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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน  กันทรารมณ์      
ที่อยู่   ๑ หมู่ ๑๒  ต าบลดูน  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕ – ๖๕๑๑๔๓  โทรสาร ๐๔๕ – ๖๕๑๑๔๓ 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๒,๔๖๒  คน จ าแนกเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๑,๓๖๐ คน  
และระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๑,๑๐๒  คน 
 

๑. มาตรฐานการศึกษา   :  ระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับยอดเยี่ยม 
  

๒. หลักฐานสนับสนุน 
 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน   :   ยอดเยี่ยม  
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
โรงเรียนมี กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เน้นการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้สูงขึ้น โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร       
จัดกิจกรรม / โครงการที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจน   
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่าง หลากหลาย  ผู้เรียนได้เรียนรู้การ  
คิด เชิงระบบ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  เช่น กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน การคัดกรองผู้เรียนอ่าน    
ไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม ค่าย
ทักษะการฟัง – พูด - อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ  โดยเปิดรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ -  
วิทยาศาสตร์ จัดการเรียนรู้และส่งเสริมการท า โครงงาน STEM โรงเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท . ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการ        
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีปะสิทธิภาพ สามารถใช้แอฟพ ลิเคชั่นใหม่ๆ เพื่ อการสืบค้น
ข้อมูลทางการศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีการพัฒนา
หลักสูตรส าหรับห้องเรียนปกติและหลักสูตรห้องเรี ยนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โครงการ 
ห้องเรียนพิเศษ  English Program และในมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่หลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์  - 
คณิตศาสตร์ (GIEFTED) และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ ปุ่น ภาษาเขมร และภาษาสเปน ) โดยครูเจ้าของภาษาและครู ที่จบการศึกษา
ในสาขาโดยตรง  ตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เช่น     
การท าขนม ช่างอุตสาหกรรม ช่างตัดผมชาย – หญิง สหกรณ์ร้านค้าภายในโรงเรียน รวมถึงการออกให้บริการ
ด้านงานอาชีพแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อ งานอาชีพ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ          
ที่โรงเรียนจัดขึ้นล้วนส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  นั่นคือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 



 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
           โรงเรียน ด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ มีคุณลักษณะ เป็นผู้มีจิตสาธารณะและ
ด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการท าบุญตักบาตร เนื่อง
ในวันส าคัญต่างๆ  การอบรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรม วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ  – โรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนสุจริต กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์  การเข้าร่วมสื บสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวเขียวเหลือง การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งโครงการ
และกิจกรรมเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่ น ความ
เป็นไทย ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  นอกจากนี้
โรงเรียนยังจัดกิจกรรม ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน เกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี เพ่ือให้เกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  ได้แก่ กิ จกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการ ส่งเสริม
ประชาธิปไตย สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
แข่งขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมทัศนศึกษา ม .๑ – ม.๖ กิจกรรม Open House (เปิดบ้านวิชาการ ) กิจกรรม
ห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมภาวะผู้น าสภานักเรียน  รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม สุขภาวะทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิดใจ ให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์ โครงการต้นกล้ากีฬา – กรีฑา โครงการการ
แข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษในทุกด้าน เช่น ด้าน
วิชาการ ดนตรี กรีฬา และด้านอื่นๆ มี สโมสร JFAM Academy เพ่ือส่งเสริม ผู้เรียนที่มีศักยภาพด้านกีฬา
ฟุตบอลให้เป็นผู้มีคสามรู้ มีทักษะเพ่ือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต ซึ่งกิจ กรรมต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านคุณลักษณะให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    :   ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน โดยท าการ วิเคราะห์สภาพแ วดล้อม

ภายนอกและภายในสถานศึก ษาด้วยวิธี SWOT Analysis และน าผลการวิเคราะห์มาก าหนด ทิศทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้วงจร KTRR Model : Knowledge Technology  
Re-Check  Responsibility มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานอย่า งเป็นระบบ พัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ ผู้เเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา ต่อๆ ไป ส่งเสริม 
พัฒนาครูและบุคลากรโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชี พ (PLC)  มีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู        
เป็นรายบุคคล มีโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการรายบุคคล  ครูมีแผน พัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อ ย่างมีคุณภาพ  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สนามกีฬา  โรงอาหาร 
อาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องอ่ืนๆ ที่พร้อมใช้งาน  มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ) ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียน รู้ เช่น ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ  ห้องปฏิบัติกา ร
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์ ห้องฟิตเนส แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์ ฯลฯ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย
และยึดโยงกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น รวมถึงมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน แอปพลิเคชัน Line 
เพ่ือความสะดวก และรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก



 

 

โรงเรียน รวมถึง โรงเรียน มีกระบวนการในการบริหารแล ะจัดการ ด้านจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการของ
โรงเรียนที่มีคุณภาพ 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    :   ยอดเยี่ยม 
 

โรงเรียนส่งเสริมให้ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นการจัด การ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งเสริมให้ครู ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลายและ เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้ นเรียน      
เชิงบวก จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้มากที่สุด เน้น การศึกษาที่สร้างองค์ความรู้ (IS) บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ (STEM)      
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมตามความถนัด และตามความสนใจ โดยยึดโยงเข้ากับบริบทของชุมชน 
พัฒนาการสร้างเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการวัดผลและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก การสร้างบรรยากาศ ในชั้นเรียน  
สภาพแวดล้อม จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผู้ เรียนทราบข้อมูล ย้อนกลับ
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาตนเอง  เน้นการวัดและ ประเมินผล ตามสภาพจริง มีการวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล         
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลอ ย่างหลากหลาย  น าผลการประเมินมาจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและแก้ปัญหาผู้เรียน วางแผนพัฒนาผู้ เรียนผ่านกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(PLC) การนิเทศการสอน อันก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  และสามารถน าผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  ใช้รูปแบบ KTRR Model ในการก ากับ  
ติดตาม การด าเนินงาน  โดยการสร้างความตระหนัก  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การให้ ความรู้ ความเข้าใจ          
(A) การใช้เทคโนโลยี เข้ามา ช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  (T) ด าเนิ นการตรวจสอบ การเรียนรู้     
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (R) 
และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ต่อไป (A) ซึ่งผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของครูผู้สอน ส่งผลต่อคุณภาพของผู้ เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เป็นไปตามทิศทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 

