รายงานประจาปีของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนกันทรารมณ์
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสาคัญการนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
กฎกระทรวงว่า ด้ วยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยก าหนดให้
สถานศึกษาดาเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ และให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เน้นความต่อเนื่อง ๒) จัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด
๔) เผยแพร่ผลการติดตาม และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ๕) นาผลการประเมินไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนั้น โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้ดาเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและ
ได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูล สาหรับสถานศึกษานาไปจัดทาแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา
นาไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดยเขตพื้นที่
การศึกษา และเป็น ฐานข้อมู ลสาหรับใช้รับ การประเมินคุณ ภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามลาดับต่อไป
ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้ นฐาน คณะครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาทุ ก ท่านไว้
ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

(นายเดชชัย ดวงแสง)
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุง ที่กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘
ให้สถานศึกษามีการจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้นโรงเรียนกันทรารมณ์จึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ตลอดได้
แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้
ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายทวี บุญพอ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกันทรารมณ์
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
ส่วนที่
คานา
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
สารบัญ
๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
 ผลการประเมินภาพรวม
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
 จุดเด่น - จุดที่ควรพัฒนา
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
 ความต้องการการช่วยเหลือ
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๔ ภาคผนวก
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการเขียนรายงานประจาปีของสถานศึกษา
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจาปีของสถานศึกษา

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ โรงเรียนกันทรารมณ์ ที่อยู่ เลขที่ ๑ ถนนประชารังสฤษฏ์ หมู่ ๕ ตาบลดูน อาเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๕๑๑๔๓
โทรสาร ๐๔๕-๖๕๑๕๓๒ เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร
บุคลากร
ผู้บริหาร
ปีการศึกษา๒๕๕๙

๕

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ครูผู้สอน
๑๒๗

พนักงาน
ราชการ
๑๗

ครูอัตราจ้าง
๗

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
๒๙

๒
๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
๑. บริหารการศึกษา
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. ภาษาไทย
๕. ภาษาอังกฤษ
๖. สังคมศึกษา
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ศิลปะ
๙. แนะแนว
รวม

จานวน(คน)
๕
๒๐
๒๘
๒๐
๒๘
๒๑
๒๒
๘
๒
๑๕๙

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์)
๑๘.๑๕
๑๖.๗๙
๑๕.๖๐
๑๘.๙๖
๑๘.๔๓
๑๒.๖๘
๑๗.๐๐
๑๖.๐๐
๑๖.๗๗

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวม ๒,๕๐๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
ระดับชั้นเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
จานวนห้อง
เพศ
รวม
เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย
หญิง

๑๒
๑๖๙
๒๕๙
๔๒๘
๓๖

๑๒
๑๖๘
๒๓๙
๔๐๗
๓๔

๑๒
๑๗๗
๒๓๗
๔๑๔
๓๕

๑๑
๑๔๐
๒๔๑
๓๘๑
๓๕

๑๓
๑๔๔
๒๙๐
๔๓๔
๓๔

๑๔
๑๔๘
๒๙๗
๔๔๕
๓๒

รวมทั้งสิ้น
๗๔
๙๔๖
๑,๕๖๓
๒,๕๐๙
๓๔

๓

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๔
๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

๕
๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ –๒๕๕๙

๖
๑.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑.๗ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๗

๑.๘ ข้อมูลงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงบประมาณ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน แบ่งปันส่วนงานออกเป็น 3 ด้าน คือ งานวิชาการ บริการทั่วไป สารอง
จ่าย
งบวิชาการ
งบบริหารทั่วไป
งบสารองจ่าย
60%
30%
10%

๘
แสดงเงินตามกรอบ
รายการ

จานวนเงิน
2,457,240.00
1,228,620.00
409,540.00
4,095,400.00

งบวิชาการ
งบบริหารทั่วไป
งบสารองจ่าย
รวมทั้งสิ้น
การจัดสรรงบประมาณตามกรอบ
ลาดับที่

ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน

1
2

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
บริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รวมกลุ่มบริหารงานทั่วไป
งบสารอง
กันเงินรายจ่ายประจา
รวมยอดทั้งสิ้น

