
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผูบ้รหิาร 

 

ขอ้มูลพืน้ฐานโรงเรยีน 

ชือ่โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา  ๔๔๓  หมู่  ๕  ถนนด ารงสถติ  ต าบลน ้าออ้ม  

อ าเภอกนัทรลกัษ ์ 

จงัหวดัศรสีะเกษ  ๓๓๑๑๐ 

สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาศรสีะเกษ ยโสธร  โทรศพัท ์

๐๔๕-๖๖๑-๔๒๐   

โทรสาร ๐๔๕-๖๖๑-๔๒๐ 

เปิดสอนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ ๑  ถงึระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ ๖ 

จ านวนนักเรยีนทัง้หมด   3,542  คน  จ าแนกเป็น  ระดบัช ัน้ ม.ตน้  ๑,๘๑2  

คน  

      และระดบัช ัน้ ม.ปลาย  ๑,๗30  คน 

 

๑. มาตรฐานการศกึษา :ระดบัคุณภาพการศกึษา ร ะ ด ั บ  

ยอดเยีย่ม 

  

๒. หลกัฐานสนบัสนุน 

 

มาตรฐานที ่ ๑  ดา้นคุณภาพของผูเ้รยีน  : ยอดเยีย่ม 

๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  

 

 โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยามกีระบวนการพฒันาผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลาก

หลาย  ครูผูส้อนจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  

จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการกลุ่มทัง้รูปแบบการระดมสมอง  
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แบบลงมอืปฏบิตัจิรงิ  แบบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้ แบบใชก้ระบวนการคดิ  

กระบวนการแกปั้ญหาเป็นหลกั  เนน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน คดิ 

วเิคราะหแ์ละเขยีนไดเ้หมาะสมกบัระดบัช ัน้ของผูเ้รยีน  

และส าคญัทีส่ดุโดยมุ่งพฒันาผูเ้รยีนทุกคนใหม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่ 

๒๑  สือ่สารดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษไดเ้หมาะสมกบัระดบัช ัน้  

ส่งเสรมิครูทุกคนใหม้คีวามสามารถในการน าเทคนิควธิสีอน  

สือ่เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอน 

ใชแ้หล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งสบืคน้ขอ้มูล  ครูมกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนรายบุคคล 

ออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  

บูรณาการศาสตรพ์ระราชา  ๓R๘C  

กจิกรรมจดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะกระบวนการคดิ 

ท างามเป็นทมี  มวีธิกีารวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลาย 

วดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ ส่งผลใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน 

การเขยีนสือ่สาร  สือ่สารได ้ ๒  ภาษา  มทีกัษะในกาคดิค านวณ  

ผลติผลงานใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีน  

และมผีลสมัฤทธิท์างวชิาการตามหลกัสูตรสถานศกึษาก็คอื มผีลการเรยีน   ๒ 

- ๔  คดิเป็นรอ้ยละ ๙๑.๔๙  ผลการเรยีนระดบัดขีึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ ๗๒.๘๗  

ผลการเรยีนไม่ผ่าน คดิเป็นรอ้ยละ ๑.๓๑   

           

โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยามกีระบวนการพฒันาผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย  

ครูผูส้อนจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  

จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการกลุ่มทัง้รูปแบบการระดมสมอง  

แบบลงมอืปฏบิตัจิรงิ  แบบรว่มมอืกนัเรยีนรู ้ แบบใชก้ระบวนการคดิ  

กระบวนการแกปั้ญหาเป็นหลกั  เนน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน คดิ 

วเิคราะหแ์ละเขยีนไดเ้หมาะสมกบัระดบัช ัน้ของผูเ้รยีน  

และส าคญัทีส่ดุโดยมุ่งพฒันาผูเ้รยีนทุกคนใหม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่ 

๒๑  สือ่สารดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษไดเ้หมาะสมกบัระดบัช ัน้  

ส่งเสรมิครูทุกคนใหม้คีวามสามารถในการน าเทคนิควธิสีอน  

สือ่เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอน 

ใชแ้หล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งสบืคน้ขอ้มูล  ครูมกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนรายบุคคล 

ออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
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บูรณาการศาสตรพ์ระราชา  ๓R๘C  

กจิกรรมจดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะกระบวนการคดิ 

ท างามเป็นทมี  มวีธิกีารวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลาย 

วดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ ส่งผลใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน 

การเขยีนสือ่สาร  สือ่สารได ้ ๒  ภาษา  มทีกัษะในกาคดิค านวณ  

ผลติผลงานใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีน  

และมผีลสมัฤทธิท์างวชิาการตามหลกัสูตรสถานศกึษาก็คอื มผีลการเรยีน   ๒ 

- ๔  คดิเป็นรอ้ยละ ๙๑.๔๙  ผลการเรยีนระดบัดขีึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ ๗๒.๘๗  

ผลการเรยีนไม่ผ่าน คดิเป็นรอ้ยละ ๑.๓๑   

 

๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

 โรงเรยีนมกีารด าเนินการส่งเสรมิและพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์

