน  จํานวน  25 ไร

 ในปแรกเปดรับนักเรียนสหศึกษา 2 หองเรียน  มีครูอาจารยสังกัดประถมศึกษา (เดิม) ชวยปฏิบัติ

หนาที่การสอน  และในวันที่ 23  กันยายน  พ.ศ.2513  นายวิศิษฐ  ทรายงาม  ไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงครูใหญ

พรอมไดบรรจุครปูระจําการ  3  คน  ซึ่งในขณะนั้นไดอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนจักราชราษฎรสามัคคี

เพื่อทําการจัดการเรียนการสอน

 ในปการศกึษา  2514  ไดยายมาเรียน ณ บริเวณโรงเรียนปจจุบัน  มีอาคารเรียนแบบ 212ก

จํานวน 1 หลัง 4 หองเรียน

 ในปการศึกษา  2515  ขยายหองเรียนเพ่ิมเปน 15 หอง

 ในปการศึกษา  2517  นายเจรญิ  วาณิชกุล ไดมอบท่ีดิน 18 ไร 43 ตารางวา ใชเปนสนามกีฬา

ในปการศึกษา 2524 โรงเรียนไดรับรางวัลดีเดนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียน

ขนาดกลาง เขตการศึกษา 11

วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเีสด็จเย่ียมโรงเรียน

เปนการสวนพระองคพรอมกับทรงเปนประธานรับมอบทุนการศึกษาอําเภอจักราช

ปการศึกษา 2543 ไดรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารีในฐานะหนวยงานทีทํ่าคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาและในปเดียวกันน้ีโรงเรียน

ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนนํารองการปฏิรูปการศึกษา
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ปการศึกษา 2546 ไดรับคัดเลอืกใหเขารวมโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝนและผานการประเมิน

รับรองการเปนตนแบบโรงเรียนในฝนเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2549 (เปนลําดับท่ี 184 ของประเทศและลําดับท่ี

5 ของจังหวัดนครราชสีมา )

           ปการศึกษา 2548 ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา เขต 2 และตัวแทนโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา เขารับการประเมินเพ่ือรับรางวัลโรงเรียน

พระราชทานของเขตตรวจราชการท่ี  13 ไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2

           วันที่  20 กรกฎาคม 2549 ไดรับเกียรติบัตร“หองสมุดดีเดน” ตามโครงการรักการอาน

ของสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต 2

วันที่ 1 กันยายน   2549 ไดร ับ โล ประกาศเกียรต ิคุณจากสําน ักง านสาธารณสุขจ ังหว ัด

นครราชสีมา เปนโรงเรยีน เด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพระดับทองดีเดน

ไดรับมอบหมายจากสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนศูนยพัฒนาการเรียน

การสอนวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ( ERIC) โรงเรยีนในฝน  จังหวัดนครราชสมีา

เปนโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา เขต 2

ปการศึกษา 2553 ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

1ใน 500โรงเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ใหเปนโรงเรียนไทยมาตรฐานสากล ( WCSS :World Class

Standard School )

วันที่  12  พฤษภาคม 2556 ไดรับโลและเกียรติบัตร  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และระดับประเทศโรงเรียนแกนนําโครงการ HL (Health Literacy) จากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

วันที่  15  สงิหาคม 2557 ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําป   2556 “สถานศึกษา

พอเพียง  2556”  จากกกระทรวงศึกษาธิการ

วันท่ี 8  กรกฎาคม 2559 ไดผานการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองคกร  (SCQA : School Quality

Award ) ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประจําปพุทธศักราช

2557 – 2558  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

วันที่ 3  มิถุนายน 2559 ไดรับมอบหองสมุดอาเซียนแหงแรกของจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเปนศูนยกลางในการเรียนรูและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน โดยนายจักรกฤษณ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน

กระทรวงการตางประเทศเปนประธานในพิธีสงมอบหองสมุดอาเซียนใหแกโรงเรียนจักราชวิทยา

 ไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  กิจกรรมแชงขันการสรางการตูนแอนิเมช่ัน ( 2D Animation)

ระดับช้ัน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 66  ปการศึกษา 2559  สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทวงศึกษาธิการ

 วันท่ี 6  กุมภาพันธ 2560  ไดรับรางวัลชนะเลศิ  ผลงานเรือ่ง เคร่ืองปอกกระเทียมดวยแรงดันลม  ใน

โครงการนักคิดส่ิงประดิษฐรุนใหม  ประจําป 2560  จากสาํนักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ
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 วันท่ี 11  กุมภาพันธ 2561  ไดรับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลศิอันดับ 2 กิจกรรมบทอาขยานทํานอง

เสนาะ ระดับช้ัน ม.1-3   งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติคร้ังท่ี 67  ปการศึกษา 2560  สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทวงศึกษาธิการ

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนจักราชวิทยาเปนผูสงเสริมและสนับสนุนกิจการผูบําเพ็ญประโยชน สมาคม

ผูบาํเพ็ญประโยชนแหงประเทศไทย (นายพงษมิตร สิทธินอก เขารับพระราชทานใบประกาศนียบัตรกบัพระเจา

หลานเธอพระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เน่ืองในวาระครบ 60 ปสมาคมผูบาํเพ็ญประโยชนแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชินูปถัมภ ณ ศูนยฝกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร )

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนจักราชวิทยาไดรับการประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสูมาตรฐานสากลที่ไดรับรางวัลคุณภาพ

แหงสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน OBEC QA ป 2559 – 2560

 ปการศกึษา 2561  ไดรับรางวลัเหรียญทองชนะเลศิ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรประเภทบูรณาการ

ความรูคณิตศาสตรไปประยุกตใช ระดับช้ันม .4-6  งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งท่ี 68 สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

 ปการศึกษา 2562 ไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ

ระดับช้ัน ม.1- ม.3 และไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแขงขันเด่ียวขลุยเพียงออ ระดับช้ัน

ม.4-ม .6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้ ง ท่ี  69 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอ นวัตกรรมสงเสริมการ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมติรกับส่ิงแวดลอม ใตแนวคิด “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม”

และไดรบัรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดน ระดับเงนิ โครงการสถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพติด

และอบายมุข

วันที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด ประติมากรรมกระดาษ

ในหัวขอ "โคราชบานเอง" ระดับมัธยมศึกษาและเยาวชน ตามโครงการเทศการศิลปรวมสมัยโคราช

KORAT- BATTLE ณ บริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563  นางปารชิาติ  เนตรทองหลาง ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทองแดง  ประเภท ครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลงานการปฏิบัติหนาทีท่ี่เปนเลศิ (Best Pactice)

รางวัล “ประกายเพชร” ระดับ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป 2563
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วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทส่ิงประดิษฐ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงาน เคร่ืองใหอาหารสัตวเล้ียงดวยแอปพลิเคชัน และไดรับรางวัลชนะเลิศ

โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในสัปดาหวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสมีา

วันที ่14 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ไดรับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแขงขันการประกวด

เทคโนโลยี  สิ่งประดิษฐ  และนวัตกรรมวิศวกรรมตะโกราย  ครั้งที่ 3  (TET 2020)  ณ  ศูนยการคาเซ็นทรัล

พลาซา นครราชสีมา

โรงเรียนจักราชวิทยา  ไดพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนามาตามลาํดับ  ภายใตการบริหารงาน

ของผูบริหารโรงเรียน  จากอดีต - ปจจุบัน  จํานวนท้ังส้ิน  12  ทาน  ตามลําดับ  ดังน้ี

1.  ปพุทธศักราช  2513-2523 นายวิศิษฐ  ทรายงาม

2. ปพุทธศักราช  2523-2532 นายศิลปสทิธ์ิ  ทับทมิธงไชย

3. ปพุทธศักราช  2532-2533 นายวิจิตร  คุรุกิจกําจร

4. ปพุทธศักราช  2533-2536  นายโกมล  ไพโรจน

5. ปพุทธศักราช  2536-2541  นายสุกิจ  ชันษา

6. ปพุทธศักราช  2541-2544  นายถวิล  บาทขุนทด

7. ปพุทธศักราช  2544-2546  นายโสภณ  สุรโยธี

8. ปพุทธศักราช  2546-2554  นายวิรุฬ  ประจันเขตต

9. ปพุทธศักราช  2554-2556  นายโกศล  พงษพานิช

10. ปพทุธศักราช  2556-2558  นายเอกฉัตร  จอดนอก

11. ปพุทธศักราช 2558–2560  นายโกเมศ  หอยมุกข

12. ปพุทธศักราช 2560- 2562  นายพงษมิตร  สิทธินอก

13. ปพุทธศักราช 2562- 2562   นายสุพล จอกทอง

14. ปพุทธศักราช 2562–ปจจุบัน  นายนิสิทธิ ์ สงสุข
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1.1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน :  นายนิสิทธิ ์ สงสุข

ประเภทของผูเรียน  :  สหศึกษา

อักษรยอของโรงเรียน :  จ.ว.