3
4

จัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุน
เงิน บกศ.
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
2,457,240.00
100,000.00
184,750.00
423,870.00
620,000.00
1,228,620.00
409,540.00
4,930,000.00
9,025,400.00

100,000.00

100,000.00
3,656,000.00
3,756,000.00

100,000.00

1.9 สภาพชุมชนโดยรวม
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียน เมื่อนามาศึกษาโดยละเอียดแล้วพบว่า
โรงเรียนอยู่ในกลุ่มดาวรุ่ง (Star) ที่ต้องพัฒนาส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้น ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นจุดเด่นคือ
สังคมและวัฒนธรรมส่งผลเอื้อต่อแหล่งเรียนรู้และการอนุรักษ์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจในชุมชน ด้านการเมืองและกฎหมาย
ด้านสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดเด่นมากคือ โครงสร้างและนโยบาย การให้บริการด้านวัสดุ-อุปกรณ์
การบริหารการเงิน การบริหารจัดการบุคลากร ส่วนในด้านที่เป็นจุดต้องพัฒนา คือ คุณลักษณะของผู้เรียน
โดยภาพรวมแล้วโรงเรียนกันทรารมณ์มีสถานภาพเข้มแข็ง โดยสภาพสังคมที่อานวยและจัดโครงสร้างการ
บริหารภายใน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนทาให้กาหนดทิศทางในการ
พัฒนา และทราบจุดยืนของตนเองโดยการทางานร่วมกันทั้งผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา จึง
กาหนดแนวทางในการพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้น การกาหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายทิศทางในการพัฒนา จึงมุ่งสู่
การนักเรียนเป็นสาคัญตามแนวทางพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

๙
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
๑) ศึกษานโยบายของส่วนราชการ ต้นสังกัด และนามากาหนดมาตรการ/นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
โรงเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนโดยโรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการ ที่สนองต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
๒) สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม ทัศนศึกษา เดินรณรงค์ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
องค์กรชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
๕) จัดให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยการประเมินตนเอง
๖) สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/ผู้ปกครอง โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. ผลการดาเนินการ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
ร้อยละ ๙๕.๑๙ ได้ระดับดีขึ้นไป
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ร้อยละ ๙๓.๕๘ ได้ระดับดีขึ้นไป
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร้อยละ ๙๗.๕๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ ๙๔.๗๗ ได้ระดับดีขึ้นไป
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติร้อยละ ๙๑.๕๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางานร้อยละ ๙๔.๙๓ ได้ระดับดีขึ้น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดี
ของสังคมร้อยละ ๙๘.๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยร้อยละ ๙๗.๔๗ ได้ระดับดีขึ้นไป
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายร้อยละ ๙๗.๐๒ ได้ระดับดีขึ้นไป

๑๐

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๙๕.๕๗ ได้ระดับดีขึ้นไป
ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้
ประเด็น
ผลการประเมิน
ความสามารถ
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน
ในการอ่านการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
เขียน
(ม.๑ – ม.๖)
(ระดับดีเยี่ยม)

ความสามารถ
ในการสื่อสาร
คิดคานวณ
และคิด
วิเคราะห์
(ระดับดีเยี่ยม)

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
คิดคานวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ

๑๑
ประเด็น
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
(ม.๑ – ม.๖)
(ระดับดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
(ระดับดีเยี่ยม)

