
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

     โรงเรียนกันทรารมณ ์
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

                 เอกสารล าดับที่ ......./.......... 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึ กษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการ
จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้นโรงเรียนกันทรารมณ์ จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดจนได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตา ม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท า รายงานการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 

 
       

                                      (นายทวี  บุญพอ) 
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                       โรงเรียนกันทรารมณ์ 
                                                                  วันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ค าน า 
 

 การปฏิรูปก ารศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒  - ๒๕๖๑ ) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕  และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก ารประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๑  โดย
ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการก า หนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ ตลอดทั้งเพ่ีอรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ดังนั้น โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกปีการศึกษา และได้
จัดท า รายงาน การประเมินผล  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูล จากการ
ประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษ าของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  เสนอต่อเขตพ้ืนที่ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ส าหรับสถานศึกษา น าไปจัดท าแผนปฏิบัติการใน ปีต่อไป และเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับ เขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด  และประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน ของสถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการ สถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือ ในการ
จัดท ารายงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
 

 

 
                         (นายนริศ อัมภรัตน์) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

สารบัญ 
ส่วนที่            หน้า 
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ค าน า          
  สารบัญ  

๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       ๑ 
              ข้อมูลทั่วไป        ๑ 

 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา      ๑ 
 ข้อมูลนักเรียน        ๒ 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๓ 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      ๔ 
 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   ๑๐ 
 ข้อมูลงบประมาณ        ๑๑ 
 สภาพชุมชนโดยรวม       ๑๒ 

 ๒   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     ๑๓ 
   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๑๓ 
   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๒๑ 
   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๔ 
                 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษา               ๒๘ 
                  ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒    
     ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ  ๒๙ 
   จุดเด่น         ๒๙ 
   จุดที่ควรพัฒนา        ๒๙ 
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต      ๓๑ 
   ความต้องการการช่วยเหลือ                ๓๑ 
      ๔  ภาคผนวก 
  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมายอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
                  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                    ภายในของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
      ชื่อโรงเรียน  กันทรารมณ์ 
      ที่อยู่  ๑ หมู่ ๑๒  ต าบลดูน  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
      สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท ์๐๔๕ – ๖๕๑๑๔๓ โทรสาร ๐๔๕ – ๖๕๑๑๔๓ 

      เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๓ ๑๑๗ ๑๔ ๘ ๒๘ 
 

 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓, ๑๒.๕๐%

๘, ๓๓.๓๓%

๑๓, ๕๔.๑๗%

๐, ๐.๐๐%

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก



 

 

 ๓) จ านวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงาน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน  
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้(ชม./สัปดาห์) 

๑. ภาษาไทย ๑๕ ๑๓.๗๓ 
๒. คณิตศาสตร์ ๑๘ ๑๗ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๒๙ ๑๒.๖๔ 
๔. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๗ ๑๓.๑๑ 
๕. ภาษาต่างประเทศ ๑๙ ๑๙.๒๑ 
๖. ศิลปะ ๗ ๑๘.๒๘ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๔ ๑๐.๙๕ 
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๙ ๑๗.๑๑ 
๙.  อ่ืนๆ (แนะแนว) ๓ ๑๒.๐๐ 

รวม ๑๓๑ ๑๖.๗๕ 
 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
      จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒  รวม  ๒,๔๖๒  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๗๒ 

เพศ 
ชาย ๒๑๘ ๑๙๔ ๑๘๐ ๑๓๕ ๑๑๒ ๑๓๕ ๙๗๔ 

หญิง ๒๖๔ ๒๕๑ ๒๕๓ ๒๕๒ ๒๒๑ ๒๔๗ ๑,๔๘๘ 

รวม ๔๘๒ ๔๔๕ ๔๓๓ ๓๘๗ ๓๓๓ ๓๘๒ ๒,๔๖๒ 

เฉลี่ยต่อห้อง ๔๐.๑๗ ๓๗.๐๘ ๓๖.๐๘ ๓๒.๒๕ ๒๗.๗๕ ๓๑.๘๓ ๓๔.๑๙ 
 

  
t446

t417

t431

t400

t357

t425

t429

t412

t381

t334

t376

t336

t482

t445

t433

t387

t333

t382

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ปี กศ. ๒๕๖๒ ปี กศ. ๒๕๖๑ ปี กศ. ๒๕๖๐



 

 

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (พิจารณารายวิชาพื้นฐาน) 
        ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t66.06

t48.30

t66.00

t69.48

t81.65

t91.70

t83.57

t58.79

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชพีและเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ



 

 

๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 
  

หมายเหตุ   คะแนน เฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ . และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับขังหวัด 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับระดับจังหวัด และรายวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ
จงัหวัด  
 

 

 
 

หมายเหต ุ คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด แต่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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t2
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t2
9.9

9

t5
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t2
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8

t3
0.2

2

t3
2.9

8

t5
5.1

4

t2
6.7

3

t3
0.0

7

t3
3.2

5

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

๐ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

t40.72

t20.40

t27.58

t34.79

t24.99

t39.79

t19.71

t27.13

t34.25

t24.77

t43.02

t25.60

t29.40

t36.10

t28.97

t42.21

t25.41

t29.20

t35.70

t29.20

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน



 

 

 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

 

     
 

     
 
 
 
 
 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

t58.48

t27.70
t35.13

t27.31

t56.21

t23.05
t29.26 t30.91

คะ
แน

นแ
ฌ

ลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

t45.87

t25.10 t28.94
t34.70

t27.18

t40.72

t20.40
t27.58

t34.79
t24.99คะ

แน
นเ

ฉล
ี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒



 

 

๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 

๑.๗  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (ระบุเป็นจ านวนคน) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

t99.18 t95.96 t96.54 t96.90 t99.40 t97.65

t0.82 t4.04 t3.46 t3.10 t0.60 t2.35

ร้อ
ยล

ะ

ผ่าน ไม่ผ่าน

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕
t20

t23

t16

t19
t17

t12

t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00

จ า
นว

นค
น

ระดับชั้น

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง



 

 

๑.๘  ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน (ระบุเป็นจ านวนคนเท่านั้น) 

 

 
 

๑.๙  ผลการประเมินสมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
 ๑.๙.๑  สมรรถนะด้านที่ ๑  ความสามารถในการสื่อสาร (ระบุเป็นจ านวนคนเท่านั้น) 

 

 
  