     

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น  
 

๓.๑ แผนพัฒนาล าดับที่ ๑  ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  ดังนี้ 
๑) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น โดยจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และค้นพบองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่ อให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๒) ลดจ านวนผู้เรียนที่ติด ๐ ร  มส . ให้ลดน้อยลง โดยเน้นการประเมินผู้เรียนแบบรอบด้าน 
ประเมินจากสภาพจริง และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายรูปแบบ และเลือกให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน 
เพ่ือลดปัญหาการติด ๐ ร  มส. 



 

 

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

๓.๒ แผนพัฒนาล าดับที่ ๒  การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านการจัดการ

เรียนการสอน และด้านการพัฒนางานในหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหม ายอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และทั่วถึงทุก
คน ส่งเสริมครูด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

๒) สนับสนุนและส่งเสริมครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยต้องท าอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  

๓.๓  แผนพัฒ นาล าดับที่ ๓  ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามรูปแบบ KTRR   
Model : Knowledge Technology  Re - Check  Responsibility & Result เพ่ือการบริหารจัดกา รที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึ กษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการ
ตามพระรา ชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการ
จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้น  โรงเรียน กันทรา รมณ์  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดจนได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนทุกระดับชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้ความ
เห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

    
                                               (นายทวี  บุญพอ) 
                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                               โรงเรียนกันทรารมณ์ 

                                                                         วันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ค าน า 
 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเก ณฑ์ และวิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๑  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มรีะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่ากา ร
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ ตลอดทั้งเพ่ีอรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส า หรับเขตพ้ืนที่
น าไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับ ใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือ  
ในการจัดท ารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
  

 
                                  (นายนริศ อัมภรัตน)์ 
                                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
                                                           
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ค าน า  
สารบัญ  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
 ข้อมูลทั่วไป ๑ 
 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ๑ 
 ข้อมูลนักเรียน ๑ 
ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒ 
 มาตรฐานการศึกษา ๒ 
 หลักฐานสนับสนุน ๒ 
  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน ๒ 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๑ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น ๑๔ 
ภาคผนวก 
       ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

         ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
ชื่อ – สกุล ผู้บริหารโรงเรียน 
 ๑) นายนริศ อัมภรัตน์      ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๒) นายพิวัฒน์ ศรเพ็ชร    ต าแหน่ง    รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๓) นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์    ต าแหน่ง    รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

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 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน                                                                                                           
 

 ๑) 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

๑. มาตรฐานการศึกษา   
  

ตามระดับคุณภาพการศึกษา   ระดับ     POOR (ก าลังพัฒนา) 
       ระดับ  ๒   FAIR  (ปานกลาง) 
       ระดับ  ๓   GOOD (ดี) 
       ระดับ  ๔   GREAT (ดีเลิศ) 
       ระดับ  ๕   EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) 
 

๒. หลักฐานสนับสนุน 
 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน   :   ยอดเยี่ยม 
  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธ์ทางวิชาการของผู้เรียน เป็นดังนี้ 

      ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การ เขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น โรงเรียนมีโครงการ /กิจกรรม ที่ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
เช่น กิจกรรมส่งเสริมรักการ อ่าน การคัดกรองผู้เรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง กิจกรรมวันสุนทรภู่           
วันภาษาไทยแห่งชาติ มีโครงการ และกิจกรรมที่ ส่งเสริม ศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑         
เช่น กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม ค่ายทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ  กิจกรรมวันคริสมาสต์ กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ การส่งเสริม 
สนับสนุนทักษะการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ฯลฯ สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผล
การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา  ผลส าเร็จที่เกิดข้ึน คือ นักเรียนได้รับรางวัล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ เหรียญเงินการแข่งขันเรียงร้อย     
ถ้อยความ (การเขียนเรียงความ ) ม.๔ - ม.๖ เหรียญทองแดงการแข่งขันกวี เยาวชนคนรุ่นใหม่  กาพย์ยานี ๑๑ 
(๖ บท) ม.๑ - ม.๓ และเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์     
ไปประยุกต์ใช้ ม .๑ - ม.๓ เป็นต้น ผลการประเมินความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๐ ผลการประเมินความสามารถใน การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๐ และผลการประเมินความสามารถ
ในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๑ 

สรุปผลการประเมิน  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ ๘๔.๖๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้    
               ๒ ) มีความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา โรงเรียนจัดหลักสูตรที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน จัดหลักสูตรที่
เน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบ  KTRR Model เน้นการพัฒนา ด้านความรู้ ส่งเสริมทักษะการคิด 
การสื่อสาร การสร้างองค์ความรู้ การท างานร่ วมกัน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ -  
วิทยาศาสตร์ จัดการเรียนรู้และส่งเสริมการท า โครงงาน STEM กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน



 

 

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ผลส าเร็จที่เกิดข้ึน คือ  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ  การแข่งขันเวที
ศักยภาพผู้ เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศโครงงาน วิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.ปลาย เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี  นอกจากนี้ นักเรียนยังน าเสนอผลงานผ่านเวทีศักยภาพผลงานนักเรียน  (IS) ในงาน   
KR - Open House และตลาดนัดชุมนุม 