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

๑๒
ประเด็น
ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ

ผลการประเมิน
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามระดับคุณภาพ

๑๓
ประเด็น
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

๑๔
ประเด็น
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกันและความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๑๕
ประเด็น
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ร้อยละของนักเรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑๖
๓. จุดเด่น
จากการสังเคราะห์มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีทักษะ
ในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีจิตสาธารณะ
๔. จุดควรพัฒนา
จากการสังเคราะห์มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน ทาให้พบว่า ผู้เรียนบางส่วนยังไม่สามารถ คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. วิธีดาเนินการและผลการพัฒนา
มาตรฐาน
วิธีดาเนินการพัฒนา
ผลการพัฒนา
มาตรฐานที่
๒ สถานศึกษามีวิธีดาเนินการพัฒนาบริหารจัดการ
ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหาร ดังนี้
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
และการจัด
๑.ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการการศึกษา เกิดประสิทธิผลมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครูและผู้ปกครองนักเรียน กาหนด และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
มาตรการ/นโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนยึดหลักการบริหารแบบมีส่วน
การศึกษาสู่เป้าหมายที่ได้ร่วมกันกาหนดใช้
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือ
เทคนิคการนิเทศภายในเพื่อพัฒนางาน
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญและกาลังใจ
และการจัดการ,ให้บรรลุเป้าหมาย
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ,
๒. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงาน โดยยึด มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
หลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
(SBM) และบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมา อานาจส่งผลให้ นักเรียน ผู้ปกครอง
ภิบาล
และชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการ
๓. ผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
บริหารจัดการศึกษา และผู้บริหารได้
และเป็นต้นแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพ ให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ
การศึกษา
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลาเกิด

๑๗
มาตรฐาน

วิธีดาเนินการพัฒนา
ผลการพัฒนา
๔. ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรทุก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
คนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล/จัดกลุ่ม และ สูงสุด
นาไปใช้ประโยชน์
๕. ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทาแผนการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มสาระ
๖. ส่งเสริมให้มีการจัดสอนซ่อมเสริม/สอน
ติวและเข้าค่าย
๗. ส่งเสริมให้ครูจัดทา ID-Plan เพื่อ
พรรณนางานที่จะต้องดาเนินการ และทา MOU
กับผู้บริหาร
๘. ครูประเมินตนเองในภาระงานที่
รับผิดชอบ
๙. จัดหาสื่อ/อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
๑๐. จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
๑๑. ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและต่อเนื่อง โดยเน้นการออก
ข้อสอบตามแนวทางข้อสอบ O-NET
๑๒. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครู เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
๑๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทาวิจัย เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน/นักเรียน/งาน
๑๔. เผยแพร่ผลงานที่ดีเด่น เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจ

๑๘
๒. จุดเด่น
ผู้บริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้นา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกระจายอานาจเพื่อการบริหารจัดการงานที่คล่องตัวและรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๓. จุดควรพัฒนา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้นาเอารูปแบบการนิเทศภายในมาเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่องสถานศึกษาควร
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยยึดวงจรการทางานตามระบบ PDCA.
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการและผลการดาเนินงาน
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วย
๑.ครูร้อยละ ๙๐ จัดกิจกรรมให้นักเรียน - นักเรียนร้อยละ ๙๓.๔๐ มีความพึง
โครงงาน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจัดการ
คิดเห็นเรียนรู้ร่วมกัน
เรียนรู้ด้วยโครงงานระดับดีมากขึ้น
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถใช้
- นักเรียนร้อยละ ๙๒.๑๓ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ
ผลงาน
ผลงาน
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจใน - ครูร้อยละ ๙๕.๒๐ จัดกิจกรรมให้
การเข้าร่วมกิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วย
นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
โครงงานระดับดีมากขึ้น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกัน
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันความ
- นักเรียนได้รับรางวัลจากการ
ทางภาษาไทย
เป็นเลิศทางภาษาไทย ร้อยละ ๘๐
แข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาไทย
ร้อยละ ๘๕
กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนที่มี
นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ร้อยละ
- นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ความบกพร่องทางการอ่านและ ๙๕
ทางการอ่านและการเขียนสามารถอ่าน
การเขียน
และเขียนได้ร้อยละ ๙๕