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐
t242.00

t217.00
t205.00

t225.00

t174.00
t189.00t194.00

t185.00 t182.00

t130.00
t117.00

t159.00

t40.00 t34.00 t37.00
t20.00

t34.00 t26.00
t6.00 t9.00 t9.00 t12.00 t8.00 t8.00

จ า
นว

นค
น

ระดับช้ัน

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๔๕๐ t421.00
t402.00 t405.00

t369.00

t318.00

t371.00

t57.00
t40.00 t26.00 t15.00 t12.00 t9.00t4.00 t3.00 t2.00 t3.00 t3.00 t2.00t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00

จ า
นว

นค
น

ระดับชั้น

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง



 

 

๑.๙.๒  สมรรถนะด้านที่ ๒  ความสามารถในการคิด (ระบุเป็นจ านวนคนเท่านั้น) 

 

   

๑.๙.๓  สมรรถนะด้านที่ ๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา (ระบุเป็นจ านวนคนเท่านั้น) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐ t319.00 t312.00
t299.00

t321.00

t254.00

t305.00

t101.00 t107.00 t98.00

t40.00
t61.00 t65.00t62.00

t26.00 t36.00 t26.00 t18.00 t12.00t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00

จ า
นว

นค
น

ระดับชั้น

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐
t391.00 t397.00

t331.00 t324.00
t295.00

t328.00

t76.00

t37.00

t83.00
t49.00

t26.00
t41.00

t15.00 t11.00 t19.00 t14.00 t12.00 t13.00t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00

จ า
นว

นค
น

ระดับชั้น

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง



 

 

 ๑.๙.๔  สมรรถนะด้านที่ ๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (ระบุเป็นจ านวนคนเท่านั้น) 
 

 
 

๑.๙.๕  สมรรถนะด้านที่ ๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ระบุเป็นจ านวนคนเท่านั้น) 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๔๕๐ t421.00
t392.00

t350.00
t321.00

t303.00
t327.00

t50.00 t38.00
t64.00

t48.00
t21.00

t37.00
t11.00 t15.00 t19.00 t18.00 t9.00 t18.00

t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00

จ า
นว

นค
น

ระดับชั้น

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๔๕๐ t420.00
t383.00

t359.00

t319.00
t298.00

t313.00

t51.00 t53.00 t58.00 t56.00
t27.00

t52.00

t11.00 t9.00 t16.00 t12.00 t8.00 t17.00
t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00

จ า
นว

นค
น

ระดับชั้น

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง



 

 

๑.๑๐  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

    
 

    
 

 
 
 
 

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม. ๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม. ๔ ชั้น ม. ๕ ชั้น ม. ๖

t245 t201 t210 t240 t174 t245
t450 t432 t415 t356 t310 t367

t482 t445 t433 t387 t333 t382
t102 t215 t279 t318 t369 t321
t112 t211 t325 t219 t274 t235t425 t416 t398 t379 t402 t389
t469 t438 t421

t354 t310 t349
t214 t321 t287

t194 t216 t318
t326

t376 t302
t197 t341

t267

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องภาษา ห้องอาเซียน ห้องดนตรี

ห้องสหกรณ์ สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม. ๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม. ๔ ชั้น ม. ๕ ชั้น ม. ๖

t108 t264 t198 t210 t254 t321t201
t310 t299 t198 t267 t187t397
t402 t410 t389 t376 t401t102

t306 t312
t254 t179 t217

t112

t132 t154
t176 t198 t210

t102

t90 t98
t87 t76 t70

t120

t98 t121
t85 t74 t70

t132

t321 t387
t315 t327 t299

t104

t210 t79
t217 t189 t176

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรูน้อกโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

โรงพยาบาล อบต. วัด

พระธาตุพนม เขาพนมรุ้ง ผามออีแดง

สวนสัตวโ์คราช พระธาตเุจดีย์ชัยมงคล อื่นๆ



 

 

๑.๑๑  ข้อมูลงบประมาณ 

 การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
งบประมาณ  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน แบ่งปันส่วนงานออกเป็น ๓ ด้าน คือ งานวิชาการ งาน
บริหารทั่วไป งานส ารองจ่าย ดังนี้ 
 

งบวิชาการ งบบริหารทั่วไป งบส ารองจ่าย 
๖๐% ๓๐% ๑๐% 

 
 

        
 
 

ตารางแสดงเงินตามกรอบ 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
งบตามกลยุทธ์ ๙,๓๔๓,๙๕๒ 
งบงานประจ า ๔,๖๙๕,๗๕๖ 
งบส ารองจ่าย ๑,๕๖๕,๒๕๒ 
รวมทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๔,๙๖๐ 

 
 

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามกรอบ 

 

ล าดับที่ กลุ่มบริหารงาน 
จัดสรรงบประมาณ (บาท) 

เงินอุดหนุน เงิน กบศ. ค่าใช้จ่ายสนับสนุน 
๑ วิชาการ ๑,๖๒๔,๒๗๙ ๖๐๐,๐๐๐ ๒,๐๕๐,๐๒๐ 
๒ บริหารงานบุคคล ๒๒๗,๒๘๕ ๓,๒๔๓,๔๐๖ ๑๓๐,๐๐๐ 
๓ บริหารงานทั่วไป ๕,๐๒๕,๑๒๔ - - 
๔ บริหารงานงบประมาณและแผนงาน ๒๐๕,๐๐๐ ๙๓๔,๕๙๔ - 
๕ งบส ารองจ่าย ๑,๕๖๕,๒๕๒ - - 

รวมทั้งสิ้น ๘,๖๔๖,๙๔๐ ๔,๗๗๘,๐๐๐ ๒,๑๘๐,๐๒๐ 
 
 
 

๖๐%๓๐%

๑๐%

งบวิชาการ งบบริหาร งบส ารองจ่าย



 

 

