
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนกันทรารมณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(องคการมหาชน) 

 
 



 

๑ 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โรงเรียนกันทรารมณ ตั้งอยูเลขที่ ๑ หมูที่ ๑๒ ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖  

คณะผูประเมินไดตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

 ๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผูเรียน  ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเยี่ยม 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีมาก 

 

จุดเดน  
ดานคุณภาพของผูเรียน  

๑. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางม ี

ประสิทธิภาพ 

๒. ผูเรียนมีสัมมาคารวะ นอบนอมถอมตน กิริยาวาจาสุภาพเรียบรอย  

๓. ผูเรียนมีสุภาพรางกายและสุขภาพจิตที่ดี 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑. กระบวนการมีสวนรวมในการวิเคราะห SWOT เพื่อกําหนดวิสัยทศัน พันธกิจและ 

เปาหมายสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ 

๒. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น ตอบสนองความ 

ตองการ ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

๓. การพัฒนาระบบบริหารวงจรคุณภาพ (KTRR Model) เพื่อสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู  

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมุงมั่น ตั้งใจในการพัฒนาผูเรียน 

๒.  ครูใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓.  ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 



 

๒ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ดานคุณภาพของผูเรียน  

๑. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบ 

ระดับชาติ 

๒. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแกปญหา 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑.  การพัฒนาเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของใหมีความเขมแข็ง เพื่อขับเคลื่อน 
๒.  การสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ใชระบบสังคมออนไลนในการปฏิบัติงาน 

และการเรียนรูใหมากยิ่งข้ึน 
๓. การพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพดานหองเรียนและหองปฏิบัติการตางๆ ใหเปน 

หองเรียนคุณภาพ ที่มีสื่อและโสตทัศนูปกรณครบทุกหอง 
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ 
๒.  การใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชประกอบการเรียนการสอน 
๓.  การนําผลการวิจัยชั้นเรียนไปใชวางแผนพัฒนาผูเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์      

ขอเสนอแนะ  

ดานคุณภาพของผูเรียน  

๑ ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุมทุกกลุมสาระ 

การเรียนรู กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ใหผูเรียนเรียนดวยประสบการณแบบ Child Centered 

การเรียนรูแบบลงมือทําดวยตนเอง Learning by doing หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Active Learning จึงมี

คุณคาอันสูงยิ่งสําหรับการสรางคุณภาพของมนุษย 

๒. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาดวยกิจกรรมการเรียนรูที่เปน Active Learning เชน สรางปญหาพาให

คิด สงเสริมการตัดสินใจ ทํางานเปนกลุม รวบรวมมุมมองที่แตกตางกัน เชื่อมโยงความคิดที่แตกตางกัน สราง

แรงบันดาลใจในการสรางสรรค และระดมความคิด เปนตน    

๔. ควรสงเสริมใหผูเรียนไดสนทนากับเจาของภาษาตางประเทศ รวมทั้งการฟงเพลงและชม 

ภาพยนตร 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   

๑. ควรสงเสริมการใชชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) ในยุคสังคมออนไลนใหเกิดประโยชน 

สูงสุด เชน การใชเฟสบุค การตั้งกลุมไลน ไลนสแควร หรือ กลุมไลนโอเพนแชท โดยเนนกลุมเปาหมาย 

ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน 

และชุมชนที่เก่ียวของ 



 

๓ 
 

๒. ควรสงเสริมใหครูและนักเรียนเผยแพรผลงานหรือกิจกรรมตางๆ รายงานตอสาธารณชน  

ผานสื่อสังคมออนไลน ใหครอบคลุมทุก PLC  

๓. ควรจัดหองเรียนและหองปฏิบัติการตางๆ ใหเปนหองเรียนคุณภาพ ที่มีสื่อและ 

โสตทัศนูปกรณตาง ๆ ตามเกณฑ ใหครบทุกหอง  

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

๑. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรหองเรียนพิเศษ 

เชน หองเรียนกีฬา หองเรียนนิติศาสตร หองเรียนศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป หรือ หองเรียนอื่นๆ ตามความ