๑๙
งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
ครูร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ
- ครูร้อยละ๘๕ มี
ในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ความสามารถในการนา
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพครู
พัฒนาครูและบุคลากรด้าน ICT และสื่อ
ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ มี
- ครูและบุคลากรร้อยละ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
ความสามารถในการใช้ ICT ในการ ๘๕ มีความสามารถในการใช้ ICT
ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการ ในการผลิตสื่อและนวัตกรรมการ
สอน
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทยด้านการ นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ - นักเรียนร้อยละ ๙๕ ที่เข้าร่วม
ฟัง พูด อ่าน เขียน
ร้อยละ ๙๐
กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
สามารถอ่านและเขียนได้
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้า
คณิตศาสตร์
๑๐๐
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมโปรแกรม
นักเรียนที่เข้าค่ายสามารถสร้าง
- นักเรียนที่เข้าค่ายจานวน
The Geometer Sketchpad
ชิ้นงานได้อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน
๑๒๐ คนสามารถสร้างชิ้นงานจาก
โปรแกรม The Geometer
Sketchpad ได้อย่างน้อยจานวน
๑๒๐ ชิ้นงาน
กิจกรรมค่ายเยาวชนรักคณิตศาสตร์
นักเรียนที่เข้าค่ายสามารถสร้าง
- นักเรียนจานวน ๒๐๐ คน
โครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างน้อย ที่เข้าค่าย สามารถสร้างโครงงาน
๑ โครงงาน
คณิตศาสตร์ได้อย่างน้อยคนละ ๑
โครงงาน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทาง ลด ๐ , ร ,มส ของนักเรียนลงเหลือ - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์และโอเนต
ร้อยละ ๓
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ ๑๐
- ๐ , ร ,มส ของนักเรียนลงเหลือ
ร้อยละ ๓ ของแต่ละรายวิชาที่สอน

๒๐
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์

มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
คณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกโครงงานที่ โครงงานคณิตศาสตร์ในระดับชั้นม.ต้น
ชนะเลิศเข้าแข่งขันทักษะร่วมกับต้น จานวน 8 โครงงาน ผลงานชนะเลิศเข้า
สังกัด
ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๘๐

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์
ตรงทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับประสบการณ์ตรงทาง
วิทยาศาสตร์

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน ๑๐๐ คน สามารถคัดเลือกคัดเลือก
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๘๐

- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
ได้รับประสบการณ์ตรงทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
- นักเรียนจานวน ๕๐ คนที่
หุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
หุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ได้รับประสบการณ์
ตรงทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และดารา นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมี
- นักเรียนจานวน ๑๐๐คนที่
ศาสตร์
เจตคติที่ต่อ
เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้า
- นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
ร่วมโครงการร้อยละ ๙๐
ความรู้ และปฏิบัติตามแบบอย่างมารยาท
งามอย่างไทย
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
นักเรียนร้อยละ ๙๘ ยึดหลักคาสอน - นักเรียนได้ศึกษาหลักคาสอนของพุทธ
ของพุทธศาสนาในการดาเนินชีวิต ศาสนาเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต
- นักเรียนร้อยละ ๙๕ ยึดหลักคาสอนของ
พุทธศาสนาในการดาเนินชีวิต

๒๑
งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา

ตัวชี้วัด
นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัลเหรียญทอง
อันดับ ๑ ร้อยละ ๗๕

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
CEFR

ผลการสอบ CEFR สูงขึ้นร้อยละ
๕

กิจกรรมวันคริสต์มาส

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ
นักเรียนได้ความรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและค่าย
Scrabble
กิจกรรมค่ายภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น

นักเรียนได้ความรู้คาศัพท์
ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น

ผลการดาเนินงาน
ผลการแช่งชันทักษะศิลปหัตถกรรม ดังนี้
- ภาพยนตร์สั้น (ม.๑-๓) ชนะเลิศ
เหรียญทอง
- ภาพยนตร์สั้น (ม.๔-๖) เหรียญทอง
- มารยาทไทย (ม.๑-๓) เหรียญทอง
- มารยาทไทย (ม.๔-๖) เหรียญทอง
- เล่านิทานคุณธรรม (ม.๑-๓) เหรียญทอง
- เล่านิทานคุณธรรม (ม.๔-๖) เหรียญทอง
- โครงงานคุณธรรม (ม.๑-๓) เหรียญทอง
- โครงงานคุณธรรม (ม.๔-๖) ชนะเลิศ
เหรียญทอง
- เพลงคุณธรรม (ม.๑-๓) เหรียญทอง
- เพลงคุณธรรม (ม.๔-๖) เหรียญทอง
- สวดมนต์แปล (ม.๑-๖) เหรียญทอง
คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของกิจกรรมที่ส่งเข้า
แข่งขัน
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จานวน ๑๕๐ คน มีความพร้อมในการเข้า
สอบ CEFR
- ผลการสอบ CEFR สูงขึ้นร้อยละ ๕
-นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ร้อยละ ๙๕
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
-นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ จานวน ๑๐๐ คน
มีความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๙๕
-นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ จานวน ๑๐๐ คน
มีความรู้คาศัพท์ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่นเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ ๙๕