๑.๑๒ สภาพชุมชนโดยรวม 

จากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนกันทรารมณ์เป็น
โรงเรียนที่มีสถานท่ีตั้งอยู่ในใจกลาง ของชุมชนและส่วนราชการ เป็นจุดเด่นที่โรงเรียนมีค วามเหมาะสมในด้าน
การบริการ จึงจ า เป็นต้องพัฒนาทุกด้านเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการบริการและประสานความร่วมมือกับ
ชุมชน  ผู้ปกครอง ชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม  เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของ อ าเภอ
กันทรารมย์มีแหล่งน้ า ตามชาติที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  มีรายได้ 
เพียงพอกับการด า รงชีพ จึงส่งผลต่อการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษา ต่อเพ่ิมมากข้ึน การคมนาคมสะดวก    
ทุกเส้นทาง จากความเป็นอยู่ ที่ดีของประชากร จึงเห็นความส า คัญของการจัดการศึกษา  โรงเรียนได้รับความ
อนุเคราะห์จากนักบริหาร นักการเมืองภาครัฐ นักการเมืองท้องถิ่น องค์การ เอกชน ชุมชนเครือข่ายผู้ปกครอง
ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  การบริหารโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ของสังคมและนโยบาย
ด้านการศึกษา การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการเรียนและสืบค้นข้อมูล นักเรียนทุกคน  
ในโรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีเครือข่ายออนไลน์ในการเรียนการสอน ครูสามารถใช้สื่อคอมพิวเตอร์
ในการสอนและผลิตสื่อการสอนทุกคน โรงเรียนและบุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติร่วมกัน มีความร่วมมือ
ในการสร้างองค์ความรู้ คู่เทคโนโลยี มีความผูกพัน มุ่งม่ันรับผิดชอบ อุทิศเวลาและทุ่มเทในการอบรมสั่งสอน
นักเรียนด้วยความเอาใจใส่ การบริหารงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงานคุ้มค่าและโปร่งใส การมีส่วนร่วมของ    
ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง การมอบหมายภารกิจหน้าที่ชัดเจนตามโครงสร้างการบริหารที่มุ่งสู่ความ      
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล การมีส่วนร่วมในการก า หนดนโยบายการบริหาร โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และเข้าร่วมการประกันคุณภาพสถานศึกษา การก า กับ ติดตาม และระบบควบคุมภายใน การสรุป
การด า เนินการของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารงานของโรงเรียน  โดยภาพรวมทั้งสภาพแวดล้อม
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน อยู่ในสภาพที่เอ้ือแต่อ่ อน  โรงเรียนมีจุดอ่อนภายในโรงเรียนเอง 
แต่มีโอกาสจากปัจจัยภายนอกที่พร้อมให้การสนับสนุน  และหากมีการแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของโรงเรียน      
จะท าให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งมากขึ้น  อันจะน าไปสู่สถานภาพที่เอ้ือและแข็ง  โรงเรียนควรก าหนดกลยุทธ์
เชิงพัฒนา ส่งเสริม  / ปรับปรุง  /เร่งรัด / แก้ไข / ประสานความร่วมมือ เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
 

๑. หลักฐานสนับสนุน : 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้ 
 ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      ๑) ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  โดยโรงเรียนมีโครงการ /กิจกรรม ที่ส่งเสริม 
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เช่น กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน การคัดกรองผู้เรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ มี โครงการ และกิจกรรมที่ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังกิจ กรรมหน้าเสาธง กิจกรรม ค่าย
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ  กิจกรรมวันคริสมาสต์ กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ การส่งเสริม สนับสนุนทักษะการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ฯลฯ  
                 ๒) ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มี ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ       
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  โดยโรงเรียนจัดหลักสูตรที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน จัดหลักสูตรที่เน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา มีการประเมินผล อย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบ  KTRR Model เน้นการพัฒนา ด้าน
ความรู้ ส่งเสริมทักษะการคิด การสื่อสาร การสร้างองค์ความรู้ การท างานร่ วมกัน กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ -  วิทยาศาสตร์ จัดการเรียนรู้และส่งเสริมการท า โครงงาน STEM กิจกรรมพัฒนาการ
จัดการเรียนการ สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) นอกจากนี้ นักเรียนยังน าเสนอผลงานผ่านเวที
ศักยภาพผลงานนักเรียน (IS) ในงาน KR - Open House และตลาดนัดชุมนุม 

      ๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  โดยโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม        
ให้ผู้เรียนมีทักษะ ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและ   
อาชีพ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนได้เรียนรู้การคิดเชิงระบบ
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ตนเองและ รู้จักการท างานเป็นทีม 
โดยเปิดสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  (IS) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น ให้เกิดการ
เรียนริ เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อันจะก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่
จะใช้แก้ปัญหาในอนาคต   

      ๔) ส่งเสริมผู้เรียนให้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้          
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดเชิงค านวณ ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแก้ปัญหา การรู้เท่าทันสื่อ และสามารถพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  โดยผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) e -Learning และสื่อ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น CAI, CAI on web, WAI, Ebook, Google Classroom สามารถเขียนโปรแกรมข้ัน
พ้ืนฐาน มีการใช้งานร ะบบอีเมล์ของโรงเรียนในการรับ -  ส่งงาน ท าแบบทดสอบออนไลน์ ค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลได้อย่างหลากหลาย ตลอดจนมีความสามารถด้านทักษะคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้แก่ การตัดต่อวิดิทัศน์ 
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างอินโฟกราฟิก ผู้ เรียนสามารถ



 

 

ใช้โซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสาร อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามข้อสงสัย ทั้งในระหว่างกลุ่มเพื่อน 
หรือปรึกษาหารือกับคุณครูผู้สอนผ่านทางสื่อเทคโนโลยีได้ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการแก้ปัญหาโดยผ่านการจัดท าโครงงานในแต่ละรายวิช า นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถ ของผู้เรียน ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น 
โครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ (ขยายผลการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ – DLIT) โครงการแข่งขันทักษะค อมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถทักษะ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

      ๕) พัฒนาผู้เรียนให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยโรงเรียนมีโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ โครงการเฝ้าระวังการติด ๐ , ร , มส. และ มผ.  

      ๖) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  โรงเรียนได้ด าเนินการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โดยผ่านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะงานอาชีพ เน้นทักษะการปฏิ บัติงาน และส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีการวัด และ
ประเมินผลด้วยแบบทดสอบ แบบฝึกทักษะ แบบฝึกการปฏิบัติ แบบสังเกต  เป็นต้น การส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มี
ทักษะพ้ืนฐาน มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โดยผ่านกิจกรรม โครงการต่างๆ ของกลุ่มสาร ะการเรียนรู้ และฝ่าย /
งานต่างๆ เช่น โครงการแข่งขันทักษะแกะสลักผลไม้ โครงงานอาชีพ  โครงการแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด  
โครงการแข่งขันทักษะท าพานบายศรี  โครงการแข่งทักษะประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ  โครงการแข่ง ทักษะอาหาร   
งานชุมชน (สอนอาชีพ) กิจกรรมอบรมอาชีพ นิทรรศการมีงานท า ตลาดนัดชุมนุม การน าเสนอโครงงานอาชีพ 
มีร้านค้าสวัสดิการ (สหกรณ์ ) ภายในโรงเรียน  ห้องธนาคารโรงเรียน ห้องเสริมสวย ห้องปฏิบัติกา รด้านงาน
อาชีพต่างๆ เพ่ือฝึกทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียน  เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีทักษะพ้ืนฐานและมี
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าคว ามรู้ออกสู่ชุมชน โดยผ่านโครงงาน  เช่น การน าเสนอ
โครงงาน IS3 การออกพ้ืนที่บริการตัด ผมให้บริการแก่ชุมชน การสอน การท าอาหารคาว / หวานให้แก่ชุมชน 
การสอนอาชีพ และการส่งเสริมอาชีพในชุมชน เป็นต้น  

