
 

 

 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

         ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

       โรงเรียนกันทรารมณ์ 
อ าเภอกันทรารมย ์    จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

ค าน า 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาด าเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ และให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เน้นความต่อเนื่อง ๒) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โดยต้นสังกัด  
๔) เผยแพร่ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานท่ีดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  ๕) น าผลการประเมินไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดท้ังเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น  โรงเรียนกันทรารมณ์  ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและ
ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพื้นท่ี
การศึกษา  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านไว้       
ณ   โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 

 
                (นายเดชชัย ดวงแสง) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนกนัทรารมณ์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุง ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘   
ใหส้ถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 
 ดังนั้นโรงเรียนกนัทรารมณ์จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  ตลอดได้
แนวปฏิบัติพร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ 
ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา  การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

          (นายทวี บุญพอ) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        โรงเรียนกนัทรารมณ์ 
               ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐ 
       
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 
ส่วนที ่            หน้า 

 ค าน า           

 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 สารบัญ 
๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       ๑ 

 ข้อมูลท่ัวไป         ๑ 

ข้อมูลครูและบุคลากร       ๑ 

ข้อมูลนักเรียน        ๒ 

สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๓ 

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      ๔ 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      ๖ 

สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา    ๖ 
 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

   มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๘ 

   มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๑๕ 

   มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๗ 

   มาตรฐานท่ี  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  ๒๔ 

   ผลการประเมินภาพรวม       ๒๗ 

  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    ๒๘ 
    ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 

   จุดเด่น - จุดท่ีควรพัฒนา       ๓๐ 

   แนวทางการพัฒนาในอนาคต      ๓๒ 

   ความต้องการการช่วยเหลือ       ๓๒ 
 
 
 
 
 



 

 

      ๔  ภาคผนวก 

   ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

   ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

   ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 



 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือ  โรงเรียนกันทรารมณ์   ท่ีอยู่ เลขท่ี ๑ ถนนประชารังสฤษฏ์ หมู่ ๕  ต าบลดูน   อ าเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ โทรศัพท์  ๐๔๕-๖๕๑๑๔๓                                       
โทรสาร ๐๔๕-๖๕๑๕๓๒ เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

ปีการศึกษา๒๕๕๙ ๕ ๑๒๗ ๑๗ ๗ ๒๙ 
 
 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๕ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๒๐ ๑๘.๑๕ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๒๘ ๑๖.๗๙ 
๔. ภาษาไทย ๒๐ ๑๕.๖๐ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๒๘ ๑๘.๙๖ 
๖. สังคมศึกษา ๒๑ ๑๘.๔๓ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๒ ๑๒.๖๘ 
๘. ศิลปะ ๘ ๑๗.๐๐ 
๙. แนะแนว ๒ ๑๖.๐๐ 

รวม ๑๕๙ ๑๖.๗๗ 
 
 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รวม ๒,๕๐๙  คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งส้ิน 

 
จ านวนห้อง  ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๑ ๑๓ ๑๔ ๗๔ 

เพศ ชาย ๑๖๙ ๑๖๘ ๑๗๗ ๑๔๐ ๑๔๔ ๑๔๘ ๙๔๖ 
หญิง ๒๕๙ ๒๓๙ ๒๓๗ ๒๔๑ ๒๙๐ ๒๙๗ ๑,๕๖๓ 

รวม  ๔๒๘ ๔๐๗ ๔๑๔ ๓๘๑ ๔๓๔ ๔๔๕ ๒,๕๐๙ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๖ ๓๔ ๓๕     ๓๕ ๓๔ ๓๒ ๓๔ 

๒ 



 

 

 
 
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 
 

 
 

๓ 



 

 

๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 
 

 
 
 
 

๔ 



 

 

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

 

 
 
 

๕ 



 

 

๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 
 
๑.๗  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 

๖ 



 

 

 
 
๑.๘ ข้อมูลงบประมาณ         
 การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงบประมาณ 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  แบ่งปันส่วนงานออกเป็น 3 ด้าน  คือ งานวิชาการ  บริการท่ัวไป  ส ารอง
จ่าย 

งบวิชาการ งบบริหารท่ัวไป งบส ารองจ่าย 
60% 30% 10% 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

๗ 



 

 

แสดงเงินตามกรอบ 
รายการ จ านวนเงิน 

งบวิชาการ 2,457,240.00 
งบบริหารท่ัวไป 1,228,620.00 
งบส ารองจ่าย 409,540.00 
รวมทั้งส้ิน 4,095,400.00 

