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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม  
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ 
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ
กัน เรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก โครงงานเป็นฐาน การเรียนการสอนแบบ
STEMศึกษา  และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง ส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่าน
ออกและเขียน ลายมือสวย ได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มี ความสามารถในการน าเทคนิควิธี
สอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ จัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด  DLIT  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครู เน้นการใช้ค าถาม
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนา  ทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน อาทิเช่น ทักษะอาชีพ ทักษะด้านกีฬา ทักษะการใช้ชีวิต   เพ่ือให้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน และทักษะอาชีพที่สามารถน าไป
ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ และตามนโยบายทักษะอาชีพ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โครงงาน
คุณธรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม โดยการ จัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน โรงเรียนสุจริต จัดกิจกรรมการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน ตามหลักสูตร โตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต 

 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่าน คล่องตามมาตรฐาน การ
อ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผน สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก 
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหา ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง และเลือกใช้แหล่งความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือได้ ผลการ
ด าเนินงานเชิงประจักษ์จาการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้  
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถใน

การอ่าน คิด
วิเคราะห์  และ
เขียน  ในระดับดี
ขึ้นไปตั้งแต่
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา  2561   
(ระดับ ดเีลิศ ) 

 

ร้อยนักเรียนทีม่ีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไปตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2561 

 

 
 

พบว่านักเรียนที่มผีลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไปตั้งแตร่ะดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 84.63 

 
 
 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนแต่ ละกลุ่ ม
สาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
(ระดับ พอใช้) 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
พื้นฐานแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 
ผลการทดสอบ
รวบยอดระดับชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
              พบว่านักเรยีนที่มีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าระดับเขตพื้นท่ี ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
 
 

 
 

 
 

          พบว่านักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาติ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละของผลต่างระหว่าง
เป็น 9.08  
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ 

การอ่านรู้เร่ือง 76.4 76.15 71.17 71.24

การอ่านออกเสียง 79.5 72.77 65.7 66.13

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตผุล 

ปีการศึกษา2560 49.57 33.42 42

ปีการศึกษา 2561 51.74 47.93 37.77
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เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ   
(National Test : NT)  ปีการศึกษา 2560- 2561  
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 

 
 

          พบว่านักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาติ o-net 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
 

 
           
       พบว่านักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาติ o-net 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 51.88 32.83 32.33 39.23

ปีการศึกษา 2561 56.66 33.04 28.21 32.64
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 ปีการศึกษา 2560- 2561 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 43.52 26.32 20.16 33.6

ปีการศึกษา 2561 51.31 26.5 23.5 35.38
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
 ปีการศึกษา 2560 - 2561 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)    16 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 

 

 
          พบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไปตั้งแตร่ะดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2561 คิดเป็นคา่เฉลีย่ร้อยละ 92.09 

 

 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง คิดเลขเป็น คิดคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้
ทุกคน สามารถใช้ เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนอยู่ในระดับพอใช้   โดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระกาเรียนรู้ กลุ่มสาระที่มีการ
ทดสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี สมรรถภาพ
ทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย  ยิ้มทักทาย และไหว้สวย จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ ยอมรับของชุมชนโดยรอบ  
 

 ควรส่งเสริมผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระดั บชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  และพัฒนา ส่งเสริม เทคนิคการสอนและรูปแบบการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน STEM
ศึกษา Active Learning การใช้ค าถาม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามศักยภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

ปีการศึกษา  2561 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

   เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและ การจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียน ได้
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา โดยเน้น สภาพปัญหา และ ความต้องการของผู้ที่มี่
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และ ผู้แทนจากชุมชน ในการใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ บริบทของสถานศึกษา (SWOT Analysis) มาเป็นเครื่องมือในการหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โอกาส อุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการใช้วงจรการ  
บริหารงานเชิงระบบ (PDCA) มาเป็นหลักในการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
โดย การศึกษาข้อมูลสารสนเทศ จากผลการ นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา และจัด ประชุมระดม ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกัน ใน
การ ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนด พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้ง จัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ พัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ที่ก าหนด
ไว้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและ จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
ตามโครงสร้างการบริหารดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P 

 

D 
Plan 
- วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู/้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้/สภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอก จุดเด่นและจุดด้อย  

- ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
- การก าหนดเป้าหมาย / วัตถปุระสงค์ในการ

ด าเนินงาน วิธกีาร และขั้นตอนทีจ่ าเป็น
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายทีก่ าหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และมาตรฐาน
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร  
 

- ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว ้
- รวบรวม และบันทึกขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกบัการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการด าเนนิงาน
ในขั้นตอนต่อไป  