๑.๒ ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ มีคุณลักษณะ เป็นผู้มีจิตสาธารณะและด ารงตนโดยใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนได้ด าเนินการตามโครงการ / กิจกรรมต่างๆ เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้มีจิตสาธารณะและด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามค่าเป้าหมาย ที่โรงเรียนก าหนด มีการก าหนดนโยบาย วางแนวทาง  และร่วมมือกันทุกภาคส่วน ในการ
ส่งเสริม และปลูกฝังให้เกิดแก่ผู้เรียน ซึ่งด าเนินการผ่านกระบวนการ ลงมือสู่การ ปฏิบัติตามโครงการ และ
กิจกรรม ดังนี้ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการท าบุญตักบาตร เนื่องในวันส าคัญต่างๆ  โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝัง คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 
12 ประการ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ฯลฯ ซึ่งโครงการและกิจกรรมเหล่านี้  ล้วนแล้วแต่ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ เพ่ือเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีสวนพฤกษศาสตร์  แปลงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทั้งด้าน ทักษะอาชีพ  และเป็นผู้ด ารงตนอยู่ภายใต้หลักปรับญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  



 

 

๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย ตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนคุณธรรม โดยโรงเรียนได้ ด าเนินการให้ มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ผู้เรียน มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น ความเป็นไทย ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม  โดยมีการจัดโครงการ  / กิจกรรม ต่างๆ  เช่น 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน ม .๑ และ ม .๔ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรม ท าบุญตักบาตร กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม     
วันไหว้ครู กิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ รวมทั้งการเข้าร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาว
เขียวเหลือง การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งโครงการและกิจก รรมเหล่านี้  ล้วนแล้วแต่ เป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังให้ผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย ตามคุณลักษณะของโรงเรียน
คุณธรรม เพ่ือเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนมีโครงการ / กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย     
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีโดยหลากหลาย โดยกิจกรรมท่ีจัดจะมุ่งเน้นทักษะชีวิตของผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิด ค่านิยมท่ีดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมท่ีจัดตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน การแข่งขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมทัศนศึกษา ม .๑ – ม.๖ กิจกรรม 
Open house (เปิดบ้านวิชาการ ) กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมภาวะผู้น าสภานักเรียน รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจในด้านอาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและเท่า ทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  และมีเป้าหมาย ในการเรียนรู้  สร้างเป้าหมายชีวิตการท างาน  และการ
ประกอบอาชีพ  สร้างโอกาสให้ผู้เรียน เช่น กิจกรรมพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน กิจกรรมหารายได้ระหว่างปิดภาค
เรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร กิจกรรมพี่น้องสานฝันสู่
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

๔) ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยโรงเรียน มีการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และทางด้านสังคม 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการด าเนินการฝึกซ้อมกีฬาที่มีรูปแบบมาตรฐาน พร้อมทั้ง
ส่งต่อเข้าสู่สถานศึกษาที่เป็นอาชีพทางด้านกีฬาในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเข้ารับใช้ทีมชาติไทย เป็น
ต้น โดยมีโครงการที่ท าต่อเนื่อง ดังนี้ โรงเรียนมี สโมสร JFAM Academy เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนที่มีศักยภาพด้าน
กีฬาฟุตบอล  โครงการต้นกล้ากีฬา – กรีฑาเพ่ือความเป็นเลิศ โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการกีฬา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีที่จัด
กิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้เพ่ือพัฒนา สุขภาวะทาง
ร่างกาย อารมณ์ และจิตสังคมของผู้เรียน  
  

๒. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และค้นพบองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรี ยนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 



 

 

๒) ลดจ านวนผู้เรียนที่ติด 0  ร  มส . ให้ลดน้อยลง โดยเน้นการประเมินผู้เรียนแบบรอบด้าน 
ประเมินจากสภาพจริง และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายรูปแบบ และเลือกให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน 
เพ่ือลดปัญหาการติด 0  ร  มส. 

๓) ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบ O-NET ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ       
O-NET 

ทั้งนี้  มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการอ่าน 

การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน               
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ คิดอย่าง    

มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และแก้ปัญหา 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น       

และแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

t53.43
t60.43

t70.43
t65.45

t78.23
t68.00

t25.30
t20.21 t20.43

t32.00

t12.23

t32.00
t21.27 t19.36

t9.14
t2.55

t9.54
t0.00t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00

ร้อ
ยล

ะ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

t50.21 t48.76 t47.34
t58.14

t52.25 t49.48
t40.25 t41.57 t42.03

t33.59 t35.14
t41.62

t8.30 t7.64 t8.55 t5.17 t10.21 t6.81
t1.24 t2.02 t2.08 t3.10 t2.40 t2.09

ร้อ
ยล

ะ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง



 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ 

ในการสร้างนวัตกรรม 
(ม.๑ – ม.๖) 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
(ม.๑ – ม.๖) 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖    

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

(ระดับดี : ต่ ากว่า     
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีข้ึนไป   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

t53.43
t60.43

t70.43 t65.45

t78.23
t68.00

t25.30
t20.21 t20.43

t32.00

t12.23

t32.00
t21.27 t19.36

t9.14
t2.55

t9.54
t0.00t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00

ร้อ
ยล

ะ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

t81.45

t67.22

t94.60 t94.47
t86.23 t90.86

t15.84
t28.30

t4.56 t5.53
t11.25 t8.02

t0.44 t1.42 t0.00 t0.00 t1.80 t1.01t2.27 t3.06 t0.84 t0.00 t0.72 t0.11

ร้อ
ยล

ะ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

t66.06
t48.30

t66.00
t69.48

t81.65
t91.70

t83.57
t58.79

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

สุขศึกษา

การงานอาชพีและเทคโนโลยี

ร้อยละ



 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ

ระดับชาติ 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่อ 

งานอาชีพ 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖    

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

๐๑๐๒๐๓๐๔๐๕๐๖๐๗๐๘๐๙๐๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

t5
6.2

1

t2
3.0

5

t2
9.2

6

t3
0.9

1t5
3.4

7

t2
3.6

3

t2
9.2

6
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9.9

9t5
5.9

1

t2
6.9

8

t3
0.2

2

t3
2.9

8t5
5.1

4

t2
6.7

3

t3
0.0

7

t3
3.2

5

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

๐๑๐๒๐๓๐๔๐๕๐๖๐๗๐๘๐๙๐๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

t45.87
t25.10 t28.94 t34.70 t27.18

t40.72
t20.40 t27.58 t34.79 t24.99

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

t81.45

t67.22

t94.60 t94.47
t86.23 t90.86

t15.84
t28.30

t4.56 t5.53
t11.25 t8.02

t0.44 t1.42 t0.00 t0.00 t1.80 t1.01t2.27 t3.06 t0.84 t0.00 t0.72 t0.11

ร้อ
ยล

ะ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง



 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

ความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ

แตกต่างและ
หลากหลาย 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน  
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

t95.85 t94.83 t96.30 t95.09 t94.89 t96.86

t4.15 t5.17 t3.70 t4.91 t5.11 t3.14t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00 t0.00