สรุปผลการประเมิน  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๓๕ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

      ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและอาชีพ สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนได้เรียนรู้การคิดเชิงระบบและเ รียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการรวบรวม ความรู้ได้ตนเองและท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยเปิดสอนรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ  (IS) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  และจัดกิจกรรมวิช าการและนันทนาการ  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม .๔-ม.๖ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม .๔-ม.๖ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ 
หย่อง ม.๔-ม.๖ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม .๑-ม.๓ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่อง
เดี่ยว ม.๑-ม.๖ การแข่งขันการแสดงตลก ม .๑-ม.๖ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.๔-ม.๖ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม .๔-ม.๖ การแข่งขันเดี่ ยวดนตรีพื้นเมือง 
เดี่ยวพิณ ม .๑-ม.๓ รางวัลระดับเหรียญ เงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม .๔-ม.๖ การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ม.๔-ม.๖ และรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑-ม.๓  

สรุปผลการประเมิน  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลการด าเนินการอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

      ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดเชิงค านวณ ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะในการใช้ เทคโนโลยีเพ่ือการ
แก้ปัญหา การรู้เท่าทันสื่อ และสามารถพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  โดยผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน
การใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) e -Learning และสื่อเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
เช่น CAI, CAI on web, WAI, e-Book, Google Classroom สามารถเขียนโปรแกรมข้ันพื้นฐาน มีการใช้งาน
ระบบอีเมล์ของโรงเรียนในการรับ  - ส่งงาน ท าแบบทดสอบออนไลน์ ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อ มูลได้อย่าง
หลากหลาย ตลอดจนมีความสามารถด้านทักษะคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้แก่ การตัดต่อวิดิทัศน์ การผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย การออกแบบเบื้องต้ นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างอินโฟกราฟิก ผลส าเร็จที่เกิดข้ึน คือ 
ผู้เรียนได้รับรางวัลต่างๆ ในการ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้ง ในระดับเขต พ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับชาติ เช่น รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑ - ม.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้เรียนสามารถใช้โซเชียลมีเดียในการ
ติดต่อสื่อสาร อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามข้อสงสัย ทั้งในระหว่างกลุ่มเพื่อน หรือปรึกษาหารือกับ
คุณครูผู้สอนผ่านทางสื่อเทคโนโลยีได้ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการแก้ปัญหาโดยผ่าน
การจัดท าโครงงานใน แต่ละรายวิชา นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการเพ่ือส่งเสริม ความสามารถ ของผู้เรียนใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น โครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 



 

 

(ขยายผลการศึกษาด้วยเทคโนโลยีกา รศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ – DLIT) โครงการแข่งขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถทักษะคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

สรุปผลการประเมิน  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๒ ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

      ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ ที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้ นร้อย
ละ ๓ ส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป เปรียบเทียบ ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

(ร้อยละ) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

(ร้อยละ) 
พัฒนาการ 
(ร้อยละ) 

ภาษาไทย ๗๑.๙๕ ๖๖.๐๖ -๕.๘๙ 
คณิตศาสตร์ ๔๙.๓๗ ๔๘.๓๐ -๑.๐๗ 
วิทยาศาสตร์ ๖๘.๖๕ ๖๖.๐๐ -๒.๖๕ 
สังคมศึกษาฯ ๗๖.๕๖ ๖๙.๔๘ -๗.๐๘ 
สุขศึกษาฯ ๘๘.๒๔ ๘๑.๖๕ -๖.๕๙ 

ศิลปะ ๘๙.๓๒ ๙๑.๗๐ +๒.๓๘ 
การงานอาชีพฯ ๘๖.๑๕ ๘๓.๕๗ -๒.๕๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๖๖.๕๐ ๕๘.๗๙ -๗.๗๑ 
ภาพรวมนักเรียนติด ร ๐.๑๘ ๐.๔๕ +๐.๒๗ 
ภาพรวมนักเรียนติด ๐ ๑.๓๓ ๑.๖๔ +๐.๓๑ 

 

สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓ ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ แม้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้น
ไปจะลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า จ านวนผู้เรียนในกลุ่มอ่อน มีพัฒนาการดีขึ้นและ
มีแนวโน้มลดลง ส่วนภาพรวมนักเรียนติด ๐ และ ร ที่ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปีการศึกษา      
นี้โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง  ๆ และมีวันหยุดค่อนข้างมาก  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน การสอน และการส่ง
งานของนักเรียน ซ่ึงโรงเรียนจะได้น าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหาแนวทางเพ่ือแก้ปัญหา
เพ่ือให้แนวโน้มการติด ๐ ติด ร ลดน้อยลง 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายวิชาที่มี
พัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว คือ รายวิชา ภาษาอังกฤษ คะแนน เฉลี่ยจาก ๒๗ .๔๐ เพ่ิมข้ึน เป็น ๓๐.๙๑  
พัฒนาการเพิ่มขึ้น +๓.๖๐ คะแนนเฉลี่ ยสูงกว่าระดับจังหวัด  รายวิชาภาษาไทย  คะแนน เฉลี่ยจาก ๕๘.๕๐ 
ลดลงเป็น ๕๖.๒๑ พัฒนาการลดลง -๒.๒๗ แต่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับจังหวัดและระดับ ประเทศ รายวิชา
คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยจาก ๒๗.๗๐ ลดลงเป็น ๒๓.๐๕ พัฒนาการลดลง -๔.๖๕ คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าจังหวัด 
และรายวิชาวิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยจาก ๓๕.๑๐ ลดลงเป็น ๒๙.๒๖ พัฒนาการลดลง -๕.๘๗ คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับจังหวัด  ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชาที่มีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว คือ  รายวิชา สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยจาก ๓๔.๗๐ เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๔.๗๙ พัฒนาการเพิ่มขึ้น +๐.๐๙ 