สีประจําโรงเรียน  :  แดง-ขาว

  ( สีแดง หมายถงึ ความกลาหาญ เสียสละสีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย สจุริต)

ตนไมประจําโรงเรียน :  ตนกระโดน

เขตที่ตั้งโรงเรียน   :  ต.จักราช  อ.จักราช จ.นครราชสมีา

การคมนาคม : เดินทางโดย เดินเทา รถจักรายานยนต รถยนตสวนบุคคล

รถรบั-สง นักเรียน รถโดยสารประจําทาง และรถไฟ

ประเภทของโรงเรียน :  ขนาดใหญ

คติธรรม :  นตฺถิปฺญา สมา อาภา (แสงสวางเสมอดวยปญญาไมม)ี

วิสัยทัศน : ภายในป 2564 โรงเรียนจักราชวิทยาเปนองคกรแหงการเรียนรู

       คูคุณธรรม มุงสูสากล

อัตลักษณ : ใฝเรียนรู (นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยามีลักษณะเปนผูคงความรู

   รักการเรียนรูตางๆหาความรู)

เอกลักษณ :  ยิ้ม ไหว ทักทาย ( นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา มีอัธยาศัยไมตรี

   มีความเปนมติร)

คานิยม : รวมใจ ใฝรู คูคุณธรรม
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1.2  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา

1. ผูอํานวยการโรงเรียน นายนิสิทธิ ์ สงสุข โทรศัพท 086 – 8792618

e-mail : nstsongsuke@gmail.com

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบรหิารการศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคําแหง

2. รองผูอํานวยการโรงเรียน รวม 4 คน

2.1 นางสาวบุญไพร  หมูทองหลาง โทรศัพท 095 – 6121479

e-mail : bunphrai@gmail.com

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การบรหิารการศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี

2.2 นางสาวศศิธร  วิบูลยธนังกุล โทรศัพท 062-7465914

e-mail : sasithanangkun99@gmail.com

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบรหิารการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2.3 นางธีระนุช  ชาวชอบ โทรศัพท 098-6561761

e-mail : teeranuchpom@gmail.com

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2.4 นายประชา  ศรีหาบญุทัน โทรศัพท 099-3693297

e-mail : koppracha@gmail.com

วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบรหิารการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.3  ขอมูลภาระงานเฉล่ีย ชัว่โมงสอนของครู

ลําดับ กลุมสาระการเรียนรู
จํานวน

(คน)

ภาระงานเฉล่ีย ช่ัวโมงสอนของครู 1คน

ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห)

ภาคเรียนท่ี 1/2563 ภาคเรียนท่ี 2/2563

1. ภาษาไทย 10 15.98 17.10

2. คณิตศาสตร 16 16.51 15.05

3. วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 29 16.47 14.88

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 16.00 15.61

5. สุขศึกษา และพลศกึษา 10 14.83 13.50

6. ศลิปะ 7 13.61 16.91

7. การงานอาชีพ 10 16.00 14.67

8. ภาษาตางประเทศ 14 16.58 15.00

9. สนับสนุนการสอน 2 15.41 18.17

รวม 112 15.71 15.65

1.4  ขอมูลครูและบุคลากร

ลําดับ
จํานวนบุคลากรแยกตามตําแหนง

ตําแหนง ชาย หญิง รวม

1. ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 - 1

2. รองผูอํานวยการสถานศึกษา 1 3 4

3. ครู 29 83 112

4. พนักงานราชการ - 2 2

5. ครูอัตราจาง 3 5 8

6. เจาหนาที่ธุรการ - 1 1

7. ลูกจาง (แมบาน – นักการ) 5 7 12

8. ครชูาวตางชาติ 2 - 2

รวมท้ังหมด 41 101 142
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1.5  ขอมูลนักเรียน จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2563

ตารางแสดง จํานวนนักเรียนจาํแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน

ขอมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

ช้ันเรียน

จํานวนนักเรยีน จํานวนหองเรียน

ตาม DMC

ระบบสารสนเทศ

จํานวนหองเรียน

ชาย หญิง รวม ปรับใชจรงิ

มัธยมศึกษาปท่ี 1 191 248 439 12 12

มัธยมศึกษาปท่ี2 194 215 409 12 12

มัธยมศึกษาปท่ี 3 178 220 398 12 12

รวม 563 683 1,246 36 36

มัธยมศึกษาปท่ี 4 120 271 391 10 10

มัธยมศึกษาปท่ี 5 100 242 342 10 10

มัธยมศึกษาปท่ี 6 108 210 318 9 9

รวม 328 723 1,051 29 29

รวมท้ังหมด 891 1,406 2,297 65 65

หมายเหตุ : หองเรียนพเิศษ

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน    1. หองเรยีนเขมวทิยาศาสตร-คณิตศาสตร

   2.  หองเรยีน EIS (English Integrated Study)

   3.  หองเรยีนกีฬา

   4.  หองเรยีนดนตรี

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   1. หองเรยีนเขมวทิยาศาสตร-คณิตศาสตร

  2. คอมพิวเตอร-ธุรกิจ(ทวิศึกษา)

วิสัยทัศน (Vision)

ภายในป 2564 โรงเรียนจกัราชวิทยาเปนองคกรแหงการเรียนรู คูคุณธรรม มุงสูสากล

พันธกิจ (Mission)

1. จัดหลักสตูรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

2. สรางแหลงเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู และมีอาคารสถานท่ี ภูมิทัศนสาธารณูปโภค ส่ิง

อํานวยความสะดวก ปลอดภัยมีบรรยากาศแหงการเรยีนรู
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3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนมืออาชีพ

4. จัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนใหแกนักเรียนมีคุณธรรมคานิยม 12 ประการ และมีคณุลักษณะอัน

พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนใหทันสมัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

6. สงเสริม สรางภาคีเครือขายผูปกครอง ชุมชน

7. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

เปาประสงค

1. มีหลกัสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

2. มีแหลงเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู และมีอาคารสถานท่ี ภูมิทัศนสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวย

ความสะดวก ปลอดภัยมีบรรยากาศแหงการเรียนรู

3. ครูและบคุลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถเปนแบบอยางได

4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมคานิยม 12 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

5. มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

6. มีภาคีเครือขายผูปกครอง ชุมชน

7. มีระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

กลยุทธ (Strategy)

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

2. พัฒนาแหลงเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู

3. สงเสริมครแูละบคุลากรทางการศึกษา เปนมืออาชีพ

4. สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีคุณธรรมคานิยม 12 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรยีนตามมาตรฐานสากล

6. สรางภาคีเครือขายอยางเขมแข็ง และมีประสทิธิภาพทุกภาคสวน

7. สงเสริมการใชระบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
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เปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
คาเปาหมาย

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับ ดีเลิศ

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ระดับ ดีเลิศ

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิด

          คํานวณ

ดีเลิศ

(รอยละ 80)

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ

     อภิปลายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

ดีเลิศ

(รอยละ 80)

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

(รอยละ 80)

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ

(รอยละ 80)

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

(รอยละ 80)

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ดีเลิศ

(รอยละ 80)

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ระดับ ดีเลิศ

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมทีดี่ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ดีเลิศ

(รอยละ 80)

2) ความภูมิใจในทองถิ่นความเปนไทย ดีเลิศ

(รอยละ 80)

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดีเลิศ

(รอยละ 80)

4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ

(รอยละ 80)

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ดีเลิศ

(รอยละ 80)

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ

(รอยละ 80)
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
คาเปาหมาย

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ดีเลิศ

(รอยละ 80)

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ

(รอยละ 80)

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ

ดีเลิศ

(รอยละ 80)

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจดัการเรียนรู

ดีเลิศ

(รอยละ 80)

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับ ดีเลิศ

3.1 จัดการเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถ

      นําไปประยุกตใชในชีวิตได

ดีเลิศ

(รอยละ 80)

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอือ้ตอการเรียนรู ดีเลิศ

(รอยละ 80)

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ

(รอยละ 80)

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนา

       ผูเรียน

ดีเลิศ

(รอยละ 80)

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลบัเพื่อพฒันา

       และปรับปรงุการจัดการเรียนรู

ดีเลิศ

(รอยละ 80)
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สวนท่ี 2

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามแนวทาการประเมินมาตรฐานการศึกษาแนวใหม 2561 ปการศึกษา 2563

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน         ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรยีนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนไปตาม

มาตรฐานและตัวชีวั้ด  และการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและมีการออกแบบการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสมผูเรียน และโรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู และไดกําหนดแนวทางพัฒนาผูเรียนใหมี

ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ โดยพิจารณาเนน 3 กลุมสาระการเรียนรู

ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร และไดจัดทาํโครงการกิจกรรม ไดแก  กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางภาษาไทย กิจกรรมการแขงขัน Crossword กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร  กิจกรรมการ

แขงขนั A-MATH กจิกรรมการแขงขันซูโดกุ  กิจกรรมการแขงขันเกม 24 กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว และ

กิจกรรมการแขงขันเวทคณิต โดยทางโรงเรียน ไดชี้แจงการประเมินดานการอาน คิด วิเคราะห ใหครูทุกกลุม

สาระการเรียนรู ทราบแนวทางการประเมินและบันทึกขอมูลในโปรแกรม Bookmark ดําเนินการประมวลผล

การอาน คิด วิเคราะหของผูเรียน และโรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง

(Independent Study : IS) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู กิจกรรมสาธารณะประโยชน และกิจกรรมชุมนุม

โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู แบบโครงงาน แบบบูรณาการ สงเสรมิใหนักเรียนมีความสามารถคิดอยางเปน

ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหา ดวยวิธีการตางๆ ทําใหเกิดนวัตกรรมที่หลากหลาย ทุกกลุมสาระ

การเรียนรู ผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ  อภิปลาย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหาสถานการณได  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และโรงเรยีน

มีโครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในการใหบริการอยางรวดเร็วท่ัวถึง และนักเรียนทุกคนสามารถใช

ระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตภายในโรงเรยีนเปนแหลงเรียนรูในการคนควาหาความรู   สามารถเขาเรียนออนไลน

ผานชองทาง  Google Classroom และ Google Meet ซึ่งชวยสงเสริมใหนักเรียนมีการเรียนรูตลอดเวลา

โรงเรียนมีการใหบริการขาวสารขอมูลความรู และบริการสารสนเทศอยางทันสมัยผานเว็บไซต  www.jv.ac.th
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สงเสริมการศึกษาคนควาหาความรู จากสื่อตางๆ มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล  ไดแก  หองสมุด

E-library  และหองสมุดอาเซยีน เปนตน

โรงเรยีนจักราชวิทยา ไดมอบหมายนโยบาย และติดตามครผููสอนแตละกลุมสาระการเรยีนรู จัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู สอดคลองกับเปาหมายและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา พรอมท้ังจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู มีกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกทักษะ ฝกปฏิบัติ  มีการใชสื่อและเทคโนโลยี

ในการจดัการเรยีนการสอน และดําเนินการวัดและประเมนิผลการเรียน ไดแก การวัดผลระหวางเรียน และการ

วัดผลปลายภาคเรียนตามตัวช้ีวัดของแตละรายวิชาโดยใชเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เพ่ือตัดสินคุณภาพผูเรียนตาม

เกณฑที่กําหนด ซึ่งโรงเรียนมีการแนะแนว มีกิจกรรมใหเขาไปศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน พัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งรายวิชาสงเสริมการประกอบอาชีพ โดยจัดทําโครงการจัดการศึกษาทวิศึกษา

ทําขอตกลงรวมกับวิทยาลัยบรหิารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา จัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนฝกทักษะ

ในการทํางาน ฝกทักษะจนเกดิความชํานาญ สามารถหารายไดระหวางเรียนและพัฒนาไปสูการประกอบอาชีพ

2. ผลการดําเนินงาน

จากการดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน

การสือ่สาร และการคิดคํานวณสูงกวาคาเปาหมายทีกํ่าหนด ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ

อภิปลายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหาได นักเรียนสามารถเขาใจ

กระบวนการทําโครงงาน สงผลทําใหเกิดนวัตกรรมที่หลากหลาย เชน  การบูรณาการนวัตกรรมจากขยะ

นวัตกรรมจากการคนควาและสรางองคความรู (IS) เปนตน มีการนําไปใชใหเกิดประโยชนและสามารถนําเสนอ

เผยแพรได ผูเรยีนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่พัฒนาเองและสังคมในดาน

การเรียนรู โดยโรงเรียนมีเครือขายอินเทอรเน็ต และการบริการเช่ือมตอแบบไรสายสามารถใชไดทุกท่ีในโรงเรยีน

นักเรียนโรงเรยีนจักราชวิทยามี E-mail address ของนักเรียนทุกคนท่ีใชในการติดตอส่ือสาร โรงเรียนมีระบบ

บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบมีการสื่อสารการทํางาน อยางสรางสรรคและมีคุณธรรม ผูเรียนมี

ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นสูงขึ้นและมีความสามารถในการทํางานหรือ

ประกอบอาชีพ
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ผลการดําเนินงานเชิงประจักษ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

2.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ

ผลการพัฒนาของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 มีความสามารถในการอาน การเขียน และการ

ส่ือสาร ดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดคํานวณ มีดังตอไปน้ี

ตาราง แสดงรอยละความสามารถในการอาน การเขียน การสือ่สาร และการคิดคํานวณของผูเรยีน

ระดับชั้น

รอยละผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิด

คํานวณ ปการศึกษา 2563

กลุมสาระฯภาษาไทย กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ กลุมสาระฯคณติศาสตร

มัธยมศึกษาปท่ี1 63.88 78.82 79.43

มัธยมศึกษาปท่ี 2 67.81 78.37 70.50

มัธยมศึกษาปท่ี 3 81.77 69.22 85.80

มัธยมศึกษาปท่ี 4 85.33 85.64 82.56

มัธยมศึกษาปท่ี 5 98.49 75.93 80.79

มัธยมศึกษาปท่ี 6 94.29 84.41 82.67

รวม 81.93 78.73 80.29

เฉลี่ย 80.32

แผนภูมิแสดงรอยละผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ
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กลุม่สาระฯภาษาไทย กลุม่สาระฯภาษาต่างประเทศ กลุม่สาระฯคณิตศาสตร์
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2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปลายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

    และแกปญหา

นักเรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแกปญหาของผูเรยีน แบงตามระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ดังตอไปน้ี

ตาราง แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

แกปญหาของผูเรียน

ระดับชั้น

รอยละผลการประเมินในการคิดวิเคราะห

คดิอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหาของผูเรียน

รอยละของนักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 79.62 19.59 0.61 0.18 99.21

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 72.80 27.09 0.08 0.02 99.89

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3	 74.47 23.59 1.94 0.00 98.06

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4	 77.53 20.72 1.66 0.08 98.25

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5	 78.30 19.26 2.39 0.06 97.56

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6	 85.12 13.53 1.34 0.00 98.65

แผนภูมิแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมวิีจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็

และแกปญหาของผูเรียน
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2.3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

 ดานความสามารถในการสรางนวัตกรรม การนําไปใช และการเผยแพรทุกกลุมสาระการเรียนรู จัด

กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมในรายวิชาตางๆตามแผนการเรียน

เชน รายวิชาการศึกษาและการสรางองคความรู (Independent Study : IS) โรงเรียนไดสงเสริมใหนักเรียน

ศึกษาคนควานวัตกรรม ภมูิปญญาทองถิ่น หรือความรูที่นักเรียนสนใจ โดยนักเรียนทุกคนมีสวนรวมทุกขั้นตอน

และรวมกันนําเสนอผลการศึกษา และนักเรียนทุกคนไดรวมกันสรางนวัตกรรมจากขยะหรือส่ิงของเหลือใชใน

โรงเรียน ผานการบรูณาการทกุกลุมสาระการเรียนรู เปนตน

2.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงเรียนไดใหการบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน นักเรียนสามารถใช

อินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลความรูตางๆ และติดตอสือ่สารไดอยางรวดเรว็ อีกท้ังนักเรียนทุกคนสามารถเขาศึกษา

เรียนรูผานหองเรียนออนไลน Google Classroom หรือเรียนออนไลนผาน Google Meet ได โดยมีการ

ประเมินผลความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูเรยีน ดังตอไปน้ี

ตาราง แสดงผลการประเมนิความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูเรยีน

ระดับชั้น

ผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของผูเรียน  ปการศึกษา 2563

จํานวนผูเรียน
จํานวนผูเรียนท่ีได

ระดับ 2  ข้ึนไป

รอยละจํานวนผูเรียนท่ีได

ระดับ 2 ข้ึนไป

ชั้นมธัยมศกึษาปที่ 1 424 396 93.40

ชั้นมธัยมศกึษาปที่ 2 396 376 94.95

ชั้นมธัยมศกึษาปที่ 3 383 343 89.56

ชั้นมธัยมศกึษาปที่ 4 356 332 93.26

ชั้นมธัยมศกึษาปที่ 5 301 259 86.05

ชั้นมธัยมศกึษาปที่ 6 311 240 77.17

รวม 2,171 1,946 89.64
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แผนภมูิแสดงความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของผูเรียน

2.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ปการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีผลการเรียนสูงกวาคาเปาหมายที่สถานศึกษา

กําหนด ดังตอไปน้ี

ตาราง แสดงรอยละผลการเรียนของผูเรียนตามคาเปาหมายของแตละกลุมสาระการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรู คาเปาหมายผลการเรียน
รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการ

เรียนเปนไปตามคาเปาหมาย

ภาษาไทย ผูเรียนมีผลการเรียนไมตํ่ากวาระดับ 2.5 64.79

คณิตศาสตร ผูเรียนมีผลการเรียนไมตํ่ากวาระดับ 2.0 73.73

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูเรียนมีผลการเรียนไมตํ่ากวาระดับ 2.0 90.68

ภาษาตางประเทศ ผูเรียนมีผลการเรียนไมตํ่ากวาระดับ 2.0 79.54

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
ผูเรียนมีผลการเรียนไมตํ่ากวาระดับ 2.5 77.85