 
การจัดสรรงบประมาณตามกรอบ 

ล าดับท่ี ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน 
จัดสรรงบประมาณ 

เงินอุดหนุน เงิน บกศ. ค่าใช้จ่ายสนับสนุน 
1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2,457,240.00  100,000.00 
2 บริหารงานท่ัวไป    
 กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 184,750.00 100,000.00  
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 423,870.00   
 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 620,000.00   
 รวมกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 1,228,620.00 100,000.00  
3 งบส ารอง 409,540.00   
4 กันเงินรายจ่ายประจ า 4,930,000.00 3,656,000.00  

รวมยอดทั้งสิ้น 9,025,400.00 3,756,000.00 100,000.00 
 
1.9 สภาพชุมชนโดยรวม 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียน  เมื่อน ามาศึกษาโดยละเอียดแล้วพบว่า
โรงเรียนอยู่ในกลุ่มดาวรุ่ง (Star)  ท่ีต้องพัฒนาส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้น  ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นจุดเด่นคือ  
สังคมและวัฒนธรรมส่งผลเอื้อต่อแหล่งเรียนรู้และการอนุรักษ์  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษา  การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจในชุมชน  ด้านการเมืองและกฎหมาย 
 ด้านสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดเด่นมากคือ  โครงสร้างและนโยบาย  การให้บริการด้านวัสดุ-อุปกรณ์  
การบริหารการเงิน  การบริหารจัดการบุคลากร   ส่วนในด้านท่ีเป็นจุดต้องพัฒนา คือ คุณลักษณะของผู้เรียน 
 โดยภาพรวมแล้วโรงเรียนกันทรารมณ์มีสถานภาพเข้มแข็ง  โดยสภาพสังคมท่ีอ านวยและจัดโครงสร้างการ
บริหารภายใน  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนท าให้ก าหนดทิศทางในการ
พัฒนา  และทราบจุดยืนของตนเองโดยการท างานร่วมกันท้ังผู้ปกครอง  ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา จึง
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้น  การก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายทิศทางในการพัฒนา  จึงมุ่งสู่
การนักเรียนเป็นส าคัญตามแนวทางพัฒนาคนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 
 

๘ 



 

 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 ๑) ศึกษานโยบายของส่วนราชการ  ต้นสังกัด และน ามาก าหนดมาตรการ/นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
โรงเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนโดยโรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการ ท่ีสนองต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
 ๒) สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๓) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  อบรม ทัศนศึกษา เดินรณรงค์  การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังใน
และนอกสถานศึกษา 
 ๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
องค์กรชุมชนท้ังภาครัฐและเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
 ๕) จัดให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยการประเมินตนเอง 
 ๖) สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/ผู้ปกครอง โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. ผลการด าเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑)  ความสามารถในการอ่าน  เขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
     ร้อยละ ๙๕.๑๙ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     ร้อยละ ๙๓.๕๘ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารร้อยละ ๙๗.๕๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔)  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ ๙๔.๗๗  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติร้อยละ ๙๑.๕๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖)  ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน  หรือการท างานร้อยละ ๙๔.๙๓  ได้ระดับดีขึ้น 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  และวัฒนธรรมอันดี 
     ของสังคมร้อยละ ๙๘.๘๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยร้อยละ ๙๗.๔๗  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายร้อยละ ๙๗.๐๒  ได้ระดับดีขึ้นไป 

๙ 



 

 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม  ร้อยละ ๙๕.๕๗  ได้ระดับดีขึ้นไป 
ท้ังนี้  มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการอ่านการ
เขียน 
(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับดีเย่ียม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ความสามารถ
ในการส่ือสาร 
คิดค านวณ  
และคิด
วิเคราะห ์
(ระดับดีเย่ียม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการส่ือสาร  
คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 

๑๐ 



 

 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับดีเย่ียม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
(ระดับดีเย่ียม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

๑๑ 



 

 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

๑๒ 



 

 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

๑๓ 



 

 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  

สุขภาวะทางจิต  ภูมิคุ้มกันและความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  ท่ีอยู่ในระดับดีเย่ียม 

 

 
 
 

๑๔ 



 

 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีน้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 

 

๓. จุดเด่น 
จากการสังเคราะห์มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถใน

การอ่าน  เขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณตามเกณฑ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติมีความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน  
หรือการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์   มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีทักษะ
ในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีจิตสาธารณะ 
๔. จุดควรพัฒนา 

จากการสังเคราะห์มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ท าให้พบว่า  ผู้เรียนบางส่วนยังไม่สามารถ คิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  และคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบได้ 
 
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 
๑. วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่  ๒   
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษา 
 