๒๒
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
กิจกรรมส่งเสริมภาษาเพื่อการสื่อสาร นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อ
สาหรับนักเรียน
การสือ่ สารเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐
กิจกรรมส่งเสริมความพร้อมการ
แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
โครงการแข่งขันส่งเสริมทักษะ
นักเรียนด้านอาหาร

นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ร้อยละ ๑๐๐
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศได้รับการพัฒนา
ความรู้ ร้อยละ ๘๐
นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจาก
การแข่งขันร้อยละ ๑๐๐

ผลการดาเนินงาน
- นักเรียนเกิดการเรียนรู้คาศัพท์
สานวน ประโยคและบทสนทนาเพื่อใช้
ในการสื่อสารเพื่อขึ้นร้อยละ ๘๐
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะ
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศได้รับการพัฒนา
ความรู้ร้อยละ ๘๕
ผลการแช่งชันทักษะศิลปหัตถกรรม ดังนี้
๑. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๒. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๓. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่
ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๔. การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง
๕. การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๖. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้
ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๗. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้
ม.๔-ม.๖ ๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๘. การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓
๓ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

๒๓
งาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
๙. การแข่งขันโครงงานอาชีพม.ปลาย
และธุรกิจจาลอง(จิกกะลาโมเดล) ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ คิดเป็นร้อยละ
๗๕ ของกิจกรรมที่ส่งเข้าแข่งขัน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ผลการแช่งชันกีฬาเป็นดังนี้
ได้รับรางวัลร้อยละ ๙๕
๑. กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ ๑๕ ปี และ
๑๘ ปีชาย ได้เหรียญทองแดง
๒. กีฬาวอลเลย์บอล - ๑๘ ปีชาย
รองชนะเลิศ
๓. กรีฑาเป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันระดับ
ภาค ๗ รายการ
๔. แข่งขันกีฬาสพม.เขต ๒๘
รางวัล
ทอง

เงิน

๑๕

๙

ทองแดง
๑๑

รวม
๓๕

๕.การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัด
ตัวแทนภาค ได้เป็นตัวแทนภาคอีสาน
๖.การแข่งขันกีฬาไทคัพ รอบชิงชนะเลิศ
ที่จังหวัด นครสวรรค์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๓
๗.การแข่งขันกีฬากรีฑาชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสา ฯ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
๘.กรีฑารายการ BA RA MOUNTAIN
CLIMBING CHAMPIONSIPS ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ

๒๔
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
โครงการค่ายดนตรี- ศิลปะ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
สู่ความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี – ศิลปะ ได้รับรางวัลร้อย
ละ ๙๐ ของกิจกรรมที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงาน

๒. จุดเด่น
ครูมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมีการออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา การจัดกระบวนการเรียนการสอนใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม มีการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการให้คาแนะนา
คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
๓. จุดควรพัฒนา
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่ยัง
ไม่สามารถนาข้อมูลรายบุคคลที่วิเคราะห์ได้มาดาเนินการแก้ไขในรูปของงานวิจัย

๒๕
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการและผลการดาเนินงาน
กระบวนการพัฒนา
- โรงเรียนประเมินคุณภาพภายในตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ๘ ประการ
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
๓. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ระบบ
๔. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๕. ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
๖. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา
๗. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นการประเมิน
คุณภาพภายใน
๘. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

- การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จัดลาดับจากมากไปน้อยของตัว
บ่งชี้ คือ สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา, จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา, จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
, ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา, นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาบริหารจัดการระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม ๘ องค์ประกอบ จัดให้
มีการประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษาโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๕๓ และที่กาหนดตามมาตรา
๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และฉบับ
ปรับปรุง
ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