 

 

รายวิชาภาษาไทย คะแนน เฉลี่ย จาก ๔๕.๙๐ ลดลงเป็น ๔๐.๗๒ พัฒนาการลดลง -๕.๑๕ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย จาก ๒๗.๒๐ ลดลงเป็น ๒๔.๙๙ พัฒนาการลดลง -๒.๑๙ รายวิชาคณิตศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยจาก ๒๕.๑๐ ลดลงเป็น ๒๐.๔๐ พัฒนาการลดลง -๔.๗๐ และรายวิชาวิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ย
จาก ๒๘.๙๐ ลดลงเป็น ๒๗.๕๘ พัฒนาการลดลง -๑.๓๖ สรุปผลการทดสอบในรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
แม้บางรายวชาจะมีคะแนนเฉลี่ยลดลง แต่ทุกรายวิชาก็มีคะแนนเฉลี่ยลูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับจังหวัด 

สรุปผลการประเมิน  ผู้เรียนผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผลการ
ด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ดี คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๓ ซ่ึงต่ ากวา่ค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  (ทั้งนี้โรงเรียนจะ
ใช้ผลการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนต่อไป) 

     ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้ด าเนินการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โดยผ่านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะงานอาชีพ เน้นทักษะการปฏิ บัติงาน และส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีการวัด และ
ประเมินผลด้วยแบบทดสอบ แบบฝึกทักษะ แบบฝึกการปฏิบัติ แบบสังเกต เป็นต้น การส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มี
ทักษะพ้ืนฐาน มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โดยผ่านกิจกรรม โครงการ ต่างๆ ของกลุ่มสาร ะการเรียนรู้ และฝ่าย /
งานต่างๆ เช่น โครงการแข่งขันทักษะแกะสลักผลไม้ โครงงานอาชีพ  โครงการแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด  
โครงการแข่งขันทักษะท าพ านบายศรี  โครงการแข่งทักษะประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ  โครงการแข่งทักษะอาหาร   
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 IS๓ การออกพ้ืนที่บริการตัด ผมให้บริการแก่ชุมชน การสอนการท าอาหารคาว / หวานให้แก่ชุมชน 
การสอนอาชีพ และการส่งเสริมอาชีพ ในชุมชน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียน มีความรู้ มี
ทักษะพ้ืนฐาน และ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับรางวัลต่างๆ จากการประกวด แข่งขัน
ทักษะด้านโครงงานอาชี พ เช่น รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้น 

สรุปผลการประเมิน ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ผลการด าเนินการอยู่
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๐ ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

จากผลการพัฒนาที่เกิดข้ึนข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษา มีโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ที่ หลากหลาย 
เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน การเ ขียน การคิดค านวณ 
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีของผู้ เรียน โครงการส่งเสริมทักษะด้านการ
อาชีพต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริม  สนับสนุน ให้ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน  / กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียน
การสอน  การพัฒนาผู้เรียน  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และ บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  ในการนี้พบว่า ยังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ โรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนตามโครงการ
ยกระดับผลลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ และขาดแคลนงบประมาณตามโครงการยก ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ควรพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มากที่สุด  กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการสร้าง



 

 

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อ ยอดนวัตกรรมให้ดียิ่งข้ึ น ควรมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบสมาร์ท
คลาสรูม ที่สนับสนุนสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เหมาะต่อการท ากิจกรรมกลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้
แบบเป็นทีม การท างานโดยใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น สมาร์ททีวี บอร์ด 
ชุดคิทในการเขียนโปรแกรมควบคุ มอุปกรณ์ ฯลฯ การอบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการ ใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เช่น การใช้งาน Google Apps๔ Education กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในการใช้
ไอซีทีส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับการเรียนการสอน การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ สมาร์ทคลาสรูม กิจกรรมส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรม  สเต็มศึกษา  
(STEM) และ สตีม  (STEAM) ส าหรับ นวัตกรรมรุ่นเยาว์  ควรมี การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะพ้ืนฐาน ให้
ผู้เรียนได้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาต่อยอดให้ผลการด าเนิ นงานประสบความส าเร็จให้ดี
ยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อๆ ไป 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะเป็นผู้มีจิตสาธารณะและด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนได้ด าเนินการตามโครงการ / กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ผู้เ รียนมีคุณลักษณะ
เป็นผู้มีจิตสาธารณะและด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
มีการก าหนดนโยบาย วางแนวทาง  และร่วมมือกันทุกภาคส่วน ในการส่งเสริม และปลูกฝังให้เกิดแก่ผู้เรียน ซึ่ง
ด าเนินการผ่านกระบวนการ ลงมือสู่การ ปฏิบัติ ตาม โครงการ และกิจกรรม ดังนี้ โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการท าบุญตักบาตร เนื่องในวันส าคัญต่างๆ  โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝัง คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกร รมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม
โรงเรียนสุจริต กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ ซึ่งโครงการและ
กิจกรรมเหล่านี้  ล้วนแล้วแต่ เป็นการ ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริย ธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพ่ือเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีสวนพฤกษศาสตร์ แปลงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทั้งด้าน ทักษะอาชีพ และเป็นผู้ด ารงตนอยู่ภายใต้หลักปรับญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง โดยมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ คือ ทีมพะแนงพอเพียง โครงการอนุรักษ์ผ้าไหมลายลูกแก้ว  ตามแนวพอเพียงหลีกเลี่ยง
สารเคมี ได้รางวัลชมเชย  โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว  ปีที่ ๑๒  ได้รับรางวัล ระดับดี การประกวด zero 
waste school โรงเรียนปลอดขยะ ของกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