ละค่านิยมแกผู่เ้รยีนโดยสอดแทรกในการจดัการเรยีนการสอนและไดจ้ดักจิกรร

ม/โครงการเพือ่พฒันาคณุธรรมจรยิธรรมอกีดว้ย  ไดแ้ก ่ 

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมของนักเรยีนช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ - ๖   

โครงการคนดศีรกีนัทรลกัษว์ทิยา โครงการโรงเรยีนสขีาว  

โครงการหอ้งเรยีนสเีขยีว  โครงการลดใชพ้ลงังาน ฯ 

เพือ่ใหผู้เ้รยีนอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสขุ  เนน้การพฒันาดา้นคณุธรรม 

จรยิธรรมทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน  

โดยการจดักจิกรรมอบรมคณุธรรมจรยิธรรมใหแ้กผู่เ้รยีน  ทุกระดบัช ัน้ 

จดักจิกรรมสวดมนต/์ไหวพ้ระทุกสปัดาห ์ 

ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมจีติอาสารว่มกจิกรรมสาธารณะ  มวีนัิย  ซ ือ่สตัย ์ 

รบัผดิชอบ  ภมูใิจในความเป็นไทย  

ยอมรบัทีจ่ะอยู่รว่มกนับนความแตกต่างอย่างหลากหลาย 

ตลอดจนดูแลสขุภาพรา่งกายใหส้มบูรณ ์

แข็งแรงดว้ยการจดักจิกรรมดูแลสขุภาพฟันของนักเรยีนช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑  

ตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ โดยครูประจ าช ัน้ทุกระดบัช ัน้  

กจิกรรมการแข่งขนักฬีาภายในเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพและรูจ้กัการวางแผนท างา

น  

มรีะบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนทีเ่ขม้แข็งส่งผลใหโ้รงเรยีนไดร้บัรางวลัโรงเรยีนที่

มรีะบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน  รางวลัระดบัทอง ชนะเลศิ ประเภทสถานศกึษา 



 

 

ระดบัเขตพืน้ที ่ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒  จากกระบวนการพฒันาดงักล่าว 

ส่งผลใหผู้เ้รยีนมผีลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละค่านิยมทีด่ ี

อยู่ระดบัดขีึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ ๙๘.๘๗   

มคีวามภมูใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย ยอมรบัและอยู่รว่มกนั  

บนความแตกต่าง และมนี ้าหนักตามเกณฑ ์คดิเป็นรอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไป  

จากขอ้มูลทีก่ล่าวมาทัง้หมด 

สามารถบ่งชีไ้ดว้่าโรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยามกีระบวนการทีช่ดัเจนในการพฒัน

าคณุภาพผูเ้รยีน ในดา้นคณุลกัษะอนัพงึประสงค ์   

อยู่ในระดบัคณุภาพดเีลศิส่งผลใหนั้กเรยีนมคีณุภาพดเีลศิ 

 

 

 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ :  ยอดเยีย่ม 

 โรงเรยีนไดด้ าเนินการวเิคราะหส์ภาพปัญหา 

ผลการจดัการศกึษาทีผ่่านมา  โดยการศกึษาขอ้มูล  

สารสนเทศจากผลการนิเทศ  ตดิตาม  ประเมนิ  

การจดัการศกึษาตามนโยบายการปฏริูปการศกึษา              

และจดัประชมุระดมความคดิเห็น  จากบุคลากรในโรงเรยีน  

เพือ่วางแผนรว่มกนั ในการก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน ์  พนัธกจิ  

กลยุทธใ์นการจดัการศกึษาของโรงเรยีน  เพือ่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

มกีารปรบัแผนพฒันาคณุภาพจดัการศกึษา  

แผนปฏบิตักิารประจ าปีทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 

ความตอ้งการพฒันาและนโยบายการปฏริูปการศกึษา  

พรอ้มทัง้จดัหาทรพัยากร จดัสรรงบประมาณ 

มอบหมายงานใหผู้ร้บัผดิชอบด าเนินการพฒันาตามแผนงานเพือ่ใหบ้รรลเุป้าห

มายทีก่ าหนดไว ้ มกีารด าเนินการนิเทศ ก ากบั ตดิตาม 

ประเมนิผลการด าเนินงานและจดัรายงานผลการจดัการศกึษาซึง่มคีะแนนจากติ

ดตาม นิเทศและประเมนิผลการจดัศกึษาจากตน้สงักดัมคีณุภาพ ระดบัดเียีย่ม  

   โรงเรยีนมกีารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน ์ 

และพนัธกจิสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการพฒันาของโรงเรยีน  

นโยบายการปฏริูปการศกึษาความตอ้งการของชมุชน 

และสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริูปตามแผนการศกึษาชาต ิ 



 

 

มแีผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

แผนปฏบิตักิารประจ าปีสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

มกีารพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญตามมาต

รฐานต าแหน่ง  ปฐมนิเทศครูทีย่า้ยมาท างานใหม่และครูผูช้ว่ย  

พฒันาขอ้มูลสารสนเทศใหม้คีวามถกูตอ้ง  ครบถว้น ทนัสมยั 

มเีว็บไซตโ์รงเรยีนเพือ่เผยแพรข่่าวสารสู่สาธารณชน และน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ 

มกีารด าเนินการอย่างเป็นระบบ  

และมกีจิกรรมจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีก่ระตุน้ผูเ้รยีนใหใ้ฝ่เร ี