สถานศึกษามีวิธีด าเนินการพัฒนาบริหารจัดการ
ดังนี ้
     ๑.ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครูและผู้ปกครองนักเรียน ก าหนด
มาตรการ/นโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่เป้าหมายท่ีได้ร่วมกันก าหนดใช้
เทคนิคการนิเทศภายในเพื่อพัฒนางาน 
ประสานสัมพันธ์   สร้างขวัญและก าลังใจ 
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ๒. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงาน โดยยึด 
หลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM) และบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมา 
ภิบาล 
    ๓. ผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
และเป็นต้นแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

    ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า 
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนยึดหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน  หรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ,ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ, 
มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจส่งผลให้ นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการ
บริหารจัดการศึกษา และผู้บริหารได้
ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลาเกิด 

 

๑๖ 



 

 

 
มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 

 
 
 

    ๔. ส่งเสริม  และสนับสนุนให้บุคลากรทุก 
คนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล/จัดกลุ่ม และ
น าไปใช้ประโยชน์ 
    ๕. ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนการ 
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมกับกลุ่มสาระ 
    ๖. ส่งเสริมให้มีการจัดสอนซ่อมเสริม/สอน
ติวและเข้าค่าย 
    ๗. ส่งเสริมให้ครูจัดท า ID-Plan  เพื่อ
พรรณนางานท่ีจะต้องด าเนินการ และท า MOU 
กับผู้บริหาร 
    ๘. ครูประเมินตนเองในภาระงานท่ี
รับผิดชอบ 
    ๙. จัดหาส่ือ/อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
    ๑๐. จัดแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก 
    ๑๑. ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  ด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง  โดยเน้นการออก
ข้อสอบตามแนวทางข้อสอบ O-NET 
    ๑๒. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครู เพื่อพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
    ๑๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าวิจัย  เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน/นักเรียน/งาน 
    ๑๔. เผยแพร่ผลงานท่ีดีเด่น  เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ 

 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
สูงสุด 

 
 

๑๗ 



 

 

 
๒. จุดเด่น 

ผู้บริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้น า และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีเน้นการพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารท่ีเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกระจายอ านาจเพื่อการบริหารจัดการงานท่ีคล่องตัวและรวดเร็ว  ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
๓. จุดควรพัฒนา 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยได้น าเอารูปแบบการนิเทศภายในมาเป็น 
เครื่องมือในการขับเคล่ือนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน   เพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่องสถานศึกษาควร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  โดยยึดวงจรการท างานตามระบบ PDCA. 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 
๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน                                                        
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้  

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 

๑.ครูร้อยละ ๙๐ จัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเรียนรู้ร่วมกัน 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานระดับดีมากขึ้น 

-  นักเรียนร้อยละ ๙๓.๔๐ มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานระดับดีมากขึ้น 
-  นักเรียนร้อยละ ๙๒.๑๓ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
-   ครูร้อยละ ๙๕.๒๐ จัดกิจกรรมให้
นักเรียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเรียนรู้ร่วมกัน 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางภาษาไทย 

นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางภาษาไทย  ร้อยละ ๘๐ 

- นักเรียนได้รับรางวัลจากการ 
แข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาไทย  
ร้อยละ ๘๕ 

กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการอ่านและ
การเขียน 

นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ร้อยละ 
๙๕ 

- นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางการอ่านและการเขียนสามารถอ่าน
และเขียนได้ร้อยละ ๙๕ 

๑๘ 



 

 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

โครงการอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครูร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ
ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  

- ครูร้อยละ๘๕ มี 
 ความสามารถในการน า
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพครู 

พัฒนาครูและบุคลากรด้าน ICT และส่ือ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการใช้ ICT ในการ
ผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

- ครูและบุคลากรร้อยละ  
๘๕ มีความสามารถในการใช้ ICT 
ในการผลิตส่ือและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทยด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน 

นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้
ร้อยละ ๙๐ 

-   นักเรียนร้อยละ ๙๕ ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
สามารถอ่านและเขียนได้ 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
๑๐๐ 

- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้า 
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ 

กิจกรรมเข้าค่ายอบรมโปรแกรม  
The Geometer Sketchpad   

นักเรียนท่ีเข้าค่ายสามารถสร้าง
ช้ินงานได้อย่างน้อย ๑ ช้ินงาน 

- นักเรียนท่ีเข้าค่ายจ านวน  
๑๒๐ คนสามารถสร้างช้ินงานจาก
โปรแกรม The Geometer 
Sketchpad ได้อย่างน้อยจ านวน 
๑๒๐ ช้ินงาน  