สรุปผลการประเมิน  การมีคุณลักษณะ เป็นผู้มีจิตสาธารณะและด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย ง ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็น ร้อยละ ๙๕.๖๕ ซ่ึงสูงกว่า ค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย ตามคุณลักษณะของโรงเรียน คุณธรรม  โรงเรียน        
ได้ด าเนินการให้ มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย ตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม  โดยมีการจัด โครงการ  / กิจกรรม ต่างๆ  เช่น โครงการ อบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
กิจกรรมท าบุญตักบาตร กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ รวมทั้งการเข้าร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ซึ่งประกอบไป
ด้วย ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวเขียวเหลือง การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งโครงการและกิจกรรมเหล่านี้  ล้วนแล้วแต่ เป็นการ ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังให้



 

 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเกิดประโยชน์อัน
สูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สรุปผลการประเมิน  มีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย ตามคุณลักษณะของโรงเรียน คุณธรรม    
ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  โรงเรียนมี โครงการ / กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนคว ามแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย     
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีโดยหลากหลาย โดยกิจกรรมท่ีจัดจะมุ่งเน้นทักษะชีวิตของผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เกิดค่านิยมท่ีดี ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมที่จัดตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมทัศนศึกษา ม .๑ – ม.๖ กิจกรรม 
Open house (เปิดบ้านวิ ชาการ ) กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมภาวะผู้น าสภานักเรียน รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจในด้านอาชีพ ทั้งนี้เพ่ือให้ ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและเท่าทัน   
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  และมีเป้าหมาย ในการเรียนรู้  สร้างเป้าหมายชีวิตการท างาน  และการ
ประกอบอาชีพ  สร้างโอกาสให้ผู้เรียน เช่น  กิจกรรมพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน กิจกรรมหารายได้ระหว่างปิดภาค
เรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร กิจกรรมพี่น้องสานฝันสู่
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

สรุปผลการประเมิน  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ผลการด าเนินการ
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๘ ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสัง คม โรงเรียน มีการจัดกิจกรรม /โครงการต่างๆ  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรี ยนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และทางด้านสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมไปถึงการด าเนินการฝึกซ้อมกีฬาที่มีรูปแบบมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งต่อเข้าสู่สถานศึกษาท่ีเป็นอาชีพ
ทางดา้นกีฬาในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเข้ารับใช้ทีมชาติไทย เป็นต้น โดยมี โครงการที่ท าต่อเนื่อง ดังนี้         
โรงเรียนมีสโมสร JFAM Academy เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนที่มีศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล  โครงการต้นกล้ากีฬา – 
กรีฑาเพ่ือความเป็นเลิศ โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการกีฬาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๘ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีที่จัดกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นตามแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ และจิตสังคม ของผู้เรียน ซ่ึง
ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์สมบูรณ์แข็งแรง อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้
อย่างมีความสุข  ผู้เรียนที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬานั้นๆ  ได้ดีขึ้น  ผู้เรียนที่จบ
การศึกษาจากโรงเรียนกันทรารมณ์ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุ ดมศึกษา ที่สูงขึ้นทั้งสถาบันการศึกษา        
ในประเทศไทยและต่างประเทศ (ประเทศไต้หวัน ) รวมถึงการที่ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศด้านกีฬาในระดับ
ต่างๆ เช่น ได้รับรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  รางวัลชนะเลิศระดับ
ภาคอีสานตอนล่าง  การแข่งขันฟุตบอลรายการ KING POWER CUP รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี รางวัลเหรียญทอง
มวยไทยสมัครเล่นหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๕ เหรียญทองแดง  มวยไทยสมัครเล่นชาย  กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที ่๓๕ เป็นต้น 

สรุปผลการประเมิน  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผลการด าเนินการอยู่ในร ะดับคุณภาพ     
ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๒ ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

จากผลการพัฒนาที่เกิดข้ึนข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษา มีโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย 
เพ่ือพัฒนาคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษ ฐกิจ



 

 

พอเพียง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม โครงการต่างๆที่ส่งเสรม
ให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย โครงการที่ส่งเสริมสมรรถนะทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม ฯลฯ ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ ล้วนส่งผ ลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  ในการนี้พบว่า ยังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ  โรงเรียนยังต้องด าเนินสร้างภาคีเครือข่าย  และขยาย
ความร่วมมือจากองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือ ให้ทุกภาคส่วนได้มีความร่วมในกา รจัด
การศึกษา เพื่อเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามศักยภาพของ
ผู้เรียนที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยกิจกรรมท่ีจัดจะมุ่งเน้นทักษะชีวิตของผู้เรียน ตาม
ศักยภาพ ตามความสนใจ และตามความถนัดของผู้เรียน โครงการส่ งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ และ
จิตสังคมยังขาดแคลนงบประมาณ ทางโรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการด าเนินงานตาม
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

สรุปผลการด าเนินการมาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน   
ผลการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ข้อ ๑.๑ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผลการด าเนินการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๒    
ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการด าเนินการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๓๕ สรุปผลการด าเนินการ ตามมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ผลการด าเนินการอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๔ ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   :   ยอดเยี่ยม 
 