ยนรูอ้กีทัง้โรงเรยีน  มกีารปรบัแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา  

แผนปฏบิตักิารประจ าปี  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  ความตอ้งการพฒันา 

โดยมผีูส้่วนไดส้่วนเสยีมสี่วนรว่มในการพฒันาและรว่มรบัผดิชอบ 

ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย  

และเครอืข่ายการพฒันาคณุภาพสถานศกึษามสี่วนรว่มในการรว่มวางแผนพั

ฒนาคณุภาพการศกึษา  และรบัทราบรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา  

โรงเรยีนมกีารนิเทศ ก ากบั 

ตดิตามและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง  

โรงเรยีนมรีูปแบบการบรหิารและการจดัการเชงิระบบโดยทุกฝ่ายมสี่วนรว่ม   

ยดึหลกัธรรมาภบิาลและแนวคดิหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

โดยมุ่งพฒันาผูเ้รยีนตามแนวทางปฏริูปการศกึษา  

โรงเรยีนมกีารจดัสรรงบประมาณเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา  

ส่งผลใหโ้รงเรยีนมสีือ่และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  

นอกจากนีโ้รงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยามรีะบบการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบเพีอ่

ก ากบัตดิตาม 

ตรวจสอบการการจดัการเรยีนการสอนของครูและการปฏบิตัหินา้ทีง่านพเิศษ  

ภาคเรยีนละ ๒  คร ัง้ คอื 

การนิเทศการจดัการเรยีนการสอนและการนิเทศฝ่าย/งานต่างๆ  

 

มาตรฐานที ่ ๓  

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั :  

ยอดเยีย่ม 



 

 

 โรงเรยีนด าเนินการส่งเสรมิใหค้รูผูส้อนมแีผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้ร ี

ยนเป็นส าคญั  โดยเนน้กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ Active learning  

ส่งเสรมิใหค้รูน าสือ่เทคโนโลยมีาใชใ้นกจิกรรมการเรยีนการสอนดว้ยการตดิตั้

ง Smart TV ทุกอาคารเรยีน  มหีอ้งเรยีนคณุภาพทีค่รูและนักเรยีนสามารถใช ้

ICT สบืคน้ความรูท้างอนิเทอรเ์น็ตได ้ 

นอกจากน้ันโรงเรยีนมกีารด าเนินงาน/กจิกรรมอย่างหลากหลายทีส่่งเสรมิการ

จดัการเรยีน การสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ไดแ้ก ่ 

งานพฒันาหลกัสตูรมกีารประชมุปฏบิตักิารปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา  

พฒันาผูเ้รยีนสู่ประชาคมอาเซยีนและมาตรฐานสากล  

มกีารบูรณาการภาระงาน ชิน้งาน 

โดยครูผูส้อนทุกระดบัช ัน้จดัท าหน่วยบูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง  ๓R๘C  

ศาสตรพ์ระราชา  ปรบัโครงสรา้งรายวชิา  หน่วยการเรยีนรู ้

กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้ 

สดัส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีส่อดคลอ้งกบัธร

รมชาตวิชิาและหน่วยการเรยีนรู ้ สนับสนุน 

ส่งเสรมิใหค้รูจดัการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสใหนั้กเรยีน มสี่วนรว่ม  

ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิจนสามารถสรุปองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

จดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ทกัษะกระบวนการ ทกัษะการคดิ  เชน่  

จดัการเรยีนรูด้ว้ยโครงงาน ไดแ้ก ่โครงงานการงานอาชพี  IS  

โครงงานวทิยาศาสตร ์ 

กจิกรรมส่งเสรมิการอ่านผ่านบนัทกึรกัการอ่านซึง่นักเรยีนทุกคนตอ้งมบีนัทกึก

ารอ่านเพือ่บนัทกึความรูค้วามเขา้ใจแลว้สรุปสาระส าคญั  

ครูมกีารมอบหมายภาระหนา้ทีใ่หนั้กเรยีนจดัป้ายนิเทศในหอ้งเรยีนประจ า 

และบรรยากาศตามสถานทีต่่างๆ ทัง้ภายในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน  

ครูใชส้ือ่การเรยีนการสอน ใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ี 

มกีารประเมนิคณุภาพและประสทิธภิาพของสือ่การสอน  

ครูทุกคนท าวจิยัในช ัน้เรยีน 

และรายงานพฒันาการใชส้ือ่การเรยีนการสอนและนวตักรรมการอย่างนอ้ยภา

คเรยีน ๑  เร ือ่ง  

และไดร้บัการตรวจใหค้ าแนะน าโดยคณะกรรมการวจิยัของโรงเรยีนทุกคร ัง้ 

 

๓. แผนพฒันาคุณภาพการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานสูงขึน้  



 

 

 ๓.๑ แผนพฒันาล าดบัที ่๑  

พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนใหเ้ป็นพลโลกแห่งศตวรรษที ่ ๒๑ 

ตามศาสตรพ์ระราชา 

 โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา 

จะด าเนินการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ป็นพลโลกแห่งศตวรรษที ่๒๑         

ตามศาสตรพ์ระราชาและพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานการเรยีนรูข้องห

ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพือ่ใหนั้กเรยีนมคีวามรู ้ 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละมสีขุภาพอนามยัทีด่ดีงันี ้ 

ผูเ้รยีนมคีวามเป็นเลศิทางวชิาการ  สือ่สารได ้๒ ภาษา มทีกัษะกระบวนการคดิ   

ผลติงานอย่างสรา้งสรรค ์รกัชาต ิ ศาสน ์ กษตัรยิ ์   ซ ือ่สตัยส์จุรติ   มวีนัิย 

ใฝ่เรยีนรู ้  อยู่อย่างพอเพยีง   มุ่งมั่นในการท างาน   

รกัความเป็นไทยและมจีติสาธารณะ 

๓.๒ แผนพฒันาล าดบัที ่๒ 

พฒันาหลกัสูตรสถานศกึษารองรบัความตอ้งการสาขาวชิาและอาชี

พ 

 โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยาไดพ้ฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ภายใตก้รอบโครงสรา้งของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  

๒๕๕๑ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสอบถามความตอ้งการของผูเ้รยีน 

ผูป้กครอง ชมุชนอย่างต่อเน่ือง  โดยใชข้อ้มูลจากการรบัฟังเสยีงของผูเ้รยีน 

           ๓.๓ แผนพฒันาล าดบัที ่๓ 

พฒันาครูจดัการเรยีนรูสู่้มาตรฐานสากลตามศาสตรพ์ระราชา 

 โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยาส่งเสรมิใหค้รูเขา้รบัการพฒันาตนเองโดยส่งครูเ

ขา้อบรม ประชมุ 

สมัมนาเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญัและจดัอบรมใ

หแ้กค่รูอย่างสม ่าเสมอและยงัสนับสนุน ส่งเสรมิใหค้รูเป็นผูท้ีใ่ฝ่เรยีนรู ้

เป็นผูน้ าทางวชิาการและท างานดว้ยความทุ่มเท เสยีสละ 

ซึง่ครูส่วนใหญ่ไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถจดัการเรยีนรูสู้่มาตรฐานสากลตาม

ศาสตรพ์ระราชา 

 

 



 

 

          ๓.๔  แผนพฒันาล าดบัที ่๔ ส่งเสรมิ 

สนบัสนุนการบรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ  

เพือ่ใหเ้กดิความคล่องตวัในการก าหนดอตัราก าลงั สรรหา บรรจ ุจดัจา้ง 

มกีารระดมทรพัยากรดา้นต่างๆ เพือ่พฒันาความเป็นเลศิในการจดัการศกึษา 

โดยสามารถบรหิารจดัการไดอ้ย่างคล่องตวัตามสภาพความตอ้งการและจ าเป็น 

          ๓.๕ แผนพฒันาล าดบัที ่๕ 

สรา้งความรว่มมอืจดัและสนบัสนุนการจดัการศกึษาน้อมน าศาสตรพ์

ระราชาเป็นหลกัในการด าเนินชวีติ 

 โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยามบีนัทกึความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาระดบั

อดุมศกึษา สถานศกึษาอาชวีศกึษา สถานประกอบการ กลุ่มอาชพีอสิระ 

และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการก าหนดความตอ้งการสาขาวชิาชพี 

การจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษา และการระดมทรพัยากร 

 

 

 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 

 
 ก า รพัฒ น าคุณ ภ าพ ก า รศึ ก ษ าป ร ะจ า ปี ก า รศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖๓ 

สถานศกึษามภีาระหนา้ทีจ่ะตอ้งด าเนิน 

ก า ร ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒  

ทีก่ าหนดไวช้ดัเจนในมาตรา ๔๘ ใหส้ถานศกึษา 

มกีารจดัท ารายงานพฒันาคณุภาพเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัเป็นประจ าทุกปี   

 ดั ง น้ั น โ ร ง เ ร ี ย น กั น ท ร ลั ก ษ ์ วิ ท ย า 

จึงไดด้ าเนินการประชุมหารือคณ ะกรรมการสถานศึกษาและคณ ะครู  

ได ้แ น ว ป ฏิ บั ติ พ ร ้อ ม ทั้ ง ได ้ด า เนิ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ข ้อ มู ล   ผ ล ง า น  

ซึ่ ง ท า ง โ ร ง เ ร ี ย น ไ ด ้ ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ต า ม ส า ร ะ ก า ร เ ร ี ย น รู ้

ตลอดจนผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทุกช ัน้ในรอบปีการศึกษา  

การจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการสถานศกึษาไดใ้หค้วามเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณ

ะกรรมการสถานศกึษาเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 



 

 

 

    

                   (นายประวทิย ์ หลกับุญ) 

        

ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

                          โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา 

                                                        วนัที ่๒๗  เดอืน เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 

 

 การปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

ไดใ้หค้วามส าคญัการน าผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาของหน่วยงานตน้สั



 

 

งกดั และสถานศกึษาไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา  

ตามเจตนารมณข์องพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  

หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

โดยก าหนดใหส้ถานศกึษาแต่ละแห่งจดัใหม้รีะบบประกนัคณุภาพภายในสถาน

ศกึษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามมาตร

ฐานการศกึษาแต่ละระดบัและประเภทการศกึษาทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษ

าธกิารประกาศก าหนดฯ  ตลอดทัง้เพีอ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก 

 

 ดงัน้ันโรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยาไดด้ าเนินการตามหลกัการของกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งทุกปีการศกึษาและไดจ้ดัท ารายงานผลการประเมนิตนเองของสถาน

ศกึษาโดยใชข้อ้มูลจากการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึ

กษาในปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

เสนอต่อเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งวตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นฐานขอ้มูลส า

หรบัสถานศกึษาน าไปจดัท าแผนปฏบิตักิารในปีต่อไปและเป็นฐานขอ้มูลส าหร ั

บเขตพืน้ทีน่ าไปใชป้ระโยชน ์ รายงานหน่วยงานตน้สงักดั และประเมนิผล 

และตรวจสอบ คณุภาพภายในสถานศกึษา 

และเป็นฐานขอ้มูลส าหรบัใชร้บัการประเมนิคณุภาพภายนอกจากส านักงานรบั

รองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 

ตามล าดบัต่อไป 

  ขอขอบคณุคณะกรรมการสถานศกึษา และคณะครูทุกท่านไว ้ ณ 

โอกาสนีท้ีใ่หค้วามรว่มมอืในการจดัท ารายงานคร ัง้นีเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

ด ี

 

         
       (นายคณิตพนัธ ์ จามรธญัญวาท) 

                                                            

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา 
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.............................. 

    

๒ 

 หลกัฐานสนับสนุน..................................................................................

............................. 

    

๒ 

  มาตรฐานที ่๑ 

ดา้นคณุภาพของผูเ้รยีน..................................................................

... 

    

๒ 

  มาตรฐานที ่๒ 

กระบวนการบรหิารและการจดัการ.................................................. 

    ๖ 

  มาตรฐานที ่๓ 

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั.............

..         

   ๘ 

 แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานสงูขึน้..........................

................................... 

    

๑๐ 

ภาคผนวก 

•ประกาศใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 

อตัลกัษณ/์เอกลกัษณ ์

            

•ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานการเขยีนรายงานผลการประเมนิตนเองของสถ

านศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่ ๑  ขอ้มูลพืน้ฐานของสถานศกึษา 

 

๑.๑  ขอ้มูลท ัว่ไป 

ชือ่โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา  ๔๔๓  หมู่ ๕   ถนนด ารงสถติ  ต าบลน ้าออ้ม  

อ าเภอกนัทรลกัษ ์ 

จงัหวดัศรสีะเกษ  ๓๓๑๑๐ 

สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต ๒๘  โทรศพัท ์๐๔๕-๖๖๑-

๔๒๐  โทรสาร ๐๔๕-๖๖๑-๔๒๐   เปิดสอนระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ ๑  

ถงึระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ ๖ 

ชือ่ – สกุลผูบ้รหิารโรงเรยีน 

 ๑)   นายคณิตพนัธ ์ จามรธญัญวาท  ต าแหน่ง  

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 ๒)   นายเอกธนัช    เหลาสงิห ์  ต าแหน่ง  

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 ๓)   นายอาคม       วงศบ์า   ต าแหน่ง  

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 ๔)   นายอนุศษิฏ ์   โกศล   ต าแหน่ง  

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

        ๕)   นายพทิกัษพ์งษ ์ นามวงษ ์  ต าแหน่ง  

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 

๑.๒  ขอ้มูลบุคลากรของสถานศกึษา 

  

 ๑)  จ านวนบุคลากร (ขอ้มูล  ณ  วนัที ่ ๓๑ เดอืนมนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔) 

บุคลากร ผูบ้รหิ ครูผูส้อ พนกังานราช ครูอตัราจ้ เจา้หน้าทีอ่ื่

๑ 



 

 

าร น การ าง นๆ 

ปีการศกึ

ษา 

๒๕๖๓ 

๕ ๑๗๖ ๔ ๑ ๑๕ 

 

๑.๓  ขอ้มูลนกัเรยีน 

 

 ๑) จ านวนนักเรยีนปีการศกึษา  ๒๕๖๓  รวม  .....3,542.....คน 

(ขอ้มูล  ณ  วนัที ่ ๓๑ เดอืนมนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระดบัช ัน้เรยีน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทัง้สิน้ 

 

จ านวนหอ้ง  16 16 16 16 16 16 96 

เพศ ชาย 268 253 240 218 203 157 1,339 

หญงิ 347 365 366 384 377 405 2,244 

รวม  618 618 576 600 568 562 3,542 

เฉลีย่ต่อหอ้ง  38 38 36 37 35 35 36 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่ ๒  ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 

๑. มาตรฐานการศกึษา   

  

ตามระดบัคณุภาพการศกึษา  ระดบั  ๑POOR (ก าลงัพฒันา) 

      ระดบั  ๒FAIR  (ปานกลาง) 

      ระดบั  ๓GOOD (ด)ี 

      ระดบั  ๔ GREAT (ดเีลศิ) 

      ระดบั  ๕EXCELLENT (ยอดเยีย่ม) 

 

๒. หลกัฐานสนบัสนุน 

๒ 



 

 

 

มาตรฐานที ่ ๑  ดา้นคุณภาพของผูเ้รยีน  :  ยอดเยีย่ม 

  

๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  

  ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิในดา้นความสามารถในการอ่าน 

การเขยีน การสือ่สารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  การคดิค านวณ  

การคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ  สามารถอภปิรายแลกเปลีย่น         

ความคดิเห็น แกปั้ญหาอยู่ในระดบัด ี 

อกีทัง้ผูเ้รยีนสามารถสรา้งนวตักรรมทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้ สามารถ          

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนรูข้องตนเอง   

มผีลสมัฤทธิท์างวชิาการโดยมค่ีามผีลการเรยีน   ๒ - ๔   คดิเป็นรอ้ยละ 

๙๑.๔๙  ผลการเรยีนระดบัดขีึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ ๗๒.๘๗  ผลการเรยีนไม่ผ่าน 

คดิเป็นรอ้ยละ ๑.๓๑  บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูรของสถานศกึษา 

มผีลการเรยีนเฉลีย่ระดบัชาต ิ(O-NET)  ปีการศกึษา ๒๕๖๓ ระดบั ม.๓  

สงูกว่าระดบัประเทศทุกรายวชิาและระดบั ม.๖ 

มคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าระดบัประเทศอย่างต่อเน่ือง  

         จากผลส าเรจ็ในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดงักล่าว 

โรงเรยีนไดม้กีระบวนพฒันาการด าเนินการส่งเสรมิความสามารถในการอ่านก

ารเขยีน 

การสือ่สารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษดว้ยส่งเสรมิใหนั้กเรยีนทุกคนอ่านออ

กเขยีนได ้ มกีารจดัค่ายพฒันาทกัษะทางภาษาไทย 

ค่ายภาษาองักฤษและนักเรยีนไดฝึ้กพูดสนทนาภาษาองักฤษทุกวนักบัครูต่างช

าต ิ ครูมกีารประเมนิความสามารถการอ่านเขยีนสือ่สารซึง่ระบุในสมุดปพ.๕  

ดา้นทกัษะคดิค านวณ ส่งเสรมิพฒันาการทางความคดิ การใหเ้หตผุล 

จดักจิกรรมค่ายคณิตศาสตรเ์พือ่ส่งเสรมิ    

ใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการบูรณาการความรูก้บัสิง่ทีผู่เ้รยีนไดศ้กึษามา 

โดยสอดแทรกกจิกรรมสะเต็มศกึษาใหผู้เ้รยีน     ไดท้ างานรว่มกนั 

ไดอ้อกแบบกจิกรรม และน าเสนอกจิกรรม 

ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นการคดิค านวณในหอ้งเรยีน และจดักจิกรรมชมุนุมเกม ๒๔  

คณิตคดิเรว็  เกมส ์A-MATH ซโูดก ุ GSP เพือ่สนับสนุนในการคดิค านวณ 

มกีารจดักจิกรรมสอนเสรมิและส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนท าโครงงานคณิตศาสตรท์ีต่นเ

องสนใจ  ส่งเสรมิใหนั้กเรยีนมทีกัษะ  การคดิวเิคราะห ์ คดิอย่างมวีจิารณญาณ 



 

 

เป็นกระบวนการหน่ึงของทกัษะการเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีนปกต ิ 

การเรยีนรูผ้่านกระบวนการของโครงงานเป็นรูปแบบหน่ึงทีเ่กดิผลการเรยีนรูอ้ย่

างชดัเจน โดยมุ่งส่งเสรมิใหนั้กเรยีนคดิแกปั้ญหา  

โดยมกัเลอืกใชปั้ญหาในชวีติประจ าวนั  ปัญหาในชมุชน  ปัญหาในทอ้งถิน่  

โดยผ่านการอภปิราย   ระดมความคดิแลกเปลีย่นความคดิเห็น  

การตัง้สมมตฐิานเพือ่หาค าตอบ  การก าหนดตวัแปร 

และการตรวจสอบสมมตฐิานอย่างมลี าดบัขัน้ตอน  

มกีารตรวจสอบโดยใชเ้คร ือ่งมอืทีไ่ดม้าตรฐาน  

บนัทกึขอ้มูลบนพืน้ฐานของความเป็นจรงิและมกีารตรวจสอบซ า้  สรุปผล 

และน าเสนอ  

โดยรูปแบบการแกปั้ญหาในรูปแบบของโครงงานวทิยาศาสตรนี์เ้ป็นกจิกรรมทีเ่

กดิขึน้อย่างต่อเน่ืองในช ัน้เรยีนของนักเรยีนปกตแิละนักเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษวทิ

ยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลายและมเีวที

ใหนั้กเรยีนน าเสนอในการประชมุทางวชิาการเป็นประจ าทุกปี 

รวมทัง้การน านักเรยีนเขา้รว่มการประกวดแข่งขนัไดร้บัรางวลัทัง้ในเวทรีะดบัจงั

หวดั  ระดบัภมูภิาค  ระดบัชาต ิระดบันานาชาต ิดงัทีป่รากฏตลอดมา  

โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา 

ยงัจดัใหม้กีารเรยีนการสอนคอมพวิเตอรใ์นทุกระดบัช ัน้ นักเรยีนทุกคนม ีE-

mail ทีเ่ป็นโดเมนเนมของโรงเรยีน (@klws.ac.th) 