๒๖
กระบวนการพัฒนา
- สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพมีแนวทางปฏิบัติร่วมกันคือ
๑) กาหนดเป็นนโยบายการประกันคุณภาพ
ภายใน และมีโครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๒) จัดโครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน
๓) แต่งตั้งคณะทางานฯ
๔) จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
๕) ประชุมคณะทางาน ฯ
๖) กาหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ทั้ง ๔
มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕๕๙ โดยการมีส่วนร่วมทุกคน
๗) ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมาย เสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และเขตพื้นที่
๘) จัดทาคู่มือ/แนวทาง แบบประเมิน แบบเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติม สาหรับใช้ดาเนินการ
๙) ดาเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน ๘ องค์ ป ระกอบ ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณ ภาพตาม
มาตรฐาน การจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศ
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา การจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีการจัดทามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมร่วมในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียน
มีการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลให้นักเรียน เกิด
การคิดวิเคราะห์ มีการสรุปโครงการ/กิจกรรมมี
การจัดทาหลักสูตรที่สนองตอบความต้องการของ
นักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จากแนวทางการปฏิบัติ
งานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลให้สถาน
ศึกษามีระบบงานประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งทุก
ภาคส่วนเกิดความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

๒๗
กระบวนการพัฒนา
ของสถานศึกษา การจัดทารายงานประจาปีของ
สถานศึกษา และการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๐) จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อ สพม.๒๘
๑๑) เตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน โดยเขตพื้นที่ประจาปีการศึกษา
๑๒) นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครู เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
๑๓) เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน

ผลการดาเนินงาน

๒. จุดเด่น
สถานศึกษามีการจัดทามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนมีการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ มีการสรุปโครงการ และกิจกรรม
มีการจัดทาหลักสูตรที่ สนองตอบความต้องการของนักเรียน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ มีการ
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
๓. จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการตาม ๘ องค์ประกอบ คือ
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๔. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๕. นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๖. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๗.จัดทารายงานประจาปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายใน
๘. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

๒๘
๙. สถานศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘
องค์ประกอบตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีทักษะในการทางานรักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีจิตสาธารณะ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้นา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เน้นการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกระจายอานาจเพื่อการบริหารจัดการงานที่คล่องตัวและรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมีการออกแบบ
และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา การจัดกระบวนการเรียน
การสอนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมมีการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัด
การเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการให้
คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
สถานศึกษามีการจัดทามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา โรงเรียนมีการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรมส่งผลให้นักเรียน เกิดการคิดวิเคราะห์ มีการสรุป
โครงการ และกิจกรรม มีการจัดทาหลักสูตรที่สนองตอบความต้องการของนักเรียน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เป็นระบบ มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และ
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ

๒๙
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๓๐
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น
สรุปภาพรวม

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยีย่ ม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

๓๑
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ
รายงานประจาปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓ – ๔ ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อม
ทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น
จากการสังเคราะห์มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของ
ผู้เรียนของสถานศึกษา พบว่าผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการ
ทางาน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมี
ทักษะในการทางานรักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีจิตสาธารณะ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้นา และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ผู้บริหารสถานศึกษา
บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกระจาย
อานาจเพื่อการบริหารจัดการงานที่คล่องตัวและ
รวดเร็วลดขั้นตอนในการปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด

จุดควรพัฒนา
จากการสังเคราะห์มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของ
ผู้เรียน ทาให้พบว่าผู้เรียนบางส่วนยังไม่สามารถ คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบได้

สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยได้นาเอารูปแบบการนิเทศภายในมา
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานเพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมโดยยึดวงจรการทางานตามระบบ PDCA.

๓๒
จุดเด่น
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมีการออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง บุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญาการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมมีการนา
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายมี
การให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล
สถานศึกษามีการจัดทามาตรฐานการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา โรงเรียนมีการดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมส่งผลให้นักเรียน เกิดการคิดวิเคราะห์ มีการ
สรุปโครงการ และกิจกรรม มีการจัดทาหลักสูตรที่
สนองตอบความต้องการของนักเรียน มีการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบมีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

จุดควรพัฒนา
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่
ยังไม่สามารถนาข้อมูลรายบุคคลที่วิเคราะห์ได้มา
ดาเนินการแก้ไขในรูปของงานวิจัย

สถานศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ

๓๓
จุดเด่น
และสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

จุดควรพัฒนา

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จากการที่สถานศึกษารับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ๓ และจากการประเมินตนเองในปีการศึกษา ๒๕๕๙
ทั้ง ๔ มาตรฐานนั้น สถานศึกษาได้ค้นพบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาที่จะกาหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะ
นาไปจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป โดยการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองงานทั้ง ๔
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมาตรฐานที่ ๔
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
ความต้องการและการช่วยเหลือ
ในการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีความต้องการและการช่วยเหลือคือ
- ด้านการบริหารวิชาการจัดให้มีการอบรม สัมมนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ
การออกแบบการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้, การเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน,
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
- คาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานการเขียนรายงานประจาปีของสถานศึกษา
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจาปีของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
----------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จาเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๙(๓) ได้กาหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ ยึดหลักที่ส าคั ญ ข้ อหนึ่ ง คือ มี การ
กาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา
๓๑ ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึก ษา และมาตรา ๔๘ ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กัด และและสถานศึก ษาจั ดให้ มี ระบบประกั น คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยมี การจัดท ารายงานประจาปีเสนอต่ อหน่ วยงานต้ นสัง กั ด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง และเปิด เผยต่ อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียน
ประสานมิตรวิทยาจึงใช้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษา
เพื่ อเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับ สถานศึกษา ในการพัฒ นา ส่ง เสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทวี บุญพอ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(นายเดชชัย ดวงแสง)
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

(นายฤทธา นันทพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
_________________________
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
มีจานวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
-------------------------------------------------

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อ การประกั นคุ ณ ภาพภายในของสถานศึก ษา ประกาศคณะกรรมการการประกัน คุ ณ ภาพภายในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้ นของสถานศึกษา โรงเรียน
กันทรารมณ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกาหนดค่าเป้าหมายการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน
ในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ย นกั น ทรารมณ์ จึ ง ประกาศก าหนดค่ า เป้ า หมายการพั ฒ นาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึ กษา ระดับ การศึกษาขั้น พื้ นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อ เป็น เป้ าหมายในการพั ฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายทวี บุญพอ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(นายเดชชัย ดวงแสง)
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

(นายฤทธา นันทพันธ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

การกาหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับดีเยี่ยม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ระดับดีเยี่ยม
๑)ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวนตาม
ร้อยละ ๙๕.๑๙ ได้ระดับดีขึ้นไป
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ร้อยละ ๙๓.๕๘ ได้ระดับดีขึ้นไป
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร้อยละ ๙๗.๕๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ร้อยละ ๙๔.๗๗ ได้ระดับดีขึ้นไป
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
ร้อยละ ๙๑.๕๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
ร้อยละ ๙๔.๙๓ ได้ระดับดีขึ้นไป
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับดีเยี่ยม
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละ ๙๘.๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ร้อยละ ๙๗.๔๗ ได้ระดับดีขึ้นไป
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ร้อยละ ๙๗.๐๒ ได้ระดับดีขึ้นไป
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
ร้อยละ ๙๕.๕๗ ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับดีเยี่ยม
๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ระดับดีเยี่ยม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน เรียนรู้ คู่ ICT
อัตลักษณ์ของนักเรียน มีวินัย ใส่ใจ จิตอาสา
๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับดีเยี่ยม
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ระดับดีเยี่ยม
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ระดับดีเยี่ยม
ทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ระดับดีเยี่ยม
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
ระดับดีเยี่ยม
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
๓ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔ การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑
๒
๓

การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น
-----------------------------------

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนกันทรารมณ์ อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
……………………..........
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายในระดับ การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน เรื่อ ง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กาหนด
ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัด ขึ้น
ทะเบียนไว้ อย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีๆส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง และมีความพร้อมใน
การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนกันทรารมณ์ จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑. นายเดชชัย ดวงแสง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นางกิษรา เทสันตะ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ
๓. นายภาคภูมิ ทวีชัย
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา กรรมการ
๔. นายทรงพล นนทา
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา กรรมการ
๕. นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา กรรมการ
๖. นายกฤษฎา พิมพันธ์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
๗. นางสาวบังออน จุลพล
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการ
๘. นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙. นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายสุระคติ ทองคา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนละทายวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑๑. นายนริศ อัมภรัตน์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
( นายเดชชัย ดวงแสง )
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
………………………………………………………...
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ ที่
กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่ง เสริมการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เข้มแข็งตามแนวคิด หลักการ กฎกระทรวง
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ ดังนี้
๑.
๒
๓.
๔.
๕.