Action 

- กิจกรรม AAR 

- ปรับปรุงและพัฒนา 

A Check 
- ประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน

หรือไม่  ปัญหาอุปสรรคของงาน  
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

มาตรฐานก าหนดไวห้รือไม่ 

 

C 

Appreciate 

- จัดนิทรรศการ/ช่ืนชมให้ก าลังใจ 

- เผยแพรผ่ลงาน 

- สร้างเครือข่าย 

A 
บรรลตุามเป้าหมาย 

ไมบ่รรลตุามเป้าหมาย 
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1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ จุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนที่  

2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

5. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

7. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

8. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
สร้างบรรยากาศกระตุ้นผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

9. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เช่น 
สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศครบทุกห้องเรียน ร้อยละ 100  

 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น า  ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใช้
หลักการบริหารอย่างมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ของ
สถานศึกษาด าเนินการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในมีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน 
โดยการวิเคราะห์มาตรฐานสถานศึกษา  น ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนารองรับให้สอดคล้องกับ นโยบาย 
จุดเน้นของต้นสังกัด  น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดท า  ด าเนินการ
ตามแผนปฎิบัติการ ควบคุม ก าหับติดตาม  และจัดท ารายงานการจัดการศึกษาประจ าปี  ส่งผลให้การ
ด าเนินงานตลอดทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมาย  ชัดเจน  ผลการประเมินติดตามของคณะกรรมการจากต้นสังกัด
อยู่ในระดับที่ดีมาก 

  การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา และการการอบรมเลี้ยงดูที่บ้านที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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  การพัฒนาบุคลากรยังไม่เท่าเทียมกัน  บางท่านมีการพัฒนาน้อย ควรผลักดันให้ครูเข้ารับ
การพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งหรือเพ่ิมวิทยฐานะให้สูงขึ้น ครูมีความสุขและท างานด้วยความเต็มใจ แต่
ยังขาดการพัฒนาตนเอง  จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

    โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ปรับหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2560 โครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้แบบ Active Learning  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิด มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน
ร่วมจัดบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการอสน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของาสื่อการสอนี่ใช้ 
ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  

 จากการด าเนินงานที่ เกิดจากกระบวนการพัฒนา ประเด็นภาพความส าเร็จด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่
หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความ
ถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดตั้งกลุ่ม 
PLC และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Open house 
ครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 1. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
 2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 5. ผู้บริหารมีความตระหนักและให้ความส าคัญ ก ากับติดตาม นิเทศอย่างเคร่งครัด 
เขียนจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนของครูในภาพรวม เช่น ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน 
 

 1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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 3. ควรส่งเสริมผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกลุ่มPLC เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง มีการก าหนดการติดตาม และนิเทศท่ีชัดเจน 
 
 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับดี
เลิศ  

 โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ  
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ

ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถ ในการคิดค านวณ และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านยิมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐาน
ที ่1   ด้านกระบวนการบริหารจัดการ    มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  สถานศึกษา
มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและ
การด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ  วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงใน
ทุกขั้นตอน   
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2561 
มาตรฐาน ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1 ผู้เรียนรู้มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 4 

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่ม 4 
3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน 4 
4 ผู้เรียนมีกิจกรมหนึ่งนักเรียนหนึ่งโครงการ /โครงงาน 4 
5 ผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนการสื่อสาร
การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 4 
6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 4 
7 ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในด้านภาษา ค านวณ และเหตุผล เฉลี่ย
ตามเกณฑ์ (NT) 4 
8  ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยตามเกณฑ์(o-net) 3 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 4 

2.  ผู้เรียนมีค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ 5 
3.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะยิ้มง่าย ไหว้สวย 5 
4.  ผู้เรียนมีการแต่งกายเรียบร้อย 5 
5.  ผู้เรียนอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 5 
6.  ผู้เรียนสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ/แห่เทียน 5 
7.  ผู้เรียนเรียนรู้ประวัติชุมชน 4 
8.  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4 
9.  ผู้เรียนน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ มาตรฐานกรมอนามัย 5 
10. ผู้เรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 4 
11. ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 5 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจตรงกับ 5 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการ 5 
ของชุมชน  ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 5 
2. สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
และเหมาะสมกับบริบทของ  สถานศึกษา 5 
3. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 4 
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มาตรฐาน ระดับ
คุณภาพ 

4. สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างชัดเจนปฏิบัติได้ มีการ
ประเมินผลตรวจสอบ น าผลมาวางแผนพัฒนา 4 
5. สถานศึกษาจัดให้มีระบบสารสนเทศอย่างครอบคลุม และน ามาใช้ในการวางแผน
พัฒนา 5 
6. สถานศึกษาบริหารอัตราก าลัง และทรัพยากรการศึกษาอย่างเหมาะสม 4 
7. สถานศึกษาจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 
8. สถานศึกษานิเทศภายในและน าผลการนิเทศมาใช้ในการพัฒนา 5 
9. สถานศึกษาการมีส่วนร่วมจากคณะครู บุคลากร และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 5 
10. สถานศึกษารายงานผลการจัดการศึกษาแก่ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สาธารณชน 4 
11. สถานศึกษาจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ อย่างครอบคลุมตามขอบข่ายงาน การ
บริหารหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล การ
รายงานผล 4 
12. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 5 
13. สถานศึกษาจัดการศึกษาเรียนรวมได้อย่างเหมาะสม 5 
14. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 4 
15. สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนแห่งการการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 4 
16. ครูและบุคลากรน าผลการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้พัฒนางาน
และการเรียนของผู้เรียน 4 
17. ผู้สอนวิจัยในชั้นเรียน 5 
18. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4 
19. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย 5 
20. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 4 
21. สถานศึกษาจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 5 
22. สถานศึกษาจัดการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 5 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 3.1 ผู้สอนการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 

3.2 ผู้สอนแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 4 
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มาตรฐาน ระดับ
คุณภาพ 

3.3 ผู้สอนมีการเชื่อมโยงให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4 
3.4 ผู้สอนการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 4 
3.5 ผู้สอนมีการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณการในการจัดการเรียนรู้ 4 
3.6 ผู้สอนจัดกิจกรรมกิจกรรมโฮมรูม 5 
3.7 . ผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 4 
3.8 ผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 5 
3.9  ผู้สอนมีตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 4 
3.10 ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 4 
3.11 ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  และผู้เรียนน าไปพัฒนาตนเอง 4 

สรุปภาพรวม ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สรุปผลการประเมิน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรยีนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง คิดเลขเป็น คิด

คล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสาร เป็นไปตาม
เกณฑ์ของแตล่ะระดับช้ัน  

2. มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
(O-NET) สูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมาทุกกลุ่มสาระกา
เรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

3.  ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์และคา่นิยมความ
เป็นไทย มรีะเบยีบวินัย ยิ้มง่ายไหว้สวยจนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน
โดยรอบ 

4. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกาย
และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ ์ 

 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติ เมื่อเปรยีบเทียบกับ

ปีการศึกษา 2560 พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรย์ังต้องได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

2. ผู้เรยีนต้องเร่งพัฒนาด้านพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ให้มาก
ขึ้นในบางพฤติกรรม เช่น การตรงต่อเวลาในการมา
เรียน การสนใจเรียน และการพูดจา อีกท้ังผู้ปกครอง
ควรให้ความร่วมมือต่อทางโรงเรียนให้มากยิ่งข้ึน เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีนให้ดยีิ่งข้ึนต่อไป  

 
 
 
 

  กระบวนการบริหารและการจัดการ
 

1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่มีหลักการบริหาร 
และมีวสิัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการทางาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามบทบาท และได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็น
อย่างดี  

2. โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธ ีเช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุม่ เพื่อให้ทุกฝ่ายมสี่วนรว่มในการก าหนด

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

2. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาคูและบุคลากรให้มี   
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

3.  ขาดการสรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นรูปแบบท่ีชัดเจน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีทีส่อดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรปู
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาใหผู้เ้รียนมีคณุภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผูส้อนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดทา
รายงานผลการจดัการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เปน็ฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

3. มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศหลากหลาย
ช่องทาง และมีการปรับปรุงข้อมลูที่เป็นปัจจุบัน เช่น 
เว็บไซตโ์รงเรียน เว็บเพจประชาสมัพันธ์ทางเฟซบุ๊ค 
ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ

ท้องถิ่น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ที่หลากหลาย 
ตรงตามความต้องการของผูเ้รียน รวมทั้งครูผูส้อนมี
ความตั่งใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจดักิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคดิ การปฏิบัตจิริง มีวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนมสี่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้

2. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรยีนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
และผลงานวิจัยในช้ันเรยีนของครทูุกคน  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. ควรน าภูมิปญัญาท้องถิ่นเข้ามามีสว่นร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากข้ึน 

2. ครูผูส้อนต้องให้ข้อมูลย้อนกลับแกน่ักเรียนทันทีเพื่อให้
นักเรียนได้น าความรู้กลบัไปใช้พัฒนาตนเองและสามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2. การส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC และสร้างความตะหนักถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้
เต็มศักยภาพ 
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 3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 มาตรฐานสถานศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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 รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
    
   ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