๒.๑ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดชัดเจน  โรงเรียนกันทรารมณ์ใช้ความรู้เป็นฐาน        
ในการวางแผนกลยุทธ์ จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในสถานศึก ษาด้วยวิธี SWOT Analysis และน าผลการวิเคราะห์มาก าหนด ทิศทางการ       
จัดการศึกษาของโรงเรียน ด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ พร้อมทั้งน ามาตรฐาน     
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก าหนดเป็น มาตรฐานการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา ในขั้นตอนการวางแผน
กลยุทธ์นี้ได้ก่อให้เกิดค่านิยมองค์กร คือ KTRR-Value ซ่ึงโรงเรียนได้น าวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเป้าประสงค์    
ไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ และน ามาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์      
เชิงกลยุทธ์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดโครงการและกิจกรรม มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๔ ป ี
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ซึ่งใช้นวัตกรรม  คือ KTRR-Model เป็นตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารและการจัดการ ๕ กลยุทธ์ ๑๐ โครงการ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งจัดท าแผนการก ากับ ติดตาม  การด าเนินงานตามกรอบ
วงจร KTRR-Model (KTRR-Monitoring) โดยคณะกรรมการติดตาม ประเมินโครงการ กิจกรรม มีเครื่องมือ
ในการก ากับติดตาม คือ แบบประเมินประสิทธิภาพ แบบประเมินประสิทธิผล โครงการ /กิจกรรม และในการ
ติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานมีแบบตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตาม 
เมื่อด าเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้น มีการวิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหา 
และแนวทางแก้ไขเพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้การด าเนินงานบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด (KTRR-Result)  

สรุปผลการประเมิน   มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ แ ละเป้าหมายที่ก าหนดชัดเจน  ผลการด าเนินการ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 



 

 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้วงจร KTRR Model โรงเรียนกันทรารมณ์ มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพโดยใช้วงจร KTRR Model : Knowledge Technology Re - Check Responsibility 
& Result โดยการท างานแต่ละครั้งจะท าในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการวางแผนการท างาน จัดท าค าสั่ง 
ประชุมเตรียมงานหาข้อมูลที่เก่ียวข้อง ด าเนินกิจกรรม/ด าเนินงาน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัด การที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของ
หน่วยงานต่างๆ ชุมชน ตลอดจนผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ ผลส าเร็จของการมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพโดยใช้วงจร KTRR Model คือ โรงเรียนได้รับรางวัล คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) และโรงเรียนผ่านการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบท่ี ๔ 

สรุปผลการประเมิน   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้วงจร KTRR Model ผลการด าเนินการ   
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียน ด าเนินการตาม แผนกลยุทธ์  / แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ในการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียน มีการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา  และมีผู้รับผิดชอบ    
ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน  มีฐานข้อมูลคุณภาพการศึก ษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการศึกษา  และกระบวนการจัดการ เรียนการสอนของครูผู้สอน  มีการ
พัฒนาหลักสูตรส าหรับห้องเรียนปกติ  และหลักสูตร ส าหรับห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้แก่ โคร งการห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ หลักสูตรพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted) และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเขมร และภาษาสเปน ) โดยครูเจ้าของภา ษา   
และครูที่จบการศึกษาในสาขา วิชานั้นๆ โดยตรง  นอกจากนี้โรงเรียนยัง เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท . และโรงเรียนยังส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ด้วย การจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ และจัดให้มีสื่อ สิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย ห้องสื่อสารไร้พรมแดน เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียนได้อย่าง
รวดเร็ว การส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เเรียนเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากา รจัดการศึกษา ในปีการศึกษา ต่อๆ ไป จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการทุก  ๆ ป ี
เพ่ือให้ ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม และแสดงศักยภาพของตนเอง ในแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้  ตาม
ความสามารถ  ความถนัด และตามความสนใจ ของตนเอง มีการแข่งขันทักษะวิชาการท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส่งเสริมผู้เรียนทางด้านวิชาการ ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในเวที ต่างๆ ทั้ง ในระดับจังหวัด  ระดับเขต พ้ืนที่  และ
ระดับประเทศ เช่น งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ การแข่งขันตามสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่างๆ ทีจ่ัดขึ้น เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับต่างๆ และเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม  

สรุปผลการประเมิน   ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเ น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
      ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โรงเรียนมีแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล มีโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และสอดคล้องกับความต้องการรายบุคคล  ครูมี การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู        



 

 

มีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) มีการพัฒนาครูโดยผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  

สรุปผลการประเมิน   พัฒนาครูและบุคลากรโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โรงเรียนมี
การวางแผนบริหารจัดการด้านอาคารสถานที ่การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่พร้อมต่อการใช้งานและเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สนามกีฬา  โรงอาหาร 
อาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องอ่ืนๆ ที่พร้อมใช้งาน  มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ) ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียน รู้ เช่น ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์ ห้องฟิตเนส แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์ ฯลฯ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใ นและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย
และยึดโยงกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  ผลส าเร็จของการด าเนินงาน  คือ โรงเรียน ได้รับรางวัล 
ระดับด ีการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) ของกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

สรุปผลการประเมิน   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง        
มีคุณภาพ ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  โรงเรียน
กันทรารมณ์มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับรูปแบบ KTRR  Model 
มีการกรอกข้อมูลในระบบโปรแกรมท่ีทันสมัย เช่น SMSS  SMSS e –office เก็บค าสั่งโรงเรี ยนในรูปแบบไฟล์
เอกสาร โปรแกรม Student ระบบทะเบียนวัดผลรายปี  SGS สพฐ. บันทึกผลการเรียนออนไลน์ โปรแกรม
ระบบงานการเงิน โปรแกรมระบบงานพัสดุ โปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ครูและบุคลากรโรงเรียนด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ  มีการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ประกาศข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ในระบบอินเตอร์เนต มีเว็ ปไซต์โรงเรียน  www.kr.ac.th ที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปอ่านประกาศ 
ประชาสัมพั นธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ประกาศผลการเรียน หรือ ลงทะเบียนเรียน ผ่านเว็บไซต์ มีลิงค์เชื่อมโยง
ระบบงานต่างๆ ที่ ส าคัญ รวดเร็วและ เป็นปัจจุบัน  มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน แอปพลิเคชัน Line เพ่ือ
ความสะดวก และรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรทั้งภาย ในและภายนอก
โรงเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีกระบวนการในการบริหารและจัดการด้านจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอ บการ
บริหารจัดการได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึ กษา ตลอดจนการวาง แผนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สรุปผลการประเมิน   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