ซึง่ใชใ้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน เชน่ การส่งงาน 

การเขา้ใชง้านหอ้งเรยีนออนไลน ์(Google Classroom) 

การใชส้ือ่สงัคมออนไลน ์การสบืคน้ขอ้มูล 

การสรา้งงานจากซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รูป 

ส่งผลใหนั้กเรยีนมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอยู่ในเกณ

ฑด์ ี  

      ใ น ก า ร นี้   พ บ ว่ า ยั ง มี จุ ด ที่ ค ว ร พั ฒ น า    ก ล่ า ว คื อ  

การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัชาตใิหม้คีะแนนสูงกว่าระดบัประเทศ

ทุกรายวชิาทัง้ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ และ ๖ 

 

หลกัฐาน/รอ่งรอย  

หลกัฐาน/รอ่งรอย QR 

๓ 



 

 

 CODE 

1. รายงานผลการประเมนิทกัษะในการอ่าน เขยีนและคดิวเิคราะห ์  

 

 

 

2. รายงานผลการประเมนิความสามารถในการคดิ วเิคราะห ์  

 

 

 

3. รายงานผลการประเมนิความสามารถในการสรา้งนวตักรรม  

 

 

 

 

4. รายงานผลการประเมนิความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีฯ  

 

 

 

 

5. รายงานผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. รายงานผลการทดสอบระดบัชาต ิO-net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. 

รายงานผลการประเมนิผูเ้รยีนมคีวามรูท้กัษะพืน้ฐานในการจดัการ 

เจตคตทิีด่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะและค่านิยมทีโ่รงเรยีนก าหนดในระดบัดขีึน้ไป 

คดิเป็นรอ้ยละ ๙๐ ขึน้ไป  มคีวามภมูใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย  

ยอมรบัทีจ่ะอยู่รว่มกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

และสขุภาวะทางรา่งกายอยู่ในระดบัด ี

อกีทัง้นักเรยีนมคีวามตระหนักในบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง 

สรา้งเสรมิใหเ้ป็นผูม้คีณุลกัษณะ ทีพ่งึประสงคต์ามสถานศกึษาก าหนด 

มคีวามภาคภมูใิจในความเป็นไทย ยอมรบัความแตกต่างของบุคคล 

มสีขุภาวะทางรา่งกาย จติใจและอยู่ในสงัคมอย่างมคีวามสขุ 

และมผีลงานไดร้บัรางวลัโรงเรยีนทีม่รีะบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

รางวลัระดบัทอง ชนะเลศิ ประเภทสถานศกึษา ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

เมือ่ปีการศกึษา ๒๕๖๒ และโรงเรยีนมกีจิกรรม/โครงการทีส่่งเสรมิ 

พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนอย่างต่อเน่ืองเสมอมา 

         จากผลส าเรจ็ในดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์า้งตน้  

โรงเรยีนไดม้กีระบวนการพฒันาโดย   

จดักจิกรรมปลกูฝังคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละค่านิยมสอดแทรกในกจิวตัรปร

ะจ าวนัตัง้แต่หนา้ประตโูรงเรยีนตอนเชา้ของทุกวนัฝึกความมวีนัิยในการแต่งกา

ย การทกัทายสวสัด ีการท าความเคารพผูใ้หญ่ความตรงต่อเวลา 

กจิกรรมหนา้แถวตอนเชา้ การเคารพธงชาต ิรอ้งเพลงชาต ิ

การสวดมนตเ์จรญิสต ิผ่านกจิกรรมการประกวดวนัิยหนา้เสาธงทุกเชา้ 

ในหอ้งเรยีนมกีจิกรรมประกวดหอ้งเรยีนน่าเรยีนน่ารกั (หอ้งเรยีนตะมุตะม)ิ 

ฝึกความตรงต่อเวลาในการเขา้หอ้งเรยีน มารยาทในการน่ัง พูด ยนื 

เดนิตามวถิคีวามเป็นไทยแสดงถงึความเคารพครูทีส่อน 

รว่มกนัดแูลทรพัยส์มบตัขิองส่วนรว่ม เชน่โตะ๊  เกา้อี ้

 



 

 

รกัษาความสะอาดของกระดานและบรเิวณโดยรอบของหอ้งเรยีน 

การปิด/เปิดไฟหรอืพดัลมในหอ้ง และมคีวามตัง้ใจ สนใจการเรยีน  

ส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 

และไม่ใชส้ือ่เทคโนโลยโีดยไม่ไดร้บัอนุญาต  

นอกจากนีโ้รงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยาไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิสขุภาวะทางรา่งกาย

ใหก้บัผูเ้รยีน ผ่านกจิกรรมและโครงการต่างๆ เชน่ กจิกรรม Big Cleaning 

Day   การแข่งขนักฬีาส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาศรสีะเกษ 

ยโสธร  การแข่งขนักฬีานักเรยีนนักศกึษา, การแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต,ิ 