พรอม ความสนใจของนักเรียนและผูปกครองตองการ เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสนใจของตนเอง 

๒. ควรจัดมุมหรือหองสืบคนขอมูลใหเพียงพอกับความตองการของผูเรียนโดยใช IT 

๓. ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๓ ป 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี   

ดานคุณภาพของผูเรียน  
สถานศึกษาไดสงเสริมการกีฬาเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถะดานกีฬา

ของนักเรียนตามความฝน “กีฬาสรางคนดี สูวิถีมืออาชีพ” โดยบูรณาการเขากับกลุมสาระการเรียนรูตาม

หลักสูตร กอรปกับสถานศึกษามีความพรอมในทุกๆดานผูปกครองใหการสนับสนุนเปนอยางดี ผลการแขงขัน

กีฬาที่ผานมาไดรับรางวัลระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัดหลายรายการ มีผลงานเชิงประจักษ ใหตอ

ยอดพัฒนาดําเนินงานตอไปตามความฝนใหบรรลุตามเปาหมายยิ่งๆ ขึ้นไป 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. ควรใชกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ (KTRR Model) โดยการพัฒนาและประยุกตใช 

เพื่อการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความตอเนื่อง ยั่งยืน ตลอดไป 
๒. ควรพัฒนาความโดดเดน รายการสมรรถนะดานกีฬาของนักเรียน ดานกีฬาสรางคนดี สู 

วิถีมืออาชีพ เพ่ือใหพัฒนาสูการเปนนวัตกรรม หรือ แบบอยางที่ดี 
   ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 โรงเรียนกันทรารมณ  มีการจัดการเรียนการสอนดานกีฬาที่โดดเดน โดยจัดทําโครงการสงเสริมและ

พัฒนาผู เรียนดานกีฬาฟุตบอล ตามโครงการ AKADEME โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือกับองคกร 

มหาวิทยาลัย สมาคมและสโมสร เชน สมาพันธฟุตบอลเอเชีย AFC :The Asian Football Confederation 

(AFC : Instructor) สมาคมฟุตบอลของประเทศไตหวัน สมาคมฟุตบอลซานเฟรซเซ ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุน 

สโมสรฟุตบอลประเทศสเปน บาเซโลนา ซึ่งสโมสรตางๆใหการสนับสนุนและสรางความรวมมือ สถานศึกษามี

การสงตอผูเรียนและสงนักเรียนเขารวมแขงขันในระดับนานาชาติ เชน ฟุตบอลลีก ของประเทศไตหวัน การ

แขงขันฟุตบอลตามโครงการ Fox Hunt ของสโมสรเลสเตอร ซิตี้ ประเทศอังกฤษ ประสบความสําเร็จของ



 

๔ 
 

สถานศึกษาตามโครงการตนกลา เพื่อความเปนเลิศทางกีฬา นอกจากนี้สถานศึกษายัง มีความพรอมทั้งดาน

งบประมาณ ดานบุคลากร และมีความเขมแข็งของชุมชน มีการจัดการศึกษาที่ไดมาตรฐาน ครูจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูเปนผูนําทางวิชาการ มีความมุงมั่น ตั้งใจในการพัฒนาองคกร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีความรู ความสามารถและมีประสบการณ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพรอมที่จะพัฒนา

สถานศึกษา  ควรมีการตอยอดสงเสริม สนับสนุน และนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) หรือ

แบบอยางที่ดี กลาวคือ การพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานกีฬา และการคนหาตนเองของผูเรียนดานทักษะ

ชีวิต การเรียนรูเพื่อคนหาอาชีพที่กอใหเกิดรายไดในอนาคต เปนผูประกอบการหรือมีงานทําในสถาน

ประกอบการ สรางอาชีพ สรางชีวิต สรางอนาคตตอไป 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕ 
 