จากผลการพัฒนาที่เกิดข้ึนข้างต้ น เนื่องด้วยสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนด
ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้วงจร KTRR Model ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ สามารถน าไปใช้ในกระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  จึงท าให้
กระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 



 

 

  ในการนี้พบว่า ยังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ  โครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒ นา
ศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู  และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะแห่งศตวร รษที่ ๒๑ ที่
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปียังมีน้อย อีกทั้งยังขาดแคลนงบประมาณ และ ยังขาดการด าเนินงานอย่าง
จริงจัง ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับจุดเน้นในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนมาก ยิ่งขึ้น พัฒนาระบบการ นิเทศ ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลและ รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญในการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการจัดการเรียนการ สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สนับสนุนให้การท าวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ เรื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  ทั้งนี้โรงเรียนควรให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ก้าวเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสามารถน าความรู้นั้นมา
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทันต่อยุคสมัย ตลอดจน พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ ตของ
โรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับระบบ
โปรแกรม หรือเครื่องมือที่ทันสมัยอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป  
  สรุปผลการด าเนินการตามมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
          ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   :   ยอดเยี่ยม 
 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิ บัติ จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิต     
ประจ าวัน ได้  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 / Bookmark๒๕๕๑ / SGS / WinRAR (T) การประเมิน  การก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน โดยบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ายแผน ตลอดจนการวางแผนและแก้ไขส าหรับ นักเรียน
ที่ไม่ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ เพื่อ น าไปสู่การท า AAR ระดับสายชั้น  พัฒนามาเป็นการท า 
PLC และน าไปสู่การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อหาแนวทางพัฒนาผู้เ รียนเพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และยกระดับผลสอบ  O-net ให้สูงขึ้น (R) ประเมินความรับผิดชอบขอ งผู้ปฏิบัติงานต่อผลผลิต ผลลัพธ์ ที่
เกิดข้ึน และเกิดความพึงพอใจ (R) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรีย นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามกระบวนกา ร Active Learning และการศึกษาท่ีสร้างองค์ความรู้ (IS) บูรณาการระหว่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (STEM) ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมตามความถนัด  และตามความสนใจ โดย
ยึดโยง เข้ากับ บริบท ของชุมชน มีการจัดกิจกรรมส่งเ สริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น  โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมสอนซ่อม- เสริม นักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมการเฝ้าระวัง ๐, ร, มส, มผ. 
กิจกรรมส่งเสริมความพร้อมเพ่ือ เตรียมสอบ O-NET ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ โครงพัฒนาครูสู่ความเป็นครูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ พัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ สื่อนวัตกรรม   
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซ่อมเสริม  พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน กิจกรรมอบรมพัฒนาครู ด้านการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นส าคัญ  พัฒนาการสร้างเครื่องมือ 
รูปแบบ วิธีการวัดผล  และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 



 

 

ส่งเสริมการ ท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา ในชั้นเรียน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณการ กิจกรรมขยายผล
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้
ครูผู้สอน ได้น าความรู้ ที่ได้รับ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  เพ่ือสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ  

สรุปผลการประเมิน  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๐ ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   โรงเรียน สนับสนุนการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีจุดบริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สายอย่างทั่วถึง ให้บริการสื่ออ อนไลน์และข่าวสารที่ส าคัญผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี ด าเนินการตามแผนการจัดการ
เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรรายวิชา ใช้สื่อและนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเอง และจัดหาสื่อ 
โสตทัศนูปกรณ์ ให้ครบทุกห้องเรียนน สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

สรุปผลการประเมิน  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ผลการ
ด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โรงเรียนมีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพ่ือการนิเทศการเรียนการสอนที่เหมาะสม  

พัฒนาการจัดท าแผนการ จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของ หลักสูตร มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ สื่อ    
และนวัตกรรม วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน กิจกรรมอบรมพัฒนา
ครู จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนากา รสร้าง
เครื่องมือ รูปแบบ วิธีการวัดผลและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา ในชั้นเรียน 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู  บุคลากรทางการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงการ
และกิจกรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างมากมาย  เช่น โครงการพัฒนาระเบียบวินัย 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมมารยาทงาม     
อย่างไทย กิจกรรมคุณธรรมชีวี โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมนิเทศภายใน 
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่ง ศตวรรษท่ี ๒๑ โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น    
โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนรู้จัก ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ครูผู้สอนมีการวา งแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี ต่างๆ ได้ ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ครูมีวิจัย ในชั้นเรียนซึ่ง สามารถน าไปพัฒนาต่อ ยอดได้  มีกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน        
ของครูผู้สอนแบบกัลยาณมิตรทั้งระบบ เพ่ือครูผู้สอนจะได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก การสร้างบรรยากาศ ในชั้นเรียน 
สภาพแวดล้อม จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  ได้ลงมือปฏิบัติจริง เลือกใช้เท คนิคการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน บนพื้นฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม มี การวัดและ
ประเมินผล ที่เหมาะสมกับ สภาพผู้เรียน  มีการเสริมแรงบวกให้กับผู้เรียน ตลอดจนเอื้อ อ านวยความสะดวก



 

 

ให้กับผู้เรียน ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ผู้เรียน    มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โรงเรียนมีโครง การพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยด า เนินการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจัดท า แผนการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  เหมาะสมกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมี
ความสุข ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และครูผู้สอนทุกคนได้พัฒน าศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และน าผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนต่อไป  