ร้อ
ยล

ะ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

ชั้น ม.๑
ชั้น ม.๒
ชั้น ม.๓
ชั้น ม.๔
ชั้น ม.๕
ชั้น ม.๖

t95.85

t94.83

t96.30

t95.09

t94.89

t96.86

t4.15

t5.17

t3.70

t4.91

t5.11

t3.14

t0.00

t0.00

t0.00

t0.00

t0.00

t0.00

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

ชั้น ม.๑
ชั้น ม.๒
ชั้น ม.๓
ชั้น ม.๔
ชั้น ม.๕
ชั้น ม.๖

t82.99

94.38

t94.69

t90.45

t90.98

t91.63

t17.01

t5.62

t5.31

t9.55

t9.02

t8.37

t0.00

t0.00

t0.00

t0.00

t0.00

t0.00

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม



 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
สุขภาวะ 

ทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 

๓. จุดเด่น 
๓.๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิด

ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  สามารถ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ       
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหาต่างๆ ได้เหมาะสมตามสถานการณ์  สามารถเชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์จากการเรียนรู้เพื่อให้เกิ ดสิ่งใหม่ๆ หรือเกิดเป็นนวัตกรรม ใหม่ๆ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด รวมถึงมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร และใช้ส าหรับสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้
เป็นผู้ก้าวทันโลกแห่งเทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและในชีวิตประจ าวันได ้ 

๓.๒. ผู้เรียนให้เป็นผู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผู้มีจิตสาธารณะและด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒

ชั้น ม.๓

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ชั้น ม.๖

t82.99

94.38

t94.69

t90.45

t90.98

t91.63

t17.01

t5.62

t5.31

t9.55

t9.02

t8.37

t0.00

t0.00

t0.00

t0.00

t0.00

t0.00

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

t63.28

t56.85

t65.59

t59.95
t61.26

t57.07



 

 

มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และกรีฬา
ตลอดจนเป็นผู้มสีุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีน้ าหนักละส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๔. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนควรด าเนินการสร้างภาคีเครือข่าย  และขยายความร่วมมือจากองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีความร่วมในการจัดการศึกษาให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือเกิดประโยชน์อันสูงสุด
แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนที่อยู่ ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายโดยกิจกรรมท่ีจัดจะมุ่งเน้นทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามศักยภาพ ตามความสนใจ และตามความ
ถนัดของผู้เรียน โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ และจิตสังคมยังขาดแคลนงบประมาณ ทาง
โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการด าเนินงาน ตามกิจกรรม /โครงการต่างๆ เพื่อความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

 

๑. หลักฐานสนับสนุน  : 
 โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ มีการบริหารและการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ดังนี้ 

๑)  โรงเรียน มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดชัดเจน  มีการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในสถานศึก ษาด้วยวิธี SWOT Analysis และน าผลการวิเคราะห์มาก าหนด ทิศทางการ       
จัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  โดยทุกภาคส่วนเข้ามา มี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการศึกษาของโรงเรียน 

๒)  โรงเรียน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้วงจร KTRR Model มีการวางแผนการท างาน 
จัดท าค าสั่ง ประชุมเตรียมงานหาข้อมูลที่เก่ียวข้อง ด าเนินกิจกรรม /ด าเนินงาน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  

๓)  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  โดยโรงเรียนด าเนินการตามแผนกลยุทธ์  / แผนปฏิบัติการประจ าปี ในการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียน มีการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา  และมีผู้รับผิด ชอบ   
ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน  มีฐานข้อมูลคุณภาพการศึก ษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการศึกษา  และกระบวนการจัดการ เรียนการสอนของครูผู้สอน  มีการ
พัฒนาหลักสูตรส าหรับห้องเรียนปกติ  และหลักสูตร ส าหรับห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้แก่ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสต ร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท . ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

๔)  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงการ พัฒนาครูและ
บุคลากรโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคล มีโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการรายบุคคล ครูมกีารปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีแผน พัฒนาตนเองรายบุคคล 
(ID PLAN)  

๕)  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มีการวางแผนบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่พร้อม ต่อการใช้งานและ



 

 

เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณ ภาพและปลอดภัย  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สนามกีฬา         
โรงอาหาร อาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องอ่ืนๆ ที่พร้อมใช้งาน  มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
(แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ) ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดเฉลิม พระเกียรติ ฯ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์ ห้องฟิตเนส แหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์ ฯลฯ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่
หลากหลายและยึดโยงกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับรูปแบบ KTRR  Model มีการกรอกข้อมูลใน
ระบบโปรแกรมท่ีทันสมัย เช่น SMSS  SMSS e –office เก็บค าสั่งโรงเรี ยนในรูปแบบไฟล์เอกสาร โปรแกรม 
Student ระบบทะเบียนวัดผลรายปี SGS สพฐ. บันทึกผลการเรียนออนไลน์ โปรแกรมระบบงานการเงิน 
โปรแกรมระบบงานพัสดุ โปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการครูและบุคลากร
โรงเรียนด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ มีการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ประกาศข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในระบบ
อินเตอร์เนต มีเว็ปไซต์โรงเ รียน  www.kr.ac.th ที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปอ่านประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ประกาศผลการเรียน หรือลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ มีลิงค์เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ที่ส าคัญ 
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชัน Line เพ่ือความสะดวก และ รวดเร็วใน
การติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

๒. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านการจัดการ

เรียนการสอน และด้านการพัฒนางานในหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และทั่วถึงทุก
คน ส่งเสริมครูด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

๒.๒ สนับสนุนและส่งเสริมครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยต้องท าอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

 

วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการ 
ผลการพัฒนา  

(ระดับคุณภาพ) 
๒.๑  มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายที่ก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน 
โดยก าหนดให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการ 
บริบทของโรงเรียนและชุมชน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพโดยใช้วงจร      
KTRR Model 