ตอนที่  ๑  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
๑.  โรงเรียนกันทรารมณ ตั้งอยูเลขที่ ๑ หมูที่ ๑๒ ตําบล ดูน  อําเภอ กันทรารมย จังหวัด ศรีสะเกษ   

     รหัสไปรษณีย ๓๓๑๓๐ โทรศัพท ๐๔๕-๖๕๑๑๔๓ โทรสาร ๐๔๕-๖๕๑๑๔๓  

      E-mail :  krschool@hotmail.com Website  http://kr.ac.th     

๒.  หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  

       ๒๘ 

๓.  สรุปขอมูลสําคัญของสถานศึกษา 

๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

๓.๒ จํานวนผูเรียน จําแนกตามระดับชั้น ดังนี้  

ระดับชั้นที่เปดสอน 
จํานวน

หองเรียน 

จํานวน 
ผูเรียนปกติ (คน) 

จํานวน 
ผูเรียน   

ที่มีความตองการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๑๒ ๒๒๒ ๒๖๖ - - ๔๘๘ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๑๒ ๑๙๓ ๒๕๒ - - ๔๔๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๑๒ ๑๘๐ ๒๖๓ - - ๔๔๓ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑๒ ๑๓๐ ๒๕๕ - - ๓๘๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๒ ๑๑๕ ๒๒๓ - - ๓๓๘ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๒ ๑๔๓ ๒๔๘ - - ๓๙๑ 

รวม ๗๒ ๙๘๓ ๑,๕๐๗ - - ๒,๔๙๐ 

รวมทั้งสิ้น ๗๒ ๙๘๓ ๑,๕๐๗ - - ๒,๔๙๐ 
 ๓.๓ ขอมูลบุคลากร (ไมนับซ้ํา) 

: ผูบริหารสถานศึกษา   จํานวน     - คน 

  : ครูมัธยมศึกษา    จํานวน   ๑๓๖ คน 

  : บุคลากรสายสนับสนุน   จํานวน     ๑๓ คน 

สรุปอัตราสวน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ระดับมัธยมศึกษา 

: อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : ครู  เทากับ ๑๘ : ๑ 

: อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : หอง  เทากับ ๓๕ : ๑ 

: มีจํานวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไมครบชั้น    

: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๑๕ : สัปดาห  



 

๖ 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

 ๒.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน  

ผลการดําเนินงาน 

 สถานศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได กําหนดคา

เปาหมายการพัฒนา มาตรฐานที่๑ คุณภาพของผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนรอยละ ๘๐ ระดับดี

เลิศขึ้นไปทุกตัวชี้วัด คุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูเรียน ระดับดีเลิศขึ้นไป มแีผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจําป มีโครงการ/รองรับ เชน โรงเรียนสีขาว โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันสําคัญทาง

พุทธศาสนา กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรมความ

เปนเลิศ เปนตน นอกจากนั้นไดดําเนินการหองเรียนพิเศษ English Program หลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร (GIEFTED) จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษา ญี่ปุน ภาษา

เขมร และภาษาสเปน) มกีารนิเทศ กํากับติดตาม วัดและประเมินผล นําผลการประเมินมาพัฒนาพัฒนาผูเรียน

อยางตอเนื่อง มีการรายงานผลการประเมินตามโครงการกิจกรรมตางๆ มีระบบการสื่อสารใชโครงขายของ 3 

BB  โครงขายของทรูพ ครอบคลุมพื้นที่การใชในสถานศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสาร จัดทําเวป

ไซตโรงเรียน (http://kr.ac.th) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (krshool@thaimail.com) ลิงคแบบทดสอบวิชา

วิทยาการคํานวณ (http:gg.ggfbwot) จัดระบบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมผาน QR-CODE  เพื่ออํานวย

ความสะดวกกับนักเรียนและการบริหารจัดการ และระบบตางๆ ดังกลาวมีการปรับปรุงแกไขขอมูลเปนปจจุบัน