สรุปผลการประเมิน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ครูมีกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาและวางแผนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ใช้วิธีการวัดและประเ มินผลอย่างหลากหลาย  น าผลการประเมินมาจัดท าวิจัย  
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาผู้เรียน ครูวางแผนพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) การนิเทศการสอน โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกคน เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  และสามารถน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนตามรูปแบบ  KTRR Model มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผู้เรียน ทราบข้อมูล ย้อนกลับ เพ่ือน าไปใช้พัฒนาตนเอง  
และครูผู้สอนน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป  

สรุปผลการประเมิน ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ผลการ
ด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดก ารเรียนรู้  
โรงเรียนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดย
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม เช่น  โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการยก ระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
มีจัดการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในโรงเ รียน ด าเนินกิจกรรม PLC (Professional 
Learning Community)  โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทุกคน เพ่ือให้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้ นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ครู          
ได้การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูอย่างสม่ าเสมอ  เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้แสดงความสามารถ       
ของตนเองอย่างเต็มที่ และร่วมแสดงผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศการสอนโดยเพื่อ นครู     
และฝ่ายบริหารอย่างสม่ าเสมอ  จากการพัฒนาตนเองของครู ส่งผลให้โรงเรียนเกิดนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้รูปแบบ KTRR Model ในการ
ก ากับการด าเนินงาน ดังนี้  K : Knowledge การสร้างความ ตระหนัก ความรู้  ความเข้าใจแก่ ผู้เรียน ครู             
และผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยการจัดประชุม PLC มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
T : Technology การใช้เทคโนโลยี ช่วยในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ Active Learning, บันได ๕ ขั้น, PBL, 
RBL, Boot Camp, การส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) และอ่ืนๆ R : Re - Check ด าเนินการ
ตรวจสอบการเรียนรู้ การพัฒนา กิจกรรมการเรียนการสอน การให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง



 

 

การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดโครงการและ การวัดประเมินผลตามสภาพจริง  (Authentic Assessment) และ  
มีการน าผลการประเมินม าใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  R : Responsibility & Result สรุปผล         
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การปฏิบัติกิจกรรมตาม โครงการซึ่ง เกิดผลกับผู้ เรียนในการเรียนรู้     
จนเกิดทักษะ ได้น าผลการด าเนินงานไปพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น  

สรุปผลการประเมิน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย    
ที่ก าหนดไว้ 

จากผลการพัฒนาที่เกิดข้ึนข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษามีโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย  ครู
มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้ นเรียนเชิง
บวกโยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ  Active Learning ครูมีการตรวจสอบ วัดและประเมินผู้เรียนอย่างแป็น
ระบบ มีการวัดผลอย่างหลากหลาย และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ครูยังมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรั บปรุงการจัดการเรี ยนรู้ จากกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของครูผู้สอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และด้านจิตใจ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ในการนี้ พบว่า ยังมีจุดที่ควรพัฒนา  กล่าวคือ ส่งเสริมครู ให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น โรงเรียนควรได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดหาสื่อ     
ให้พร้อมต่อการเรียนการสอน เช่น จัดหาเครื่องฉายพร้อมโปรเจคเตอร์ให้ครบทุกห้อง เรียน มีงบประมาณ
สนับสนุนครูให้ได้รับการอบรมพัฒนาด้านการจัดการเรียนอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงทุกคน รวมถึงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เพียงพอ เหมาะสม  และให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 

สรุปผลการด าเนินการมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สรุปผลการด าเนินการ ตามมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ผลการด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
  

๓.๑ แผนพัฒนาล าดับที่ ๑  ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  ดังนี้ 
๑) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น โดยจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และค้นพบองค์ความรู้ต่า งๆ ได้ด้วย
ตนเอง เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๒) ลดจ านวนผู้เรียนที่ติด ๐ ร  มส . ให้ลดน้อยลง โดยเน้นการประเมินผู้เรีย นแบบรอบด้าน 
ประเมินจากสภาพจริง แ ละใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายรูปแบบ และเลือกให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน 
เพ่ือลดปัญหาการติด ๐ ร  มส. 

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



 

 

๓.๒ แผนพัฒนาล าดับที่ ๒  การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านการจัดการ

เรียนการสอน และด้านการพัฒนางานในหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และทั่วถึงทุก
คน ส่งเสริมครูด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

๒) สนับสนุนและส่ง เสริมครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยต้องท าอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  

๓.๓  แผนพัฒนาล าดับที่ ๓  ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามรูปแบบ KTRR   
Model : Knowledge Technology  Re - Check  Responsibility & Result เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นระบบ  
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ตามนโยบาย /กลยุทธ์ /จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขต พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘  

๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น เป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาจะต้องรีบ
ด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รอบด้าน อันจะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

๒. ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของสถานศึกษา ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ 
และด้านการจัดการเรีย นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการด าเนินงาน  งบประมาณด้านการบริหารจัดการ 
งบประมาณสนับสนุนด้านสื่อ เทค โนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ซึ่งถ้าทุกอย่างมีความพร้อม 
จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะเกิดการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 

๓. ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนา ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียวพอ เพื่อให้ครูเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

               ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา / ก าหนดค่าเป้าหมาย / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ 
               ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนกันทรารมณ์ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------------------------ 

   ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม  พ .ศ. ๒๕๖๑ 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับ  มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวั นที่ 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 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังประถม ศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา 
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 าเนิ นงานการประกัน
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 โรงเรียนกันทรารมณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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 าคญั 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  
โดยการ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาก ารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ า
ทุกปี รวมถึงการน าผลการประเมินตนเองมาใช้ในการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการ
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 