โรงเรียนมีการวางแผนการท างาน วางแผนการด าเนินงาน อย่าง
เป็นระบบ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน 
รวมถึงการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางาน  

ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน มีการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมี
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน มีฐานข้อมูลคุณภาพ
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการศึกษา และกระบวนการจัดการ 

ยอดเยี่ยม 



 

 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการ 
ผลการพัฒนา  

(ระดับคุณภาพ) 
 เรียนการสอนของครูผู้สอน มีการพัฒนาหลักสูตรส าหรับ

ห้องเรียนปกต ิและหลักสูตรส าหรับห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

โรงเรียนส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร การส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 
ประชุม สัมมนาต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และเพ่ือน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อาคารสถาน 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีความพร้อมส าหรับใช้งาน      
มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องตัดผมชาย – หญิง ห้องปฏิบัติการอาหาร ฯลฯ 
รวมถึงการเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาในการจัดการเรียนการ
สอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน มีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือความเป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าถึง ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 

ยอดเยี่ยม 

 

๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้วงจร 
KTRR M odel ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถน าไปใช้ในกระบวนการวางแผนเพื่อ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนมีการ
พัฒนาครูและบุคลากรโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล ะ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม จึงท าให้กระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียนบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
๔. จุดควรพัฒนา 
  โครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒ นาศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู  และ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปียังมีน้อย อีกทั้งยัง
ขาดแคลนงบประมาณ และยังขาดการด าเนินงานอย่างจริงจัง  ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษาให้
สอดคล้องกับจุดเน้นในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบการ
นิเทศ ก ากับ  ติดตาม ประเมินผลและ รายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน สนับสนุน
บุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนและพั ฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สนับสนุนให้ การท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 เรื่อง เพ่ือ



 

 

พัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้โรงเรียนควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ก้าวเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสามารถน าความรู้นั้นมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนผ่านสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ทันต่อยุคสมัย ตลอดจนพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพื่อประโยชน์ใ น
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับระบบโปรแกรม หรือเครื่องมือที่ทันสมัยอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป  
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

 

๑. หลักฐานสนับสนุน  : 
 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 ๓.๑) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียน  
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดย ท าการวิ เคราะห์ หลักสูตร  มาตรฐาน การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา  วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัด ท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนตามสภาพจริง (K) การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  คือ Microsoft 
Excel / Bookmark2551 / SGS / WinRAR (T) การประเมิน การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  
โดยบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ายแผน ตลอดจนการวางแผนและแก้ไขส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมินตามตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ เพื่อ น าไปสู่การท า AAR ระดับสายชั้น  พัฒนามาเป็นการท า PLC และ
น าไปสู่การจัดท าวิจั ยในชั้นเรียนเพื่อหาแนวทางพัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ยกระดับผลสอบ  O-net ให้สูงขึ้น (R) ประเมินความรับผิดชอบขอ งผู้ปฏิบัติงานต่อผลผลิต ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น 
และเกิดความพึงพอใจ (R) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามกระบวนกา ร Active Learning และการศึกษาท่ีสร้างองค์ความรู้ (IS) บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (STEM) ที่สร้างโ อกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัด  และตามความสนใจ  โดยยึดโยง    
เข้ากับบริบทของชุมชน มีการจัดกิจกรรมส่งเ สริมคุณ ภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่สอดคล้อง          
กับหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมสอนซ่อม  - เสริม นักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมการเฝ้าระวัง 0, ร, มส, มผ. 
กิจกรรมส่งเสริมความพร้อมเพ่ือเตรียมสอบ O-NET ระดับชั้น ม .3 และ ม .6 โครงพัฒนาครูสู่ความเป็นครูใน
ศตวรรษท่ี 21 พัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ สื่อนวัตกรรม  
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซ่อมเสริม พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน กิจกรรมอบรมพัฒนาครูด้านการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาการสร้างเครื่องมือ 
รูปแบบ วิธีการวัดผล และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ ร วมถึงการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณการ กิจกรรมขยายผล
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้
ครูผู้สอนได้น าความรู้ที่ไ ด้รับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง เพื่อสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ  
  ๓.๒)  โรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมการ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายอย่างทั่วถึง ให้บริการสื่อ
ออนไลน์และข่าวสารที่ส าคัญผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ



 

 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรรายวิชา ใช้สื่อและนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเอง และจัดหาสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ให้ครบทุก
ห้องเรียนน สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ๓.๓)  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning
โรงเรียนมีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพ่ือการนิเทศการเรียนการสอนที่เหมาะสม  พัฒนาการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ สื่อ  และนวัตกรรม วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน กิจกรรมอบรมพัฒนาครู  จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาการสร้างเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการ
วัดผลและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา ในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู  
บุคลากรทางการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างมากมาย เช่น โครงการพัฒนาระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมโรงเรี ยนสีขาว กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย กิจกรรมคุณธรรมชีวี 
โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมนิเทศภายใน โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น  โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนรู้จัก ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูผู้สอนมีการวา งแผนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ท้าทาย และให้
โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ไดด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีวิจัย ในชั้นเรียนซึ่งสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอดได้  มีกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอนแบบกัลยาณมิตรทั้งระบบ เพ่ือครูผู้สอน
จะได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก การสร้างบรรยากาศ ในชั้นเรียน สภาพแวดล้อม จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และส่งเสริม ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จ ะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุข และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการเรียนการสอน  ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
เลือกใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  มีการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม มี การวัดและ ประเมินผล ที่เหมาะสมกับ สภาพผู้เรียน  มีการ
เสริมแรงบวกให้กับผู้เรียน ตลอดจนเอื้อ อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โรงเรียนมีโครง การ
พัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยด า เนินการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจัดท า แผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ และเหมาะสมกับผู้เรียน  
  ๓.๔)  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  โดยศึกษาและ
วางแผนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีการวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ใช้วิธีการวัดและประเมินผล
อย่างหลากหลาย น าผลการประเมินมาจัดท าวิจัย ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาผู้เรียน 
ครวูางแผนพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) การนิเทศการสอน โดย
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทุกคน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และ
สามารถน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนตามรูปแบบ  KTRR Model มีการตรวจสอบและ



 

 

ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผู้เรียน ทราบ
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน าไปใช้พัฒนาตนเอง และครูผู้สอนน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
  ๓.๕)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  โรงเรียน ส่งเสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒ นาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ โดยด าเนินโครงการ / กิจกรรม เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
มีจัดการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในโรงเรียน  ด าเนินกิจกรรม PLC (Professional 
Learning Community)  โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทุกคน เพ่ือให้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ครูได้การ
พัฒนาตามโครงการพัฒนาครูอย่างสม่ าเสมอ  เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้แสดงความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มที่ และร่วมแสดงผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศการสอนโดยเพื่อนครูและฝ่ายบริหาร 
อย่างสม่ าเสมอ  จากการพัฒนาตนเองของครู ส่งผลให้โรงเรียนเกิดนวัตกรรมในการแก้ปัญหา และพัฒนา       
การจัดการเรียนการส อนอย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้รูปแบบ  KTRR Model ในการก ากับ        
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 

๒. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามรูปแบบ KTRR Model : Knowledge 

Technology  Re - Check  Responsibility & Result เพ่ือการบริหารจัดกา รที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  
 

วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 
 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการ 
ผลการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้  

ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับหลักสูตร ตรงกับความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
ฝึกทักษะการคิด เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือหาค าตอบ  

ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้     
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ  
Active Learning 

ครูจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากที่สุด
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการค้นพบองค์ความรู้ต่างๆได้ด้วย
ตนเองจากการลงมือปฏิบัติ การจากท ากิจกรรมกลุ่ม    
ครูผู้สอนเป็นพียงผู้คอยชี้แนะแนวทาง   

ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยใช้
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
แบบสังเกตพฤติกรรม ฯลฯ  โดยเน้นการประเมินตาม 

ยอดเยี่ยม 



 

 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการ 
ผลการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
 สภาพจริง ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน และน า

ผลการประเมินมาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู้ 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการท า PLC การ
นิเทศการสอน เพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียนตามรูปแบบ 
KTRR Model ครูมีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อน าผลมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

 

๓. จุดเด่น 
โรงเรียนมีโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการ

ปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ  Active 
Learning ครูมีการตรวจสอบ วัดและประเมินผู้เรียนอย่างแป็นระบบ มีการวัดผลอย่างหลากหลาย และน าผล
การประเมินมาพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ครูยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอน ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และด้านจิตใจ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

๔. จุดควรพัฒนา 
ส่งเสริมครู ให้ใช้สื่อเทคโนโลยี สมัยใหม่ เข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 

โรงเรียนควรได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดหาสื่อ ให้พร้อมต่อการเรียนการสอน เช่น จัดหาเครื่องฉาย
พร้อมโปรเจคเตอร์ให้ครบทุกห้องเรียน มีงบประมาณสนับสนุนครูให้ได้รับการอบรมพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงทุกคน รวมถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เพียงพอ เหมาะสม  และ
ให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๘๘.๐๔  ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๘๑.๗๒  ยอดเยี่ยม 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ        

    และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๘๔.๖๐  ยอดเยี่ยม 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๘๔.๓๕  ยอดเยี่ยม 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๗.๐๐  ยอดเยี่ยม 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ  

๘๔.๘๒  ยอดเยี่ยม 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๖๓.๐๓  ดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ๘๖.๕๐  ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ๙๔.๓๕  ยอดเยี่ยม 
 ๑. การมีคุณลักษณะเป็นผู้มีจิตสาธารณะและด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียง 
๙๕.๖๕  ยอดเยี่ยม 

๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม ๙๕.๖๕  ยอดเยี่ยม 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ๙๐.๕๘  ยอดเยี่ยม 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ๙๕.๕๒  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๑ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้วงจร KTRR Model ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
      เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๘๙.๖๐  ยอดเยี่ยม 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

      ในชีวิตประจ าวันได้ 
๘๙.๕๐  ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๙๐.๕๐  ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ๘๙.๕๐  ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๘๗.๕๐  ยอดเยี่ยม 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  
      เรียนรู ้

๙๑.๐๐  ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม 



 

 

ส่วนที่ ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 

 รายงาน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูล
สารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน า ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพ
ความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓ – ๔ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงาน ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา  ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความ
ต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้ 
สรุปผล 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
-  ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  สามารถ คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ต่างๆ ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์  สามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์
จากการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ หรือเกิดเป็นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ที่
สถานศึกษาก าหนด  รวมถึงมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สามารถใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศ
เพ่ือการสื่อสาร  และใช้ส าหรับสืบค้นข้อมูลในการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เป็นผู้ก้าวทันโลกแห่ง
เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ใน
การศึกษาและในชีวิตประจ าวันได้  
-  ผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผู้มีจิต
สาธารณะและด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย 
ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม มีการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และกรีฬาตลอดจนเป็นผู้มี
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีน้ าหนักละส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 

โรงเรียนควรด าเนินการสร้างภาคีเครือข่าย  และขยาย
ความร่วมมือจากองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพ่ือ ให้ทุกภาคส่วนได้มีความร่วมในการจัด
การศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่
ผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตาม
ศักยภาพของผู้เรียนที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายโดยกิจกรรมท่ีจัดจะมุ่งเน้นทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน ตามศักยภาพ ตามความสนใจ และตามความ
ถนัดของผู้เรียน โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย 
อารมณ์ และจิตสังคมยังขาดแคลนงบประมา ณ ทาง
โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม /โครงการต่างๆ เพื่อความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
-  โรงเรียน มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนด
ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้วงจร KTRR 
MODEL  ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
สามารถน าไปใช้ในกระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนา 

 

โครงการ / กิจกรรม ของโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒ นา
ศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู  และกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่บรรจุ
ในแผนปฏิบัติการประจ าปียั งมีน้อย อีกทั้งยังขาดแคลน
งบประมาณ และยังขาดการด าเนินงานอย่างจริงจัง  



 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนมีการพัฒนา
ครูและบุคลากรโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม จึงท าให้กระบวนการบริหาร
และการจัดการของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน สนับสนุน
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สนับสนุนให้การท า
วิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 เรื่อง เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้โรงเรียน
ควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ก้าวเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสามารถน า
ความรู้นั้นมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนผ่านสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ทันต่อยุคสมัย ตลอดจนพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพื่อ
ประโยชน์ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
รองรับระบบโปรแกรม หรือเครื่องมือที่ทันสมัยอ่ืนๆ ใน
อนาคตต่อไป 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียน มีโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย  ครูมี
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ได้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ  Active Learning ครูมีการ
ตรวจสอบ วัดและประเมินผู้เรียนอย่างแป็นระบบ มีการ
วัดผลอย่างหลากหลาย และน าผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรียน นอกจากนี้ครูยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญของครูผู้สอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
รอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และด้านจิตใจ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ส่งเสริมครู ให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น โรงเรียน
ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดหาสื่อให้
พร้อมต่อการเรียนการสอน เช่น จัดหาเครื่องฉายพร้อม
โปรเจคเตอร์ให้ครบทุกห้องเรียน มีงบประมาณ
สนับสนุนครูให้ได้รับการอบรมพัฒนาด้านก ารจัดการ
เรียนอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงทุกคน รวมถึงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เพียงพอ เหมาะสม  และ
ให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 
 

 



 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น โดยจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และค้นพบองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิ ด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๒. ลดจ านวนผู้เรียนที่ติด 0 ร  มส. ให้ลดน้อยลง โดยเน้นการประเมินผู้เรียนแบบรอบด้าน ประเมิน
จากสภาพจริง และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายรูปแบบ และเลือกให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือลด
ปัญหาการติด 0  ร  มส. 