สุขศึกษาและพลศึกษา ผูเรียนมีผลการเรียนไมตํ่ากวาระดับ 3.0 92.48

ศิลปะ ผูเรียนมีผลการเรียนไมตํ่ากวาระดับ 3.0 82.32

การงานอาชีพ ผูเรียนมีผลการเรียนไมตํ่ากวาระดับ 3.0 79.49

เฉล่ียรวม 80.11
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แผนภูมิแสดงรอยละผลการเรียนของผูเรียนตามคาเปาหมายของแตละกลุมสาระการเรียนรู

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 มีแนวโนมสูงข้ึนทุกรายวิชา ดังตอไปน้ี

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การทดสอบระดับชาติ (O –NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ปการศึกษา 2561 - 2563

สาระวิชา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การทดสอบระดับชาติ (O –NET)

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563

ภาษาไทย 50.60 52.73 61.07

ภาษาอังกฤษ 26.31 30.38 36.17

คณิตศาสตร 26.15 23.08 27.18

วิทยาศาสตร 33.77 29.03 31.48
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การทดสอบระดับชาติ (O –NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ปการศึกษา 2561 - 2563

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การทดสอบระดับชาติ (O –NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ปการศึกษา 2561 - 2563

สาระวิชา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การทดสอบระดับชาติ (O –NET)

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563

ภาษาไทย 41.54 38.93 40.02

สังคมศึกษาฯ 33.34 34.18 34.41

ภาษาอังกฤษ 26.31 25.13 25.88

คณิตศาสตร 26.23 20.72 21.30

วิทยาศาสตร 28.31 27.05 29.73
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การทดสอบระดับชาติ (O –NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ปการศึกษา 2561 - 2563

2.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

โรงเรียนไดจัดโครงการกิจกรรม เชน การแนะแนว ระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน

เพ่ิมเวลารู และกิจกรรมชุมนุม เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอใน

ระดับทีสู่งข้ึน  โรงเรียนไดสรางเครือขายกับหนวยงานทางการศึกษา เชน วิทยาลัยบรหิารธุรกิจการทองเท่ียว

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน  จากการจัดโครงการกิจกรรมตางๆสงผลใหผูเรยีนสามารถเขา

ศึกษาตอในสถานบันอุดมศึกษาและมีทักษะความสามารถในการทาํงานเม่ือจบการศึกษา

  คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนไดกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีนตามท่ีโรงเรยีน

กําหนดไว เปนแนวทางการประเมิน พรอมรายละเอียดของเกณฑท่ีใชในการประเมิน งานวัดผลและประเมินผล

ดําเนินการประมวลผล สมัฤทธ์ิทางการเรยีน ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อสรุปเปนระดับชั้นและ

ภาพรวมของโรงเรียน  ซึ่งผูเรียนมีคานิยมท่ีดีตามที่โรงเรียนกําหนดไว โดยใชการบูรณาการกับโครงการ

กิจกรรม ดังน้ี โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเย่ียมบานนักเรียน กิจกรรมผูปกครอง

เครอืขาย กิจกรรมหนาเสาธง โครงการสถานศึกษาสีขาว กิจกรรมสงเสริมทักษะประชาธิปไตย และกิจกรรม

ธรรมศกึษา
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โรงเรียนมีโครงการกิจกรรมที่สงเสริมความภูมิในใจทองถิ่นและความเปนไทย และในการจัดการเรียน

การสอนของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวนในรายวิชาตาง ๆ มีการบูรณการ

ความรู หรือใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นมีการมอบหมายชิ้นงานใหผูเรียนไดคิด ออกแบบและนําเสนอ

ความเปนไทยหรือภูมิปญญาทองถ่ิน เชนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ซ่ึงจะมีการเปดสอนหลากหลายวิชา

ทั้งการสรางสรรคงานจิตรกรรม ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏศิลป รวมถึงกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพ ท่ีใหนักเรยีนไดผลิตช้ินงานท่ีแสดงออกถึงความเปนไทย หรือสบืสานภูมิปญญาทองถ่ิน เชน งานใบตอง

การทําขนมไทย  และอาหารไทย เปนตน โรงเรยีนยังไดสงเสรมิใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวของ

กับศิลปวัฒนธรรมไทย เชน กิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ  เชน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และงานประเพณี

ในชุมชน ไดแก งานวันลอยกระทง ประเพณีผูกผาสามสี เปนตน ในดานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน

มีจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธี โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมกลุม

เพ่ือใหสมาชิกภายในหองไดมีโอกาสทาํงานรวมกัน กลาแสดงความคิดเห็นและรูจกัการยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น ซึ่งเปนการฝกใหผูเรียนเรียนรูที่จะอยูรวมกันกับผูอื่นที่มีความแตกตางกันทั้งทางเพศ บุคลิกลักษณะ

นิสัย หรือพื้นฐานความรู ความถนัดที่แตกตางกันได และการจัดตั้งชุมนุมเพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกเรียน

กิจกรรมตามความสนใจ และการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวม

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง และ

ครูท่ีปรกึษา คอยดูแลนักเรยีน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูการอยูรวมกัน และดูแลชวยเหลือซึง่กันและกัน

 สําหรับสขุภาวะทางรางกายและจิตสงัคม โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา

ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดออกกําลังกาย  ชวยสรางสุขภาวะทางรางกายและทางอารมณ รูรัก สามัคคี และ

การ     ใหอภัย สงเสริมใหผูเรียนมีจิตใจและอารมณที่แจมใส นอกจากนี้กลุมงานอนามัยยังไดจัดใหมีตรวจวัด

สมรรถภาพทางกายของผูเรยีนประจาํป เพ่ือประเมินสมรรถภาพทางกาย และดัชนีมวลกาย   ดานการพัฒนา

และสงเสริมใหผูเรียนมีภาวะจิตสังคมที่ดี โรงเรียนไดมีการดําเนินการหลายดาน เชน การพัฒนาเรื่องสมาธิ

และสติ โดยการใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมสวดมนต และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครูที่ปรึกษา ใชแบบ

ประเมนิ เพือ่คัดกรองนักเรียนที่มีปญหาเรื่องภาวะซึมเศรา และภาวะเครียด เพื่อชวยลดสภาวะทางอารมณ

ท่ีสงผลเสียตอการเรียนรู และการดําเนินชีวิตของผูเรียน

 2. ผลการดาํเนินงาน

2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนดไว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา

2563 ดังตอไปน้ี
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ตาราง แสดงผู เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนดไว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6

ปการศึกษา 2563

ระดับชั้น

รอยละผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามหลักสตูรสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563
รอยละของผูเรียนท่ีได

ระดับดีข้ึนไป
ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 87.93 11.16 0.73 0.18 99.09

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 89.88 9.90 0.22 0.01 99.78

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 85.07 13.30 1.63 0.00 98.37

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 83.63 13.30 3.00 0.07 96.93

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 90.24 8.97 0.74 0.05 99.21

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 88.57 10.37 1.05 0.00 98.94

แผนภูมิแสดงผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนดไว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6

ปการศึกษา 2563

2.2 ความภูมิใจในทองถ่ินความเปนไทย

ผู เ รียนทุกคนไดผานการเรียนรู เกี่ยวกับประวั ติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นตางๆ

มีความสามารถในการนําเสนอภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีทองถ่ิน ในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนและหนวยงาน

ภายนอกได สงผลใหไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวดแขงขัน ศิลปะ ดนตรีไทยและนาฏศิลปอยูเสมอ เชน

ในปการศึกษา 2563 นักเรยีนไดเขารวมการประกวด ประติมากรรมกระดาษ ในหัวขอ "โคราชบานเอง"
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ผลการแขงขัน ไดรับรางวัลชนะเลศิ ระดับมธัยมศึกษาและเยาวชน ตามโครงการเทศการศิลปรวมสมัยโคราช

KORAT- BATTLE  ณ บริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา

2.3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันกันบนความแตกตางและหลากหลาย

โรงเรยีนสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในดานทักษะชีวิต เชน โครงการ To be number one

และกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ เปนตน รวมท้ังมีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล เปนผลใหผูเรียนสามารถเรียนรู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีความสามัคคีและการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สามารถทํากิจกรรมตามที่

ไดรับมอบหมายสําเรจ็ไดดวยดี

2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ผูเรียนมีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสวนสูง เปนไปตามมาตรฐาน มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข และ

สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม

3. จุดเดน

ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียน มีความสามารถในการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี

ความสามารถในการคํานวณไดเหมาะสมตามระดับช้ัน ผูเรยีนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวย

ตนเองสงผลใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเปนไปตามคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด มีคะแนนเฉล่ีย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในทุกรายวิชาสูงข้ึนกวาปการศึกษา 2562 โดย

โรงเรยีนเปนทีย่อมรับของชุมชน ผูปกครองใหความไววางใจในการสงบุตรหลานมาเขาเรียน

ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักสวนสามเกณฑ มีระเบียบวินัยเปนท่ี

ยอมรับของชุมชนโดยรอบ จนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา นอกจากน้ีสถานศึกษายังมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ท่ีเขมแข็งและมีผูปกครองเครือขาย ท่ีใหการสนับสนุนดวยดีตลอดมา

4. จุดควรพัฒนา

ผูเรียนตองไดรบัการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางตอเน่ือง การวัดผลประเมินผล

โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง มีการสรางนวัตกรรมทีเ่พ่ิมข้ึน พัฒนาใหผูเรียนสามารถจบการศึกษารอยละ 100

อยางตอเน่ือง  และพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใหมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาคาเฉล่ีย

ในระดับจังหวัด สังกัด ภาค และระดับประเทศทุกรายวิชา รวมท้ังมกีารสงเสริมการกํากับ ติดตาม ประเมิน และ

รายงานผลการดําเนินอยางมีคุณภาพอยางตอเน่ือง
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

1. กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนไดดําเนินการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคอยางชัดเจน จากการ

วิเคราะหสภาพปญหา โดยคณะกรรมการดําเนินงานจากผูที่มีสวนเก่ียวของโดยรวบรวมขอมูลบริบทของ

โรงเรียน เพือ่ประเมินผลตามสภาพจรงิ โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis สะทอนใหเห็นปจจัยภายนอก คือ

โอกาสและอุปสรรค  ปจจัยภายในคือจุดแข็งและจุดออน ดวยวิธีระดมความคิดและสรางความเห็นรวมกัน

จากกลุมเปาหมาย ประกอบดวย ฝายบริหารของโรงเรียน ผูแทนครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูปกครอง นักเรียน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อกําหนดภาพแหง

ความสําเร็จของโรงเรียนในอนาคต โดยนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน นโยบายและจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มารวม

วิเคราะหใหเกิดความสอดคลอง ตามนโยบายการศึกษาของประเทศ จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

เปนปจจยัเอ้ือหรือเปนโอกาสในการพฒันาในการจดัการศึกษาของโรงเรยีนจักราชวิทยา ดานสังคมวัฒนธรรม

ผูปกครองเอาใจใสนักเรียนตระหนักถึงคุณคาของการใหการศึกษา มีเจตคติที่ดีและไววางใจในประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนไดมีการสนับสนุนใหนักเรียนใชเทคโนโลยี  โดยมีระบบเครอืขาย

อินเทอรเน็ตใหนักเรยีนและบุคลากรไดสืบคนความรูไดตลอดเวลา มีหองเรียนออนไลนใหนักเรยีนเขาไปเรียนรู

ออนไลนไดและมแีหลงเรียนรูตางๆตามความสนใจของผูเรยีน ดานปจจยัภายในโรงเรยีนในสวนท่ีเปนจุดแข็งซ่ึง

เอ้ือตอการพัฒนา มีระบบบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจและยึดหลักธรรมาภิบาล มีโครงสรางและนโยบาย

ดําเนินงานท่ีชัดเจน เปนระบบบุคลากรมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพรอมในการจัดการศึกษาและ

มกีารพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีเทคโนโลยีที่เอื้อตอการบริหารจัดการที่ดี ทันสมัยและเพียงพอ มีระบบการใช

จายเงนิท่ีถูกตองตามระเบียบ ตรวจสอบได ทําใหการจดัการศึกษาของโรงเรียนเปนไปอยางมีระบบ มีการจัด

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีเอ้ือและเปนโอกาสตอการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาใหไดตามเกณฑ

มาตรฐานสากล ผลจากการวิเคราะหสถานภาพของโรงเรียน โดยดูปจจัยภายนอก คือ โอกาสและอุปสรรค

ปจจยัภายใน คือ จุดแข็ง จุดออน ทําใหการกําหนดภาพแหงความสาํเร็จของโรงเรยีนในอนาคต โดยการจัดทํา

รางวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมนําเขาสูการพิจารณาของผูมีสวนเกี่ยวของไดแก ชมรมผูปกครองและครู

สมาคมศิษยเกาโรงเรียนจักราชวิทยา ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร คณะครูและบุคลากร เพื่อรวมแสดงความคิดเห็น

ประเมินทบทวนและปรับปรุงแกไข โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ประกาศใชวิสัยทัศน พันธกิจและคานิยมเปนทศิทางการจัดการศึกษา ไดมีการสรางความเขาใจคณะผูบริหาร

คณะครูและบุคลากร ผูปกครอง นักเรียนและผูมีสวนไดสวนหลายวิธี ไดแก การสื่อสารแบบสองทิศทาง
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การจัดประชุมสัมมนา การพบปะพูดคุย เผยแพรในแผนพับ จดหมายขาว วารสารประชาสัมพันธโรงเรียน

เว็บไซตโรงเรียน เปนตน มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการ

ดําเนินงานเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง

2. ผลการพัฒนา

2.1 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจชัดเจน สอดคลองกับสภาพปญหาความ

ตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบาย การปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ และความตองการของ

ชุมชน ทองถ่ิน มีการปรบัปรงุแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาใหทันสมัยและสอดคลองกบันโยบายรัฐบาล

และตนสังกัดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม แผนปฏิบัติการประจําป มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวนทันสมัย

สามารถนําไปประยุกตใชไดมีการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมทีก่ระตุนใหผูเรียนใฝเรียนใฝรู โดยผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ

 2.2 โรงเรยีนมีการบริหารจดัการตามแผนปฏิบัติการ มีการติดตามตรวจสอบ ประเมนิผล และปรับปรุง

พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีผูเกี่ยวของทุกฝาย หนวยงานตนสังกัดและมีระบบการนิเทศภายใน โรงเรียน

มีเครือขายผูปกครองนักเรียน  ศิษยเกา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสวนรวมในการรวม

วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม

และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเปนระบบและตอเน่ือง โรงเรียนมีการระดม

ทรัพยากร เพ่ีอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกภาคสวน สงผลใหการบรหิารจดัการมีประสทิธิภาพมากข้ึน

 2.3 โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอนมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีหลักสูตรที่หลากหลายพัฒนานักเรียนที่มีความถนัดทาง

การเรียนของผูเรยีนท่ีแตกตางกันท่ีแตกตางโดยช้ันมัธยมศึกษาตอนตนมีหลักสูตรหลักสูตรมีการเปดหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนตนเปดหลักสตูรหองเรียนปกติ  หองเรียนเนนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หองเรียน EIS (English

Integrated Study) หองเรียนกีฬา หองเรียนดนตรี หลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เปดแผนการเรียนหองเรียน

เนนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรหองเรยีนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  แผนการเรยีนภาษาตางประเทศ  แผนการ

เรียนทัว่ไป และแผนการเรียนคอมพิวเตอร-ธุรกิจ (ทวิศึกษา)

 2.4 โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ อยางตอเน่ือง โดยมีโครงการ

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร มีกจิกรรมอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับบุคลากรใน

โรงเรียนมกีิจกรรมพัฒนาเพือ่การสงเสริมใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กิจกรรมนเิทศ กํากบั และติดตามการพัฒนา

ครูผูชวย
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 2.5 โรงเรียนมีโครงการพฒันาอาคารสถานท่ี ท้ังภายในและภายนอกอาคาร เชน อาคารเอนกประสงค

และจดัสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและมีความปลอดภัย

 2.6 โรงเรียนมกีารพัฒนาระบบเครอืขายในโรงเรียนใหมปีระสิทธิภาพ มีระบบบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

3. จุดเดน

 โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคที่ชัดเจนมีการกําหนดบทบาทที่กําหนดแนว

ทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และแตงต้ังคณะกรรมการเปนผูรบัผดิชอบในการดําเนินงานตามภาระงานตางๆ

อยางคลอบคลุมชัดเจนรวมทั้งการบริหารงานดวยการกระจายอํานาจ ส่ังการตามลําดับข้ันใหกลุมงาน

กลุมสาระการเรียนรูและงานตางๆ เพ่ือใหการบรหิารงานคลองตัว ท่ัวถึงและเกิดประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน

โรงเรียนมีการเปดโอกาสใหชุมชน องคกรทองถิ่น ภาครัฐ และเอกชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน

การดําเนินงานตางๆ ของสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจในผลการบริหารการ

จัดการศึกษา

4. จุดท่ีควรพัฒนา

4.1 นําผลการจัดการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ

ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษาในรอบปถัดไป

4.2 สรางและขยายเครือขายความรวมมอืของผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนใหมากข้ึนในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือน

คุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนรูปธรรม
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

1. กระบวนการพัฒนา

 สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา  ประกอบดวยผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย มีการทําความรวมมือกับหนวยงาน และหลักสูตรผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามีโครงสรางสถานศึกษาที่มีองคประกอบครบถวนและ

สอดคลองหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม

พุทธศักราช 2561ตอบสนองเปาหมาย วิสัยทัศนหรือจุดเนนของสถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรยีนสําคัญโดยมีการดําเนินงานหรือกิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก หลักสูตรสถานศึกษา

มีการเปดแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนตน คือ  แผนการเรียนหองเรยีนปกติ  แผนการเรียนเขมวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร  แผนการเรียน EIS (English Integrated Study) แผนการเรียนกีฬา แผนการเรียนดนตรี

แผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือ  เปดแผนการเรียนหองเรียนเนนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  แผนการเรียนภาษาตางประเทศ  แผนการเรียนทั่วไป และ

แผนการเรียนคอมพิวเตอร-ธุรกิจ(ทวิศึกษา)  ครูทุกคนมีความรูความเขาใจเปาหมายของคุณภาพผูเรียน