อยูเสมอและพรอมใชงานอยูเสมอ   

 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่๑ 

คุณภาพของผูเรียนกําหนดไว ๑๐ ตัวบงชี้ สถานศึกษาสามารถอธิบายใหเห็นพัฒนาการอยางตอเนื่องติดตอกัน 

๓ ปยอนหลัง ปฏิบัติได ๙/๑๐ และมีการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย รอยละ ๙๕.๐๐ แตการแตง 

ตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมทําการประเมินคุณภาพ มีการปฏิบัติคอนขางนอย  

สรุปการประเมินดานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก  

จุดเดน  

๑.  ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๒.  มีสัมมาคารวะ นอบนอมถอมตน กิริยาวาจา สุภาพเรียบรอย มีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตที่ด ี

๓.  มีความสามารถดานกีฬา        

จุดที่ควรพัฒนา  

๑.  การพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ  

๒.  การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกปญหา 

  

 



 

๗ 
 

ขอเสนอแนะ  

 ๑. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู 

กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ใหผูเรียนเรียนดวยประสบการณแบบ Child Centered การเรียนรู

แบบลงมือทําดวยตนเอง Learning by doing หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Active Learning จึงมีคุณคาอันสูงยิ่ง

สําหรับการสรางคุณภาพของมนุษย 

๒. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหาดวยกิจกรรมการเรียนรูที่เปน Active Learning เชน สรางปญหาพาใหคิด สงเสริมการ

ตัดสินใจ ทํางานเปนกลุม รวบรวมมุมมองที่แตกตางกัน เชื่อมโยงความคิดที่แตกตางกัน สรางแรงบันดาลใจใน

การสรางสรรค และระดมความคิด เปนตน  

ที่สําคัญหองเรียน ตองเปนหองเรียนแหงศตวรรษที่ ๒๑ “โดดเดนเห็นชัด” ผูเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนรูที่เขมแข็ง บรรยากาศการเรียนรูเปนประชาธิปไตย เปนกิจกรรมการเรียนรู ที่มีการโตตอบ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูกับนักเรียน ครูอํานวยความสะดวกและผูเรียนไดรับการสนับสนุน    

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  

  สถานศึกษาไดสงเสริมการกีฬาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน เพื่อพัฒนา 

สมรรถะดานกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ กีฬาสรางคนดี สูวิถีมืออาชีพ โดยบูรณาการเขากับกลุม

สาระการเรียนรูตามหลักสูตร กอรปกับสถานศึกษามีครูฝกที่มีประสบการณ มีสนาม มีหองปฏิบัติการ มี

บานพักนักกีฬา มีสื่ออุปกรณคอนขางครบถวนสมบูรณ ที่สําคัญผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจอยากจะเลนกีฬาที่

ตนเองชอบ ผูปกครองก็ใหการสนับสนุนเปนอยางดี ชุมชนมีความพึงพอใจ ผลการแขงขันกีฬาที่ผานมาไดรับ

รางวัลระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัดหลายรายการ  

จึงเห็นวาสถานศึกษาไดดําเนินการในเรื่องนี้ไดเปนอยางดีระดับหนึ่งแลว ใหตอยอดพัฒนาดําเนินงาน

ตอไปตามความฝน “กีฬาสรางคนดี สูวิถีมืออาชีพ” ใหบรรลุตามเปาหมายยิ่งๆ ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘ 
 

ดานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดําเนินงาน 

พบวาการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารที่เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ มีการกระจาย

อํานาจเพื่อการบริหารจัดการที่คลองตัวและรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการวิเคราะหสภาพของ

องคกร (SWOT Analysis) ใหสอดคลองกับการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ สอดคลองกับความ

ตองการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย การจัดปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ และการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

เรียนรู เมื่อพิจารณาความเปนระบบ ความเชื่อถือได และประสิทธิผล พบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีความ

ตอเนื่อง ๓ ป (๙ ใน ๑๐ ประเด็น) และพบนวัตกรรมนวัตกรรมการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการดวยระบบ

วงจรคุณภาพ KTRR-Model หรือแบบอยางที่ดีในการบริหารจัดการ ตามเกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

(EQA) 

สรุปการประเมินดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  

จุดเดน  

๑. การพัฒนาระบบบริหารเชิงคุณภาพ ( KTRR Model ) เปนนวัตกรรมของสถานศึกษา สงผลตอการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนและคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

๒. การบริหารที่เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย มีการกระจายอํานาจเพื่อการบริหารจัดการ

ที่คลองตัวและรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

๓. การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการและการเรียนรู โดยใชเว็บไซตเพ่ือการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 

จุดที่ควรพัฒนา   

๑. การพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพดานหองเรียน หองปฏิบัติการพิเศษตางๆ ใหเปนหองเรียน

คุณภาพครบทุกหอง พรอมสื่อและโสตทัศนูปกรณใหเพียงพอ   

๒. การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็ง การมี

สวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่มุงเนนการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนสําคัญ 

๓. การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการบริหารจัดการและการ

เรียนรู โดยใชระบบสังคมออนไลนในการปฏิบัติงานและการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น ที่สองคลองกับชุมชนแหงการ

เรียนรูตางๆ (PLC) แตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อการรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณชน  

 

 



 

๙ 
 

ขอเสนอแนะ  

๑. ควรจัดหองเรียนและหองปฏิบัติการพิเศษตางๆ เปนหองเรียนคุณภาพ ที่มีสื่อและโสตทัศนูปกรณ

ตางๆ  พรอมตามเกณฑครบทุกหอง  

๒. ควรสงเสริมใหครูและนักเรียน เผยแพรผลงานหรือกิจกรรมตางๆ สูสาธารณชน ผานสื่อสังคม

ออนไลน ใหครอบคลุมทุก PLC และควรวิเคราะหผูเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อเปนขอมูลในการ

สงเสริมและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ที่เนนความแตกตางระหวางบุคคล 

๓. ควรสงเสริมการใช PLC ชุมชุมแหงการเรียนรูเพื่อสงเสริมความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 

โดยการใชระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในยุคโลกไรพรมแดน และสังคมออนไลนใหเกิดประโยชนสูงสุด  

เชน การใชเฟสบุค การตั้งกลุมไลน ไลนสแคว หรือ กลุมไลนโอเพนแชท โดยเนนกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และชุมชนที่

เกี่ยวของ 

กําหนดการดําเนนิการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  

ควรใชกระบวนการบริหารคุณภาพ ดวยระบบ ( KTRR Model ) สูการปฏิบัติที่เปนเลิศ ( KR Best 

Practice) ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูบูรณาการตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การเรียนรูสู

ชุมชน การบริหารจัดการแบบองครวม ( TQM : Total Quality Management ) การใชโรงเรียนเปนฐาน 

(SBM) การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) การบริหารดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่งเปนนวัตกรรมที่

สถานศึกษาใชในกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยมีการปรับปรุง พัฒนา และประยุกตใชใหทันสมัย 

และความตอเนื่องสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานศึกษายิ่งขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐ 
 

ดานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ผลการดําเนินงาน 

 จากการศึกษา SAR และจากการตรวจเยี่ยม พบวา สถานศึกษาไดดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสถานศึกษาไดประกาศใชมาตรฐาน ตั้งคา

เปาหมายของสถานศึกษา มีการประชุมวางแผนการจัดการศึกษา มีแผนงานโครงการ กิจกรรมรองรับ มีการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครู

จัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหครูจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจัดการเรียนรูและจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น และชุมชน ตามความสนใจของผูเรียน โดยผูเรียนมี

สวนรวมในการกําหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมเสริมหลักสูตร สรางโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ผูเรียนอยางสรางสรรค บริหารจัดการชั้นเรียนจัดบรรยากาศการเรียนรูในชั้นเรียน กําหนดวิธีการและออกแบบ

เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู มีการนําผลการประเมินไปใชในการใหขอมูลยอนกลับ เพื่อให

ผูเรียนสามารถนําผลไปใชในการพัฒนาตนเอง ครู นักเรียนมีผลงานเปนที่ปรากฏ 

สรุปการประเมินดานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน  

โรงเรียนกันทรารมณ เปนโรงเรียนในฝนรุนแรกที่ไดรับการประเมินไดอันดับที่ ๑ ของประเทศ ยังคง

สภาพความเปนโรงเรียนในฝน ตามสภาพบริบทของโรงเรียนในฝน สภาพแวดลอม สื่อวัสดุ อุปกรณ สภาพ

บรรยากาศ นาดู นาอยู นาเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถ มีความมุงมั่นในการ

พัฒนา นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน มีวินัย และมีความรับผิดชอบ ชุมชนใหการยอมรับและพรอม

สงเสริม สนับสนุนโรงเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา  

ควรมีการปรับปรุง ซอมแซม หองเรียน หองเรียนพิเศษ สื่อ – วัสดุ อุปกรณ ใหมีความพรอมในการ

จัดการเรียนการสอน ครูควรนําสื่อ เทคโนโลยีมาใชประกอบการเรียนการสอนใหมากขึ้น ครูควรไดรับการ

พัฒนาดานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามยุคของการเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบ Internet ใหเร็วขึ้น เพื่อ

รองรับการใชงานในการสืบคนขอมูลของบุคลากรและนักเรียน และควรมีระบบควบคุมการใชสื่อ โทรศัพทของ

นักเรียนใหเกิดประโยชนในดานการเรียน 

ขอเสนอแนะ  

     ๑. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรหองเรียนพิเศษ เชน 

หองเรียนกีฬา หองเรียนนิติศาสตร หองเรียนศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป หรือ หองเรียนอื่นๆ ตามความพรอม 

ความสนใจของนักเรียนและผูปกครองตองการ เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด ความ

สนใจของตนเอง 

๒. ควรจัดมุมหรือหองสืบคนขอมูลใหเพียงพอกับความตองการของผูเรียนโดยใช IT 

๓. ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 



 

๑๑ 
 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๓ ป 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  

 ๑. การพัฒนาหองเรียนกีฬา สูนวัตกรรม สถานศึกษา ควรจัดทําหลักสูตรหองเรียนกีฬา เพื่อพัฒนา

ผูเรียนดานกีฬา เนื่องจากผูเรียนมีความพรอมและชุมชนชอบการเลนกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลและกีฬา

มวย เพื่อการสงเสริม พัฒนาสูความเปนเลิศ 

 ๒. การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการสูหองเรียน เพื่อการเรียนรู พัฒนาโรงเรียน

เชิงระบบ และเปนรูปธรรม นําไปสูความยั่งยืน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒ 
 

การประเมินความโดดเดน 
ผลการประเมินความโดดเดน  

ความโดดเดน ระดับคุณภาพ 
 

ไมมีการประเมิน 
 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

 เปนตนแบบหรือมีความโดดเดนระดับทองถิ่น/ภูมิภาค (C1) 

 ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมินความโดดเดน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓ 
 

คํารับรองของคณะผูประเมิน 

รายงานนี้ไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว 

  ตรวจสอบคําผิด การใชภาษา 

 ตรวจสอบรูปแบบใหเปนไปตามท่ี สมศ. กําหนด 

 ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน                 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมและการประเมินความโดดเดน 

รายช่ือ ตําแหนง ลงช่ือ 

๑. นายพิชัย  นิมิตรัตนากร ประธานคณะผูประเมิน 
 

๒. ดร.จิตตนาถ  สิงหโต กรรมการ 
 

๓. นายไพศาล  มีพรอม  กรรมการและเลขานุการ 
 

 

                                       วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  