๓.  ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูง ขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบ O-NET ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 

๔. ส่งเสริม สนุบสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านการจัดการ
เรียนการสอน และด้านการพัฒนางานในหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และทั่วถึงทุก
คน ส่งเสริมครูด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

๕. สนับสนุนและส่งเสริมครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยต้องท าอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  

๖. ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามรูปแบบ KTRR Model : Knowledge 
Technology  Re - Check  Responsibility & Result เพ่ือการบริหารจัดกา รที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. ต้องการการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ครอบคลุมทุกอาคาร ทุก

พ้ืนที่ในโรงเรียน เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนใช้อินเทอร์เน็ตฟรีจาก สพฐ. ซึ่งมีปัญหาเรื่องความแรงของสัญญาณ 
และมีปัญหาการใช้งานได้ในบางจุด ซึ่งเป็นพื้นที่แคบๆ ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน อันส่งผลให้เกิดปัญหา
ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู และเกิดปัญหากับผู้เรียนในเวลาที่จ าเป็ นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
สืบค้นข้อมูล 

๒. ความต้องการช่วยเหลือด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่ง
โรงเรียนได้จัดโครงการ / กิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับผลสัมทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น แต่การด าเนินการตาม
โครงการ /กิจกรรมต่างๆยังกล่าว ยังไม่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพราะในการด าเนินการในบางกิจกรรมจ าเป็นต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะงบประมาณสนับสนุนด้านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็ นในการ
จัดการเรียนการสอนที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละห้องยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร (โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉาย โปรเจคเตอร์ ฯลฯ)  

๓. ความต้องการให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง ทางด้านวิชาชีพ และการพัฒนาตนเองด้านการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และทั่วถึงทุกคน 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 
 

          -  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา / ก าหนดค่าเป้าหมาย / อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ 
-  ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานการเขียนรายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
   ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------------------------ 
   ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม  พ .ศ. ๒๕๖๑ 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุ ทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับ  มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประก าศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๙(๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ               
พ.ศ. ๒๕๔๒  และมาตรา   ๕ มาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ ไข
เพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕ ๖๑ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม  พ .ศ .  ๒๕ ๖๑ 
รัฐมนตรีว่าการก ระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพั ฒนา 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
   โรงเรียน กันทรารมณ์  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน โดยได้ก าหนดให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ และจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน การด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

     ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

    
                                           (นายเยี่ยม ธรรมบุตร) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 



 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนกันทรารมณ์    

ฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
............................................................................................... 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ  
                         ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
                         และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะเป็นผู้มีจิตสาธารณะและด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม 
                     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม     
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้วงจร KTRR Model 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  



 

 

จากมาตรฐานการศึกษาข้างต้น โรงเรียนกันทรารมณ์โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู บุคลากร  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของมาตรฐาน
การศึกษาในแต่ละมาตรฐานร่วมกัน โดยมติในที่ประชุม วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับยอดเยี่ยม 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการ  
    คิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ ๘๑  ระดับยอดเยี่ยม 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๑ ระดับยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๒  ระดับยอดเยี่ยม 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ ๘๓  ระดับยอดเยี่ยม 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ร้อยละ ๘๑  ระดับยอดเยี่ยม 

๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ร้อยละ ๘๖  ระดับยอดเยี่ยม 

    ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะเป็นผู้มีจิตสาธารณะและด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม  ร้อยละ ๙๑  ระดับยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   ร้อยละ ๙๑  ระดับยอดเยี่ยม 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม     ร้อยละ ๙๑  ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้วงจร KTRR Model ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
      ในชีวิตประจ าวันได้  

ร้อยละ ๘๕  ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๓  ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ        
     Active Learning 

ร้อยละ ๘๕  ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๘๕  ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
      การเรียนรู ้

ร้อยละ ๘๕  ระดับยอดเยี่ยม 



 

 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนกันทรารมณ์ 

ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
            ……………………………..……………………………………………………………….. 

          เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๖๑  ฉบับลงวันที่          
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ า
ทุกปี รวมถึงการน าผลการประเมินตนเองมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพก ารศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนกันทรารมณ์จึง แต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงาน ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 

    มีหน้าที่     ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกคน  
                  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นผลดีต่อทางราชการ 
 
 

๒.  คณะกรรมการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑. นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชร รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 

ประธานกรรมการ 

๒. นายอัครเจตน์  สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
๓. นางสุพัตรา  ดาวหน ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๔. นางสาวบังออน จุลพล หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์ เจ้าหน้าทีง่านประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางพัชรสุดา อ่างมณี เจ้าหน้าทีง่านประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางฐิติมาตย์ อุ่นแก้ว เจ้าหน้าทีง่านประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑. นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 

๒. นางสุพัตรา  ดาวหน ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   รองประธานกรรมการ 
๓. นางเรณู  ค าวงศ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๔. นายสมพงษ์  ละชั่ว ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๕. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์  ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๖. นายณฤภง  ศรีละพล   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๗. นางธนาภา  ค าผุย ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๘. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๙. นายวีระชัย  พละศักดิ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 



 

 

 

มีหน้าที ่  ๑. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน   
   ๒. เขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
   ๓. วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐาน เพ่ือน าไปสู่การวางแผน ปรับปรุง 
                และพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  ๔. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูล 
      รายงานผลย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                      สั่ง   ณ   วันที่   ๑๖   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
                                                  (นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชร) 
                                          รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 
 

๑๐. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๑๑. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ   ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๑๒. นายศักดนัย  สืบเสน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๑๓. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๑๔. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๑๕. นายวิโรจน์ มั่นธรรม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๑๖. นายสมศักดิ์ นาเรือง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๑๗. นายแสงทอง บริสาร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๑๘. นางอุดมพร ศรีส าอางค์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๑๙. นายพัฒนา  พานจ านงค์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ 
๒๐. นางสาวบังออน  จุลพล ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒. นางพัชรสุดา  อ่างมณี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นางฐิติมาตย์  อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