ตามหลกัสูตรสถานศึกษา สามารถเช่ือมโยงมาตรฐานการเรยีนรูสูแผนการจัดการเรยีนรูไดอยางชัดเจน และ

เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน ในดานกระบวนการจดัการเรียนรู ครูผูสอนมีการกําหนดเปาหมาย

ท่ีตองการใหเกดิกับผูเรยีน ครูมีการวิเคราะหผูเรยีนเปนรายบุคคลจัดทําสารสนเทศอยางเปนระบบ พัฒนา

ครูใหสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกบัมาตรฐานตัวช้ีวัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค โดยเลือกใชวิธีการสอน เทคนิคการสอน ส่ือ นวัตกรรม แหลงเรยีนรูท่ีหลากหลายสอดคลอง

กับความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหครูสํารวจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนปจจบัุน เพ่ือวางแผนจดัทําจัดหา พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคลอง

กับการจัดการเรียนรู และนําสือ่ นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรูอยางมีประสทิธิภาพ สงเสริม

ใหครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดผลประเมินผล สอดคลองกับ

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจดัการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผูเรียน มีการชวยเหลือผูเรยีนโดยใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาผูเรียนอยางเปน

ระบบเปนแบบอยางท่ีดี ครูท่ีปรึกษามีการไปเยี่ยมบานนักเรียน เพื่อทราบขอมูลทางบานเกี่ยวกับ

ตัวนักเรียน และจัดทําโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาการสอนทุกกลุมสาระ

การเรียนรู การนิเทศการเรียนการสอน การปฏิบัติงานตามแผนงาน กํากับนิเทศ ติดตามและประเมินผล

พรอมท้ังนําไปปรับปรุงอยางตอเนื่องทุกป มีการสงเสริม สนับสุนนใหครูศึกษาวิเคราะหวิจัย เพ่ือพัฒนา
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คุณภาพ การเรยีนรู ประสานความรวมมือกับบุคคล องคกร หนวยงาน สงเสริมพัฒนานิเทศครูใหมีคุณภาพ

และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู

2. ผลการดําเนินงาน

 ผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ไดบรรลุตามวัตถุประสงค โดยกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาให

ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล ครมูคีวามรูความเขาใจเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคล  จัดทําสารสนเทศอยางเปนระบบ ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัด สมรรถนะสาํคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยเลือกวิธีการสอน เทคนิคการ

สอน สื่อนวัตกรรม และแหลงเรียนรูที่หลากหลายใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล ครูสํารวจและ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนปจจุบัน เพื่อวางแผนจัดทํา จัดหา

พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับการจดัการเรียนรู และนําส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชใน

การจดัการเรยีนรูอยางมปีระสิทธิภาพ ครูไดรับการสงเสรมิใหพัฒนาเคร่ืองมือ และประเมินผลการเรียนอยางมี

คุณภาพตามหลักการวัดผลประเมินผล สอดคลองกับมาตรฐานตัวช้ีวัด

3. จุดเดน

3.1   ครูมีความรูความสามารถ มีความต้ังใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรยีนได

ฝกทกัษะ กลาคิด กลาแสดงความคิดเห็น นําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ มีนิสัยรกัการเรียนรู การคนควาและ

แสวงหาความรูจากสือ่เทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรม

3.2   ครูมีการใชการจัดการเรียนการสอน โดยใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอก

หองเรียน สงเสรมิใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสือ่เทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเน่ือง ใหนักเรียนมีสวนรวมใน

การจดับรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

3.3   ครูมีการประเมินผลการเรียนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและพัฒนาผูเรียน

ตลอดจนนําผลการประเมิน มาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหเต็มศักยภาพโดย

สงเสริมใหครูทาํการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรยีนรูของผูเรยีน และนําผลการวิจัยกลับไปใชพัฒนาผูเรยีน
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4. จุดควรพัฒนา

4.1 สงเสริมใหครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน เลือกใชสื่อการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชาและนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกจิกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูมากข้ึน

4.2 สงเสรมิใหครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการสงเสรมิและพฒันาคณุธรรม

จริยธรรมของผูเรยีนใหสงูข้ึนและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง

4.3 พัฒนาและสงเสริมการทาํวิจัยในการแกปญหาการเรยีนการสอนใหเกิดนวัตกรรม
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม

1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูใน ระดับ ดีเลิศ

 จากผลการดําเนินงานทางโรงงเรยีนมีการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย

ที่เปนไปตามปญหาและความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและ

สภาพชุมชนทองถ่ิน มีผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ดังน้ี

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรยีน     มีผลประเมินตนเองอยูในระดับ   ดีเลิศ

มีผลการทดสอบระดับชาติ อยูในลําดับตนๆ ของเขตการศึกษา ผูเรยีนมีความสามารถในการอานและ

เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังมีการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูการสื่อสาร

ภาษาตางประเทศภาษาอื่นๆ เชน ภาษาจีน เปนตน ความสามารถในการคิดคํานวณ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารไดดี และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะตามที่

สถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจน

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    มีผลประเมินตนเองอยูในระดับ   ดีเลิศ

ดวยสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวม

ใชผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผานมาเปนฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา

ตรวจสอบผลการดําเนินงานและปรับปรงุการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบวงจร โดยมีการนิเทศกํากับ

ดูแล และประเมินตรวจสอบคุณภาพอยางตอเน่ือง

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีผลประเมินตนเองอยูในระดับ   ดีเลิศ

โดยครูมีการวิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรูที่เปนไปตาม   ความตองการของหลักสูตร และ

บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรู ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อ

พัฒนาและแกไขปญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจรงิในทุกข้ันตอน สถานศึกษาดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพภายในอยางงเปนขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลจนมีผล

ประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาใหความสําคัญกับผูที่เกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการ

วางระบบและการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี และผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีความ

ม่ันใจและไววางใจในระบบการบรหิารจัดการของสถานศึกษา
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2. หลกัฐานสนับสนุน

 ผูเรยีนมคีวามสามารถในการอานและเขียน มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ

มีความสามารถในการคิดคํานวณไดเหมาะสมตามระดับช้ัน ผูเรยีนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู

ไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในลําดับตนๆของเขตการศึกษา และผานการประเมินไดรบัโลรางวัลการบริหาร

จัดการดวยระบบคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ

OBECQAAWARD (Office of The Basic Education Commission Quality Award) โรงเรียนเปนทีย่อมรับ

ของชุมชน  ทําใหผูปกครองไววางใจสงบตุรหลานเขาเรียน นักเรียนมีสขุภาพและสุขภาพจิตท่ีดี มีระเบียบวินัย

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทีเ่ขมแข็งและเครือขายผูปกครอง ท่ีใหการสนับสนุน

 โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทศัน พันธกิจและเปาประสงคท่ีชัดเจนมีการกาํหนดบทบาทหนาท่ีกาํหนดแนว

ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีแผนกลยุทธ มีแผนปฏิบัติการประจําป มีปฏิบิติงานตามแผนและแตงตั้ง

คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามภาระงานตางๆ และการบริหารงานดวยการกระจาย

อํานาจมอบหมายการสั่งการตามลําดับขั้นใหกลุมงาน กลุมงานสาระการเรียนรู เพื่อใหการบริหารคลองตัว

ทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหชุมชน ปราชญชาวบาน องคกรทองถิ่น ภาครัฐ และ

เอกชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินงานตางๆของสถานศึกษานักเรยีน ผูปกครอง

 ครูมีความรูความสามารถ มีความตั้ง มุงมั่นในการพัฒนาการสอน พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดย

จัดกิจกรรมใหนักเรียน ไดฝกทักษะ กลาคิด กลาแสดงความคิดเห็น นําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ มีนิสัย

รักการอาน การคนควา และแสวงหาความรูจากสือ่เทคโนโลยีดวยตนเอง มีการใชการจดัการเรียนการสอนโดย

ใชประโยชนจากแหลงเรยีนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรยีน ครูสงเสรมิใหนักเรียนแสวงหาความรูจากส่ือ

เทคโนโลยีดวยตนเอง ใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีการ

ประเมินผลการเรียนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและพัฒนาผูเรียนตลอดจนนําผลการ

ประเมนิ มาปรับเปลี่ยนการจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหเต็มศักยภาพ โดยสงเสริมใหครูทําการ

วิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยกลบัไปใชพัฒนาผูเรียน

3. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดระดับมาตรท่ีสูงข้ึน

โรงเรยีนมีการนําผลการประเมินตนเองประจําป และสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ตางๆมา

วิเคราะหจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในปถัดไป เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหไดในระดับท่ีสูงข้ึนโรงเรียนมี

แผนพัฒนาดังน้ี
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1. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการจัดการเรียนการสอน

แบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ และการวัดผลประเมินผลโดยเนนการประเมนิตามสภาพจรงิ

2. พัฒนาเครอืขายความรวมมือของผูมีสวนเกีย่วของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให มีความเขมแข็ง

มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลือ่นคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง

3. สงเสริมใหครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน เลือกใชสื่อการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ

เนื้อหาวิชาและการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนการสอน พัฒนาการวิจัยในช้ันเรียน สงเสริมนักเรียนสรางนวัตกรรม

ท่ีหลากหลายอยางตอเน่ือง

4. พัฒนาระบบการจัดทาํขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย เขาถึงงาย สะดวกในการใชงานของครูและบคุลากร

พัฒนาระบบการรายงานการประเมนิตนเองตามแผนพฒันาทีร่วดเร็วตรวจสอบได
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สวนท่ี 3

แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเรียน

โครงการ/กิจกรรม รอยละความสาํเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

โครงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา

- Open House เปดรัว้บานจักราชวิทยา

- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(คาย

ปรับพ้ืนฐาน )

- คายหองเขม

- คายคณิตศาสตร ม.2

- คายโครงงานวิทยาศาสตร

- คายดาราศาสตรอวกาศและสิง่แวดลอม

- กิจกรรมเขาคายวงดนตรีไทย

- กิจกรรมเขาคายวงดนตรีลูกทุง

- M.4 English Camp

1. นักเรียนโรงเรียนจักราชวทิยามี

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีสู่งข้ึน

2. นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา

    รอยละ 80 ไดฝกทักษะทาง

    วิชาการในกลุมสาระตางๆ

3. ครโูรงเรียนจักราชวทิยารอยละ

    100 ไดจัดประสบการณ

     การเรียนรูใหกับนักเรียน

4. ครโูรงเรียนจักราชวทิยารอยละ80

ใชและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ใหเอื้อตอการเรียนรู

5. นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา

    รอยละ 100 สามารถคนควาหา

    ความรูจากสือ่ตางๆ ท้ังในและ

    นอกสถานท่ี

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

2. นักเรียนไดฝกทักษะทาง

     วิชาการในกลุมสาระ

     การเรยีนรูตาง ๆ

3. ครไูดจัดประสบการณ

    การเรียนรูใหกับนักเรียน

4. ครูใชและพัฒนาสื่อการ

    เรียนการสอนใหเอ้ือตอ

    การเรยีนรู

5. นักเรยีนสามารถคนควา

    หาความรูจากส่ือตาง ๆ

    ท้ังในและนอกสถานท่ี

6. นักเรยีนไดรับการ

    ปลูกฝงนิสัยใฝรูใฝเรียน

    ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการ

    แสวงหาความรู

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

- ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา

- อําลาสถาบัน

- พิธมีอบใบประกาศ ม.3 และ ม.6

1. รอยละ 90 โรงเรียนมีหลักสูตร

    สถานศึกษาท่ีผานการพัฒนาและ

    ปรบัปรุง

1. โรงเรยีนมีหลักสูตร

    สถานศึกษาท่ีผานการ

    พัฒนาและปรับปรงุให

    สอดคลองกบัความ

   ตองการของทองถ่ินและ

   สนองนโยบายของ

   สํานักงานคณะกรรมการ

   การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

   กระทรวงศึกษาธกิาร
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โครงการ/กิจกรรม รอยละความสาํเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

2. โรงเรยีนมีหลักสูตร

    สถานศึกษาท่ีสามารถ

    พัฒนานักเรยีนใหเปน

   นักเรียนที่มีความสมบูรณ

   ทัง้รางกาย จิตใจ และ

   สตปิญญา

3. สงเสริมสนับสนุนใหครู

    จัดกระบวนการเรียนรูที่

    ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ

    จริงจนสรปุความรูได

    ดวยตนเอง

สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- ซอมบํารุงคอมพิวเตอรในหองเรียน

คอมพิวเตอร

- หองเรียน paperless

- เชาคอมพิวเตอรสําหรับหองเรียน

คอมพิวเตอร

- งานหองสมดุ

- เผยแพร และใหบริการ งาน

ประชาสมัพันธ

- ติดต้ังกลองวงจรปด IP CAMERA

- พัฒนาระบบเครอืขายภายใน

- งานโสตทศันูปกรณ(เคร่ืองฉาย)

- ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง

1. รอยละ 90 ของการไดรับการ

   เรียนรูและบริการดานเทคโนโลยี

   และเครอืขาย

2. รอยละ 95 โรงเรียนมีระบบขอมูล

    สารสนเทศที่ถูกตองและเปน

   ปจจุบัน ทันสมัยเปนที่ยอมรบั

1.โรงเรียนมีระบบขอมูล

   สารสนเทศที่ถูกตองและ

   เปนปจจุบัน ทันสมัย

   เปนที่ยอมรับ

2. เพิ่มศักยภาพการจัด

   กิจกรรมการเรียนการ

   สอนใหประสบผลตาม

   ที่ตั้งไว

3. นักเรยีน คร ูบคุลากร ได

   พัฒนาการใชเทคโนโลยี

   อยางท่ัวถึงและคุมคา

โครงการสงเสริมผูเรียนดานสุขภาวะที่ดี

และมีสุนทรียภาพ

- สงเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากร

โรงเรียนจักราชวทิยา

1. รอยละ 80 ผูเรียนมีสุขนิสัยในการ

   ดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย

   สม่าํเสมอ

2. ผูเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และมี

    สมรรถภาพทางตามเกณฑ

    มาตรฐาน รอยละ 80

1. ผูเรียนมีสุขนิสัยในการ

    ดแูลสขุภาพและออก

    กําลังกายสม่ําเสมอมี

    นํ้าหนัก สวนสงู และมี

    สมรรถภาพทางตาม

    เกณฑมาตรฐาน
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โครงการ/กิจกรรม รอยละความสาํเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

3. ผูเรียนสามารถปองกันตนเองจาก

    สิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยง

    ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอความ

    รุนแรง โรค ภัย อบุติัเหตุและ

    ปญหาทางเพศ รอยละ 80

4. ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง ความ

    ม่ันใจ กลาแสดงอยางเหมาะสม

    รอยละ 70

5. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและให

    เกียรติผูอื่นรอยละ 75

2. ผูเรียนรูจักปองกัน

    ตนเองจากส่ิงเสพติดให

    โทษและหลีกเลี่ยง

    ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง

    ตอความรุนแรง  โรคภัย

    อุบัติเหตแุละปญหาทาง

    เพศ

3. ผูเรียนเห็นคุณคาใน

    ตนเอง ความมัน่ใจ กลา

    แสดงอยางเหมาะสม มี

    มนุษยสัมพันธที่ดีและให

    เกียรติผูอื่น

4. ผูเรียนสรางผลงานจาก

    การเขารวมกจิกรรมดาน

    ศิลปะดนตร/ีนาฏศิลป

    กีฬา/นันทนาการ ตาม

    จินตนาการ

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม รอยละความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ

เสริมสรางและพัฒนาการบริหาร

การศึกษา

- สารสนเทศ

- จัดหาครุภัณฑ

- จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

- จัดทําคูมือนักเรียน

1. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

   ของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา

   คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ของสถานศึกษารอยละ 90

2. มีระบบขอมูลสารสนเทศและใช

   สารสนเทศในการบริหารจัดการ

   เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

   รอยละ 90

1. มีเปาหมาย วิสัยทัศน

    และพันธกิจที่

    สถานศึกษากําหนด

    ชัดเจน

2. มีการวางแผนพัฒนา

    คุณภาพการจัด

    การศึกษาของ

    สถานศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม รอยละความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ

3. ทุกภาคสวนมีสวนรวม

    ของทุกฝายและการ

    รวมรับผิดชอบตอผล

    ของการจัดการศึกษา

    ใหมีคุณภาพได

     มาตรฐาน

4. มีการการกํากับ

    ติดตาม ประเมินผล

    การบรหิารและการจัด

    การศึกษา

พัฒนาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน

- งานระบบไฟฟา

- อาคารสถานท่ีและการซอมบํารุง

- ซอมประตูมวนรานคาโรงอาหาร

- ปรับปรุงหองดนตรีไทย

- ระบายนํ้าโรงอาหาร

1. รอยละ 90 ของการพัฒนาแหลง

    เรียนรูอาคารสถานท่ีและ

    สภาพแวดลอม

2. รอยละ 90ของผูเรียนที่ไดรับ

   การพัฒนาผูเรียนใหไดรับการ

   เรียนรูอยางเต็มศักยภาพ

1. สถานศึกษามีหองเรยีน

   หองปฏิบติัการ อาคาร

   เรยีนมัน่คง สะอาดและ

   ปลอดภัย มีสิ่งอํานวย

   ความสะดวก พอเพยีง

   อยูในสภาพใชการไดดี

   สภาพแวดลอมรมรื่น

   และมีแหลงเรียนรู

   สําหรับผูเรียน

2. สถานศึกษาจัด

   โครงการ กจิกรรมที่

   สงเสริมสุขภาพอนามัย

   และความปลอดภัยของ

   ผูเรียน

3. สถานศึกษาจัด

   หองสมุดที่ใหบริการสื่อ

   และเทคโนโลยี

   สารสนเทศทีเ่อื้อให

   ผูเรียนเรียนรูดวย

   ตนเองและหรือเรียนรู

   แบบมีสวนรวม
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โครงการ/กิจกรรม รอยละความสําเร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับ

จัดจางบุคลากรทางการศึกษา 1. โรงเรียนมบีุคลากรสอนตรงตาม

    สาขา วิชารอยละ 100

2. รอยละ 90 บุคลากรมีวสิัยทัศน

    ที่กวางไกล สามารถใช

    ความสามารถสอนทกุกลุมสาระ

    การเรยีนรูอยางเพียงพอและ

    ตรงกับสาขาวิชา

1. โรงเรียนมบีุคลากรที่มี

    วิสัยทัศนกวางไกลและ

    เพียงพอกับการจัดการ

    เรียนการสอนทกุกลุม

    สาระการเรียนรู

2. โรงเรยีนมบีุคลากรสอน

   ตรงตามสาขาวิชา

สงเสริมการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของชุมชน

- ประชุมผูปกครองนักเรียน ประจําป

การศึกษา 2563

- ประชุมเครือขายผูปกครองนักเรียน

1. รอยละ 85 ผูเกี่ยวของทุกฝาย

   มีสวนรวมกับผูบรหิาร คร ูและ

   บุคลากรทางการศึกษาในการจัด

   การศึกษา

2. รอยละ 85โรงเรียนและชุมชนมี

   ความสมัพันธอันดีระหวาง

   โรงเรียนกบัชุมชน

1. คณะกรรมการ

    สถานศึกษารูและ

    ปฏิบัติหนาทีต่ามท่ี

    ระเบยีบกําหนด

2. คณะกรรมการ

   สถานศึกษากํากับ

   ติดตาม ดูแล และ

   ขับเคลื่อนการ

   ดําเนินงานของของ

   สถานศึกษาใหบรรลผุล

   สําเร็จตามเปาหมาย

3. ผูปกครองและชุมชน

   เขามามีสวนรวมในการ

   พัฒนา

4. ผูเกี่ยวของทกุฝายมี

   สวนรวมกับผูบริหาร

   คร ูและบคุลากร

   ทางการศึกษาในการจัด

   การศึกษา
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มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ/กิจกรรม รอยละความสาํเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา

- ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

1. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐาน

    การศึกษาของสถานศึกษา รอยละ 100

2. โรงเรียนมีการจัดทําและดําเนินการตาม

    แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

    สถานศึกษาท่ีมุงพฒันาคุณภาพตาม

    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

    รอยละ 90

3. โรงเรียนจักราชวิทยา มีการจัดระบบ

    ขอมลูสารสนเทศและใชสารสนเทศใน

    การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

    สถานศึกษารอยละ 80

4. โรงเรียนจกัราชวิทยา มีการติดตาม

    ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน

    ตามมาตรฐานการศึกษาของ

    สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

    ของสถานศึกษารอยละ90

5. โรงเรียนจักราชวิทยา มีการนําผลการ

ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง

6. โรงเรียนจักราชวิทยา มีการจัดทาํรายงาน

ประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน

1. ระบบประกันคุณภาพ

   ภายในสถานศึกษาเปนไป

   อยางตอเน่ือง มีการจัดทํา

   มาตรฐาน

   การศึกษา  แผนพัฒนา

   การจัดการศึกษาของ

    สถานศึกษาและ

    ดําเนินการตาม

   แผนพัฒนาการจัด

   การศึกษาของสถานศึกษา

2.  มีการจัดระบบขอมูล

     สารสนเทศและใช

     สารสนเทศในการ

     บรหิารจัดการ

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ

   และประเมินคุณภาพ

   ภายในและรองรบัการ

   ภายนอกตามมาตรฐาน

   การศึกษาของสถานศึกษา

4. มีการนําผลการประเมิน

    คุณภาพทัง้ภายในและ

    ภายนอกไปใชวางแผน

    พัฒนาคุณภาพการศึกษา

    อยางตอเนื่อง

5. มีการจัดทํารายงาน

   ประจําปทีเ่ปนรายงาน

   การประเมินคุณภาพ

   ภายใน  รายงานและ

   เผยแพรผลการดําเนิน

   งานตอผูทีเ่ก่ียวของ
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พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

- พัฒนาความเปนเลิศดาน

เครือขายคอมพิวเตอร

1. รอยละ 100 นักเรียนไดรับการเรียนรูและ

บริการดานเทคโนโลยีและเครือขาย

2. รอยละ 90 สามารถใช ICT เพื่อการศึกษา

ไดอยางมีประสทิธิภาพ

1. โรงเรียนใชเทคโนโลยี

    สารสนเทศและการ

    สื่อสาร (ICT) เพื่อจัด

    กระบวนการเรียนรูและ

    บริหารจัดการใหเกิด

    ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน

2. เพื่อสงเสริมการใช

   เทคโนโลยีสารสนเทศการ

   สื่อสารเพื่อพัฒนาระบบ

   บริการจัดการเรียนรูให

   เกิดประโยชนสงูสุด

   เหมาะสมตามธรรมชาติ

   และศักยภาพนักเรียน

สงเสริมระบบชวยเหลือ

นักเรียน

- คนดี ศรี  จ.ว.

- เย่ียมบานนักเรียน

- งานพัฒนาความเขมแข็ง

ระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรยีนอยางตอเน่ือง

- จัดหาหองงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน

1. รอยละ 100 ผูเรียนที่ไดรับการคัดกรอง

   การชวยเหลือ แกไขดวยวิธีการเหมาะสม

   ตามสภาพปญหา

2. รอยละ 100 ผูปกครองนักเรียนกลุมเสี่ยง/

   มีปญหามีสวนรวมในการแกไขปญหา

   นักเรยีน

3. รอยละ 100 ผูปกครองพึงพอใจในการ

   ชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา

4. รอยละ 100 ของนักเรียนที่ไดรบัการ

   พัฒนาทักษะชีวิต

1. โรงเรียนมรีะบบดแูล

   ชวยเหลือนักเรียนที่มี

   ประสทิธิภาพ

2. ผูเรียนที่ไดรับการคัด

   กรองการชวยเหลือ แกไข

   ดวยวิธีการเหมาะสมตาม

   สภาพปญหา

3. ผูปกครองนักเรียนกลุม

   เสี่ยง/มีปญหามีสวนรวม

   ในการแกไขปญหา

   นักเรยีน

ชุมชนสัมพันธ

- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ

1. รอยละ 90 ความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอ

   โรงเรียน

2. รอยละ 90 ของผูปกครองชุมชน ในความ

    รวมมือสนบัสนุนการศึกษา

1. ชุมชนไดมีสวนรวมในการ

   จัดการศึกษาของโรงเรียน

2. โรงเรียนบริหารจัด

   การศึกษาไดบรรลตุาม

   มาตรฐานและเปาหมายท่ี

   กําหนด
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3. ชุมชนเกิดความพึงพอใจ

    ภาคภูมใิจ ศรทัธา

    เช่ือม่ันในการจดั

    การศึกษาของโรงเรยีน

ทัศนศึกษา 1. รอยละ 90โรงเรียนมีการสรางและพัฒนา

    แหลงเรียนรู และใชประโยชนจากแหลง

    เรยีนรูทงัภายในและภายนอกสถานศึกษา

    เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูของผูเรียนและ

    บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่

    เกี่ยวของ

2.รอยละ 90 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

   ระหวางบุคลากรในสถานศึกษาระหวาง

   สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และ

   องคกรที่เกี่ยวของ

1. โรงเรียนมีการสรางและ

   พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

   สถานศึกษา และใช

   ประโยชนจากแหลง

   เรียนรูทั้งภายในและ

   ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ

   พัฒนาการเรียนรูของ

   ผูเรียนและบุคลากรของ

   สถานศึกษารวมทั้งผูที่

   เกี่ยวของ

2. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน

   เรียนรูระหวางบุคลากรใน

   สถานศึกษากบัครอบครวั

   ชุมชน และองคกรที่เกี่ยว
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ภาคผนวก
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ผลงาน เกียรติประวัติของสถานศึกษาและภาพกิจกรรม
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รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอ

นวัตกรรมสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

ใตแนวคิด “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม”
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รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดน ระดับเงิน

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
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นางปาริชาติ  เนตรทองหลาง ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทองแดง  ประเภท ครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลงานการปฏิบัติหนาที่ที่เปนเลิศ (Best Pactice)

รางวัล “ประกายเพชร” ระดับ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป 2563
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รางวัลชนะเลิศ

กิจกรรม การประกวด ประติมากรรมการะดาษ ในหัวขอ "โคราชบานเอง"

ระดับมัธยมศึกษาและเยาวชน ตามโครงการเทศการศิลปรวมสมัยโคราช KORAT- BATTLE

ณ บริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา
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รางวัลชนะเลิศ

กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เคร่ืองใหอาหารสตัวเล้ียงดวยแอปพลิเคชัน

สัปดาหวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจําป 2563
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รางวัลชนะเลิศ

กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน

สัปดาหวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจําป 2563
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

กิจกรรม การแขงขันการประกวดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม

วิศวกรรมตะโกราย คร้ังท่ี 3  (TET 2020) ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา



รายงานการประเมนิตนเอง
Self Assessment Report : SAR

โรงเรยีนจกัราชวทิยา  กลุม่โรงเรยีนราชสมีา
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษานครราชสมีา

ปกีารศกึษา 
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