กิจกรรมค่ายเยาวชนรักคณิตศาสตร์ นักเรียนท่ีเข้าค่ายสามารถสร้าง
โครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างน้อย 
๑ โครงงาน 

- นักเรียนจ านวน ๒๐๐ คน 
ท่ีเข้าค่าย  สามารถสร้างโครงงาน
คณิตศาสตร์ได้อย่างน้อยคนละ ๑ 
โครงงาน 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์และโอเนต 

ลด ๐ , ร ,มส ของนักเรียนลงเหลือ
ร้อยละ ๓  

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ ๑๐ 
-   ๐ , ร ,มส ของนักเรียนลงเหลือ
ร้อยละ ๓ ของแต่ละรายวิชาท่ีสอน 

๑๙ 



 

 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

   

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกโครงงานท่ี
ชนะเลิศเข้าแข่งขันทักษะร่วมกับต้น
สังกัด 

- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
โครงงานคณิตศาสตร์ในระดับช้ันม.ต้น 
จ านวน  8 โครงงาน  ผลงานชนะเลิศเข้า
ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๘๐  

- นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๐๐ คน สามารถคัดเลือกคัดเลือก
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๘๐ 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 

นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์
ตรงทางวิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  
ได้รับประสบการณ์ตรงทางวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
หุ่นยนต์และส่ิงประดิษฐ์ 

นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับประสบการณ์ตรงทาง
วิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนจ านวน ๕๐ คนท่ี 
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
หุ่นยนต์และส่ิงประดิษฐ์ได้รับประสบการณ์
ตรงทางวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และดารา
ศาสตร์ 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทุกคนมี
เจตคติท่ีต่อ 

- นักเรียนจ านวน ๑๐๐คนท่ี 
เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ ๙๐  

- นักเรียนร้อยละ ๙๐ ม ี
ความรู้ และปฏิบัติตามแบบอย่างมารยาท
งามอย่างไทย 

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

นักเรียนร้อยละ ๙๘ ยึดหลักค าสอน
ของพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต 

-  นักเรียนได้ศึกษาหลักค าสอนของพุทธ
ศาสนาเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 
-  นักเรียนร้อยละ ๙๕ ยึดหลักค าสอนของ
พุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต 

 

๒๐ 



 

 

 
 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

นักเรียนท่ีเป็นตัวแทนแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัลเหรียญทอง
อันดับ ๑ ร้อยละ ๗๕ 

ผลการแช่งชันทักษะศิลปหัตถกรรม ดังนี้ 
-  ภาพยนตร์ส้ัน (ม.๑-๓)  ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 
-  ภาพยนตร์ส้ัน (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 ของกิจกรรมท่ีส่งเข้า
แข่งขัน 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ 
CEFR  

ผลการสอบ  CEFR สูงขึ้นร้อยละ 
๕  

- นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑๕๐ คน มีความพร้อมในการเข้า
สอบ CEFR 
- ผลการสอบ CEFR สูงขึ้นร้อยละ ๕ 

กิจกรรมวันคริสต์มาส นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 

-นักเรียนโรงเรียนกนัทรารมณ์ร้อยละ ๙๕ 
มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและค่าย 
Scrabble 

นักเรียนได้ความรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

-นักเรียนช่วงช้ันท่ี ๓ จ านวน ๑๐๐ คน  
มีความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๙๕  

กิจกรรมค่ายภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น นักเรียนได้ความรู้ค าศัพท์
ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น 

-นักเรียนช่วงช้ันท่ี ๓ จ านวน ๑๐๐ คน  
มีความรู้ค าศัพท์ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่นเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ ๙๕ 

๒๑ 



 

 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมส่งเสริมภาษาเพื่อการส่ือสาร
ส าหรับนักเรียน 

นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อ
การส่ือสารเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐  

- นักเรียนเกิดการเรียนรู้ค าศัพท์  
ส านวน ประโยคและบทสนทนาเพื่อใช้
ในการส่ือสารเพื่อขึ้นร้อยละ ๘๐ 

กิจกรรมส่งเสริมความพร้อมการ
แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ร้อยละ ๑๐๐  

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ 
รางวัลจากการแข่งขันทักษะ 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศได้รับการพัฒนา
ความรู้ ร้อยละ ๘๐  

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศได้รับการพัฒนา
ความรู้ร้อยละ ๘๕ 

โครงการแข่งขันส่งเสริมทักษะ
นักเรียนด้านอาหาร 

นักเรียนท่ีได้รับเหรียญรางวัลจาก
การแข่งขันร้อยละ ๑๐๐ 

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 
 

 