นายเดชชัย ดวงแสง
นายทวี บุญพอ
นายนริศ อัมภรัตน์
นายสุระคติ ทองคา
นางกิษรา เทสันตะ

ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วางแผนการดาเนินงานเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบทั้งระดับบุคคล และระดับสถานศึกษา
การดาเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายงานผลและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
เตรียมการให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

(นายเดชชัย ดวงแสง)
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

คาสั่งโรงเรียนกันทรารมณ์
ที่ ๑๑๒ /๒๕๖๐
เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการเขียนรายงานประจาปีของสถานศึกษา
โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
………………………………………………………………………………….………
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ , (ฉบับที่ ๓
) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งขั้นตอนหนึง่ ของระบบประกันคุณภาพภายใน คือ การจัดทารายงานประจาปี (SAR) เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูล
ในการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป และนาเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด ต่อสาธารณชน และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านนาดี
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นายเดชชัย ดวงแสง
นายทรงพล นนทา
นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง
นายภาคภูมิ ทวีชัย
นางสุพัตรา ดาวหน
นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
นายวีระชัย พละศักดิ์
นายศักดนัย สืบเสน
นางเมตตา พูลสวัสดิ์
นางวรรณภา สีใสย์
นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง

ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการ
รองผู้อานวยการฝ่ายธุรการ
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ายบริการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕
๑๖.
๑๗.

นายอานิรุทธ์ สิงหนาค
นางสาวประดิษฐ์ พลศักดิ์
นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์
นางสุดใจ วงศ์คูณ
นางเด่นดวง ยศวิจิตร
นางลัดดาวัลย์ อัมภรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้างานสารบรรณ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นางจตุพร พรเกียรติคุณ
นางธนาภา คาผุย
นางศิริวรรณ สาธุพันธ์
นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์
นางอรพินท์ จวงพันธ์
นายสมพงษ์ ละชั่ว
นางเรณู คาวงศ์
นางสาววิไล อุกาพรหม
นางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร
นายวิชา กิ่งทอง

หัวหน้างานแผนงาน
หัวหน้างานบุคคล
หัวหน้างานวางแผนวิชาการ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
หัวหน้างานกิจกรรมการเรียนการสอน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการเรียน
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริการห้องเรียนพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
หัวหน้างานห้องสมุด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๒.
๔๓.

นางวรรธนา บัวแก้ว
นายเทอด เลิศล้า
นายดิลก คาเพราะ
นายดาริห์ ก้อนคา
นายอานิรุทธ์ สีดา
นายณฤภง ศรีละพล
นายวิโรจน์ มั่นธรรม
นางณภัค สิมณี
นางสมสุข ลาสุนนท์
นายกฤษฎา พิมพันธ์
นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์
นางสาวบังออน จุลพล
นางปวีณา สุราไพ
นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา

หัวหน้างานบริการห้องเรียน
หัวหน้างานสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้างานวางแผนกิจการนักเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยและคุณธรรม
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานแผนงาน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ

หน้าที่
วิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลและจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ของโรงเรียนบ้านค้อใหญ่ ที่รับผิดชอบสรุปข้อมูลและจัดพิมพ์รายงานให้ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลให้เสร็จทันการใช้งาน

คณะกรรมการฝ่ายจัดเรียงพิมพ์เข้าเล่ม
๑
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายกฤษฎา พิมพันธ์
นางจตุพร พรเกียรติคุณ
นางสาวบังออน จุลพล
นางปวีณา สุราไพ
นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา
นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานแผนงาน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานแผนงาน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดเรียงลาดับงานรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
พร้อมเข้ารูปเล่มสะดวกต่อการนาไปใช้ต่อไป
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้เกิดผล
ดีกับทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

(นายเดชชัย ดวงแสง)
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