๒๒ 



 

 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

  ๙. การแข่งขันโครงงานอาชีพม.ปลาย
และธุรกิจจ าลอง(จิกกะลาโมเดล) ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ คิดเป็นร้อยละ 
๗๕ ของกิจกรรมท่ีส่งเข้าแข่งขัน 
 

โครงการแข่งขันกีฬา  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ได้รับรางวัลร้อยละ ๙๕  

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

รางวัล  
รวม  

ทอง  เงิน  ทองแดง  

  ๑๕     ๙  ๑๑  ๓๕  

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

 

๒๓ 



 

 

 
 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

โครงการค่ายดนตรี- ศิลปะ
สู่ความเป็นเลิศ 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ด้านดนตรี – ศิลปะ ได้รับรางวัลร้อย
ละ ๙๐  ของกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 

 
 
๒. จุดเด่น 

ครูมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาศักยภาพของผู้เรียนมีการออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  การจัดกระบวนการเรียนการสอนใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสม    มีการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้   
ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  มีการให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
 
๓. จุดควรพัฒนา 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวางแผนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  แต่ยัง
ไม่สามารถน าข้อมูลรายบุคคลท่ีวิเคราะห์ได้มาด าเนินการแก้ไขในรูปของงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 



 

 

 
มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 
 
๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
-  โรงเรียนประเมินคุณภาพภายในตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ๘  ประการ 
๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
๓. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น
ระบบ 
๔. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
๕. ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
๖. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
๗. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นการประเมิน
คุณภาพภายใน 
๘. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

      สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  จัดล าดับจากมากไปน้อยของตัว
บ่งช้ี  คือ  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา, จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา, จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
, ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา, น าผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาบริหารจัดการระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม ๘ องค์ประกอบ จัดให้
มีการประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษาโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๕๓ และท่ีก าหนดตามมาตรา 
๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และฉบับ
ปรับปรุง 
 

-  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ท่ีมีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 

๒๕ 



 

 

 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

-   สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพมีแนวทางปฏิบัติร่วมกันคือ 
     ๑) ก าหนดเป็นนโยบายการประกันคุณภาพ
ภายใน  และมีโครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ๒) จัดโครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน 
    ๓) แต่งต้ังคณะท างานฯ 
    ๔) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
    ๕) ประชุมคณะท างาน ฯ 
    ๖) ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ท้ัง ๔ 
มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒๕๕๙ โดยการมีส่วนร่วมทุกคน 
    ๗) ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมาย เสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  และเขตพื้นท่ี 
    ๘) จัดท าคู่มือ/แนวทาง  แบบประเมิน  แบบเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติม ส าหรับใช้ด าเนินการ 
    ๙) ด าเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน   ๘  องค์ประกอบ   ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  การจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

       โรงเรียนมีการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนา 
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ผู้บริหารสถานศึกษา 
 คณะครู  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง 
และชุมชนมีส่วนร่วมร่วมในการพัฒนาการศึกษา  โรงเรียน 
มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งผลให้นักเรียน  เกิด
การคิดวิเคราะห์  มีการสรุปโครงการ/กิจกรรมมี 
การจัดท าหลักสูตรท่ีสนองตอบความต้องการของ 
นักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให ้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จากแนวทางการปฏิบัติ 
งานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี 
เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลให้สถาน 
ศึกษามีระบบงานประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งทุก 
ภาคส่วนเกิดความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียน ชุมชนเกิดความเช่ือมั่นต่อคุณภาพการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
 
 

๒๖ 



 

 

 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

ของสถานศึกษา  การจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา  และการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๑๐) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ สพม.๒๘ 
๑๑) เตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน โดยเขตพื้นท่ีประจ าปีการศึกษา  
๑๒) น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครู  เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

๑๓) เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน 

 

 
๒. จุดเด่น 

 สถานศึกษามีการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ผู้บริหาร 
สถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผู้ปกครอง  และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  
โรงเรียนมีการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม   ส่งผลให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์  มีการสรุปโครงการ  และกิจกรรม  
มีการจัดท าหลักสูตรท่ีสนองตอบความต้องการของนักเรียน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นระบบ  มีการ
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริหารจัดการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 
๓. จุดควรพัฒนา 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการตาม ๘ องค์ประกอบ คือ 
๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๔. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๖. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๗.จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นการประเมินคุณภาพภายใน 
๘. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

๒๗ 



 

 

๙.  สถานศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘  
องค์ประกอบตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  เขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณตามเกณฑ์ มี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติมีความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน  หรือการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีทักษะในการท างานรักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีจิตสาธารณะ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้น า และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีเน้นการ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารท่ีเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกระจายอ านาจเพื่อการบริหารจัดการงานท่ีคล่องตัวและรวดเร็ว  ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมกีารออกแบบ 
และการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  การจัดกระบวนการเรียน
การสอนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมมีการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัด 
การเรียนรู้   ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   มีการให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

สถานศึกษามีการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ผู้บริหาร
สถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา  โรงเรียนมีการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมส่งผลให้นักเรียน  เกิดการคิดวิเคราะห์  มีการสรุป
โครงการ  และกิจกรรม  มีการจัดท าหลักสูตรท่ีสนองตอบความต้องการของนักเรียน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีเป็นระบบ  มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และ
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

๒๘ 



 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเย่ียม 
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  
ดีเย่ียม 

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเย่ียม 

๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ดีเย่ียม 
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเย่ียม 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ดีเย่ียม 
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  ดีเย่ียม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม  
ดีเย่ียม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเย่ียม 
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเย่ียม 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเย่ียม 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดีเย่ียม 
    ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

ดีเย่ียม 

    ๒.๒  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ  

ดีเย่ียม 

๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ดีเย่ียม 
    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเย่ียม 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเย่ียม 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเย่ียม 

๒๙ 



 

 

 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเย่ียม 

๒. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเย่ียม 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ดีเย่ียม 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ให้ดียิ่งขึ้น 
 

สรุปภาพรวม ดีเย่ียม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 



 

 

ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 
 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 (๓ – ๔ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน   พร้อม
ท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
จากการสังเคราะห์มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของ
ผู้เรียนของสถานศึกษา พบว่าผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน  เขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ   
มีความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน  หรือการ
ท างาน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมี
ทักษะในการท างานรักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีจิตสาธารณะ 

จากการสังเคราะห์มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพของ
ผู้เรียน  ท าให้พบว่าผู้เรียนบางส่วนยังไม่สามารถ คิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบได้ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้น า และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ผู้บริหารสถานศึกษา 
บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารท่ีเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกระจาย
อ านาจเพื่อการบริหารจัดการงานท่ีคล่องตัวและ
รวดเร็วลดขั้นตอนในการปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยได้น าเอารูปแบบการนิเทศภายในมา
เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานเพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมโดยยึดวงจรการท างานตามระบบ PDCA. 

๓๑ 



 

 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
      ครูมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามหลักสูตรครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมีการออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง บุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญาการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมมีการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายมี
การให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวางแผนออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่
ยังไม่สามารถน าข้อมูลรายบุคคลท่ีวิเคราะห์ได้มา
ด าเนินการแก้ไขในรูปของงานวิจัย 

มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
       สถานศึกษามีการจัดท ามาตรฐานการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ผู้บริหาร
สถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
การศึกษา  โรงเรียนมีการด าเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมส่งผลให้นักเรียน  เกิดการคิดวิเคราะห์  มีการ
สรุปโครงการ  และกิจกรรม  มีการจัดท าหลักสูตรท่ี
สนองตอบความต้องการของนักเรียน มีการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นระบบมีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  

สถานศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

๓๒ 



 

 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

และสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริหารจัดการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 

 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จากการท่ีสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน รอบ๓  และจากการประเมินตนเองในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
ท้ัง  ๔ มาตรฐานนั้น สถานศึกษาได้ค้นพบจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาท่ีจะก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะ
น าไปจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป  โดยการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมท่ีตอบสนองงานท้ัง  ๔ 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียนมาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมาตรฐานท่ี ๔  
ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
             ในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีความต้องการและการช่วยเหลือคือ 

 - ด้านการบริหารวิชาการจัดให้มีการอบรม สัมมนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ 
การออกแบบการจัดการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้, การเขียนงานวิจัยในช้ันเรียน,  
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๓ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

  -  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 -  ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 -  ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
       โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

          
                                                     ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

----------------------------------- 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา  
๙(๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษา  ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา  
๓๑  ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย  แผนและมาตรฐาน
การศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๙(๓)  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๔๘   
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕   โรงเรียน
ประสานมิตรวิทยาจึงใช้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  ในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
                     
                      (นายทวี    บุญพอ)                     (นายเดชชัย   ดวงแสง) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน              ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 

(นายฤทธา  นันทพันธ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 



 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์  เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
_________________________ 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีจ านวน  ๔  มาตรฐาน  ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มาตรฐานท่ี  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑)  ความสามารถในการอ่าน  เขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณตามเกณฑ์ 
    ของแต่ละระดับช้ัน 
   ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียน 
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ๓)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   ๔)  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   ๖)  ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน  หรือการท างาน 
  ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
    และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๑. การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 



 

 

  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒.๑  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
    ทุกกลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒.๒  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๒.๔  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัด 
    การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๓. การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
      ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  ๔. การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

------------------------------------------------- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหม่    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน    นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนใน 
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียน
กันทรารมณ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและก าหนดค่าเป้าหมายการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชน
ในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
การประเมนิคุณภาพภายใน  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนกันทรารมณ์  จึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
                       (นายทวี     บุญพอ)             (นายเดชชัย  ดวงแสง) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 
 

(นายฤทธา  นันทพันธ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๘ 

 

     
 



 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 

 ๑)ความสามารถในการอ่าน  เขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวนตาม 
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ร้อยละ ๙๕.๑๙ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๙๓.๕๘ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๙๗.๕๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔)  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๙๔.๗๗ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ ๙๑.๕๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖)  ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน  หรือการท างาน ร้อยละ ๙๔.๙๓  ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  และวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
ร้อยละ ๙๘.๘๕   ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๗.๔๗   ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๗.๐๒   ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๙๕.๕๗   ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
๑ การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน    เรียนรู้ คู่ ICT 
อัตลักษณ์ของนักเรียน     มีวินัย  ใส่ใจ  จิตอาสา 

ระดับดีเย่ียม 

๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม 
 ๒.๑  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ   

   ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับดีเย่ียม 

 ๒.๒  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

ระดับดีเย่ียม 

 ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ระดับดีเย่ียม 
 ๒.๔  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับดีเย่ียม 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) ระดับดีเยี่ยม 

๓ การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบ 
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับดีเย่ียม 

๔ การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับดีเย่ียม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ระดับดีเยี่ยม 

๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ระดับดีเย่ียม 
๒ การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ระดับดีเย่ียม 
๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   

และมีประสิทธิภาพ 
ระดับดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

 
----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ 
         เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนกันทรารมณ์    อ าเภอกันทรารมย์    จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘ 

…………………….......... 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีก าหนด  
ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานต้นสังกัด ขึ้น
ทะเบียนไว้ อย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีๆส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 ดังนั้น  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง และมีความพร้อมใน
การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนกันทรารมณ์ จึงประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑.  นายเดชชัย  ดวงแสง ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา           ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางกิษรา  เทสันตะ  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา      รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายภาคภูมิ  ทวีชัย  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา      กรรมการ 
 ๔.  นายทรงพล  นนทา  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา      กรรมการ 
 ๕.  นายประดิษฐ์  ทองเกล้ียง ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา      กรรมการ 
 ๖.  นายกฤษฎา  พิมพันธ์ ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.  นางสาวบังออน  จุลพล ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๘.  นางสาวฐิติมาตย์  พรหมทา  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย                           กรรมการ 
 ๙. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.  นายสุระคติ  ทองค า ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนละทายวิทยา    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 ๑๑.  นายนริศ  อัมภรัตน์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                    
ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป                 
   ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๑๑  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                                                                                                                                  
                              ( นายเดชชัย  ดวงแสง ) 

                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนกนัทรารมณ์ 



 

 

 
 

 

  ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ 

 เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนกันทรารมณ์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙           

………………………………………………………... 
                เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕  ท่ี
ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓   เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ให้เข้มแข็งตามแนวคิด หลักการ กฎกระทรวง  

     จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙  ดังนี้  

 
๑. นายเดชชัย  ดวงแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนกนัทรารมณ์ ประธานกรรมการ 
๒ นายทวี บุญพอ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๓. นายนริศ  อัมภรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. นายสุระคติ  ทองค า ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. นางกิษรา  เทสันตะ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่    
          ๑.  วางแผนการด าเนินงานเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
          ๒.  ติดตามตรวจสอบท้ังระดับบุคคล  และระดับสถานศึกษา 
          ๓.  การด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙   

๔.  รายงานผลและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพฒันา 
๕.  เตรียมการให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด   
 

                         ประกาศ  ณ   วันท่ี ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

 
(นายเดชชัย   ดวงแสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกนัทรารมณ์ 



 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนกันทรารมณ์ 
ท่ี   ๑๑๒   /๒๕๖๐ 

เร่ือง  ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

            ………………………………………………………………………………….……… 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ , (ฉบับท่ี ๓ 

) พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งขั้นตอนหนึง่ของระบบประกันคุณภาพภายใน คือ การจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูล
ในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป และน าเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด ต่อสาธารณชน และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี  ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านนาดี 
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดังนี้ 
 
๑. นายเดชชัย  ดวงแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนกนัทรารมณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายทรงพล  นนทา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ กรรมการ 

๓. นายประดิษฐ์  ทองเกล้ียง รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ กรรมการ 
๔. นายภาคภูมิ  ทวีชัย รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
๕. นางสุพัตรา  ดาวหน หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
๖. นางพรเพญ็  ทัดเทียม หัวหน้าฝ่ายธุรการ กรรมการ 
๗. นายวีระชัย  พละศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการ กรรมการ 
๘. นายศักดนัย  สืบเสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. นางเมตตา  พูลสวัสด์ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๑๐. นางวรรณภา  สีใสย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. นายภูมิลักษณ์  ใจเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาฯ กรรมการ 

๑๒. นายอานิรุทธ์  สิงหนาค หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
๑๓. นางสาวประดิษฐ์  พลศักด์ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๑๔. นางนุชรี  เช้ือทองพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๕ นางสุดใจ  วงศ์คูณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 
๑๖. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร หัวหน้างานสารบรรณ กรรมการ 
๑๗. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์ หัวหน้างานการเงินและบัญช ี กรรมการ 



 

 

๑๘. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ หัวหน้างานแผนงาน กรรมการ 
๑๙. นางธนาภา  ค าผุย หัวหน้างานบุคคล กรรมการ 
๒๐. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์ หัวหน้างานวางแผนวิชาการ กรรมการ 
๒๑. นายไตรรัตน์  เช้ือทองพิทักษ์ หัวหน้างานบริหารวิชาการ กรรมการ 
๒๒. นางอรพนิท์  จวงพันธ ์ หัวหน้างานกิจกรรมการเรียนการสอน กรรมการ 
๒๓. นายสมพงษ์  ละช่ัว หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการเรียน กรรมการ 
๒๔. นางเรณู  ค าวงศ์ หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน กรรมการ 
๒๕. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน กรรมการ 
๒๖. นางสาววิไล  อุกาพรหม หัวหน้ากลุ่มงานบริการห้องเรียนพิเศษ กรรมการ 
๒๗. นางสาวพนิตนันท์  กุลบุตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย กรรมการ 
๒๘. นายวิชา  กิ่งทอง หัวหน้างานห้องสมุด กรรมการ 

๒๙. นางวรรธนา  บัวแก้ว หัวหน้างานบริการห้องเรียน กรรมการ 
๓๐. นายเทอด  เลิศล้ า หัวหน้างานส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
๓๑. นายดิลก  ค าเพราะ หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
๓๒. นายด าริห์  ก้อนค า หัวหน้างานวางแผนกิจการนักเรียน กรรมการ 
๓๓. นายอานิรุทธ์  สีดา หัวหน้างานส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยและคุณธรรม กรรมการ 
๓๔. นายณฤภง  ศรีละพล หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ 
๓๕. นายวิโรจน์  มั่นธรรม หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กรรมการ 
๓๖. นางณภัค  สิมณี หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย กรรมการ 
๓๗. นางสมสุข  ลาสุนนท์ หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
๓๘. นายกฤษฎา  พิมพันธ์ หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๓๙. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์  เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๐. นางสาวบังออน  จุลพล   เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๒. นางปวีณา  สุร าไพ  เจ้าหน้าท่ีงานแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๓. นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา  เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่  
           วิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลและจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
ของโรงเรียนบ้านค้อใหญ่ ท่ีรับผิดชอบสรุปข้อมูลและจัดพิมพ์รายงานให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลให้เสร็จทันการใช้งาน 
 

 



 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเรียงพิมพ์เข้าเล่ม 
 

๑ นายกฤษฎา  พิมพันธ์ หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา                 ประธานกรรมการ 
๒. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ หัวหน้างานแผนงาน                                     รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวบังออน  จุลพล   เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา               กรรมการ 
๔. นางปวีณา  สุร าไพ  เจ้าหน้าท่ีงานแผนงาน                                   กรรมการ 
๕. นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา  เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา               กรรมการ 
๖. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์  เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดเรียงล าดับงานรายงานประเมนิตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
พร้อมเข้ารูปเล่มสะดวกต่อการน าไปใช้ต่อไป 
                                            

                                                                 ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้เกิดผล
ดีกับทางราชการ 

 
                                                        

ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

 

 
     (นายเดชชัย   ดวงแสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกนัทรารมณ์ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