การแข่งขนักฬีาธนาคารโรงเรยีน ธนาคารออมสนิ, การแข่งขนักฬีาภายใน 

,การแข่งขนักฬีา สพฐ.เกมส ์,การแข่งขนักฬีาฟุตบอลเยาวชน 

ประชาชนชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย 

และการแข่งขนัฟุตบอลลกีเยาวชนแห่งชาต ิ

ผลทีเ่กดิจากการด าเนินกจิกรรมดงักล่าว 

ส่งผลใหนั้กเรยีนโรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา ไดฝึ้กซอ้ม แข่งขนั 

ส่งผลใหเ้กดิสขุภาวะทางกาย จติใจ อารมณ ์สงัคมและสตปัิญญา ทีด่ ี

อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสขุและยงัสามารถพฒันาตนเองในดา้นกฬีาสู่การเป็

นนักกฬีาอาชพีได ้

           ใ น ก า ร นี้   พ บ ว่ า ยั ง มี จุ ด ที่ ค ว ร พั ฒ น า   ก ล่ า ว คื อ  

ควรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละค่านิยมทีส่ถานศกึษาก าห

นดอย่างยั่งยนื  

 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 

QR CODE 

1. 

รายงานผลการประเมนิผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมเป็นผูท้ีม่คีณุธรรม 

จรยิธรรม เคารพในกฎกตกิา มค่ีานิยมและจติส านึก 

ตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 

 

 

 

 

 

2. รายงานผลการประเมนิผูเ้รยีนมคีวามภมูใิจในทอ้งถิน่  

 

 

 

 

 

๕ 



 

 

 

3. รายงานผลการประเมนิผูเ้รยีนยอมรบัและอยู่รว่มกนับน 

ความแตกต่าง 

 

 

 

 

 

4. รายงานผลการประเมนิผูเ้รยีนมกีารรกัษาสขุภาพกาย จติ 

อารมณฯ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ :  ยอดเยีย่ม 

 

    โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยามแีผนพฒันาการศกึษาประจ าปี 

๒๕๖๐-๒๕๖๔  

ซึง่เกดิจากการวเิคราะหบ์รบิทของโรงเรยีนอย่างรอบดา้นและเป็นระบบเพือ่ก าห

นดทศิทางในอนาคตของโรงเรยีน ก าหนดเป้าหมาย  วสิยัทศัน ์ และพนัธกจิ 

และด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารของโรงเรยีนใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ชงิ 

กลยุทธ ์พนัธกจิ วสิยัทศันข์องโรงเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล 

มกีารบรหิารจดัการศกึษาโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) 

ดว้ยการกระจายอ านาจ ก าหนดโครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีนเป็น  5 ฝ่าย 

ไดแ้ก ่ฝ่ายบรหิารวชิาการ ฝ่ายบรหิารงบประมาณ ฝ่ายบรหิารทั่วไป  

 

 

๖ 



 

 

ฝ่ายบรหิารงานบุคคล และฝ่ายบรหิารกจิการนักเรยีน 

มกีารประชมุผูเ้กีย่วขอ้งทุกระดบัของการปฏบิตังิาน ตดิตาม 

ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานเพือ่ปรบัปรุงพฒันาโดยใชว้งจรคณุภาพ  

PDCA ก าหนดกรอบกลยุทธก์วา้งๆ จากโอกาสเชงิกลยุทธ ์ดงันี ้ ๑. 

พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนใหเ้ป็นพลโลกแห่งศตวรรษที ่๒๑ ตามศาสตรพ์ระราชา 

๒. แผนพฒันาล าดบัที ่๒ 

พฒันาหลกัสูตรสถานศกึษารองรบัความตอ้งการสาขาวชิาและอาชพี ๓. 

พฒันาครูจดัการเรยีนรูสู้่มาตรฐานสากลตามศาสตรพ์ระราชา ๔. ส่งเสรมิ 

สนับสนุนการบรหิารจดัการดว้ยระบบคณุภาพ 

๕.สรา้งความรว่มมอืจดัและสนับสนุนการจดัการศกึษานอ้มน าศาสตรพ์ระราชา

เป็นหลกัในการด าเนินชวีติซึง่การด าเนินงานของโรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยาใชร้ะ

บบงาน (WORK SYSTEMS) ๒ ระบบ คอื  ๑. ระบบหลกั  

ประกอบดว้ยกระบวนการพฒันาหลกัสูตร  กระบวนการจดัการเรยีนการสอน  

กระบวนการดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน  กระบวนการพฒันาบุคลากร  

กระบวนการบรหิาร และ  ๒.ระบบสนับสนุน ไดแ้ก ่กระบวนการการเงนิและพสัด ุ 

กระบวนการพฒันาสือ่ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  

กระบวนการพฒันาบุคลากร  

เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพเกดิประสทิธผิล   

   จากผลความส าเรจ็ในดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการขา้งตน้  

โรงเรยีนมรีะบบการบรหิารจดัการและปฏบิตัตินตามวฒันธรรมองคก์ร 

ยดึสมรรถนะหลกัของโรงเรยีนเป็นแบบอย่างในการปฏบิตังิานสบืทอดวฒันธรร

มและค่านิยมขององคก์รอย่างเขม้แข็ง  

โดยการปฐมนิเทศจดัอบรมพฒันาบุคลากรบรรจใุหม่ 

บคุลากรยา้ยเขา้มาใหม่ใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมและค่านิยมขององคก์รอย่างต่อเน่ือ

ง ควบคมุ ก ากบั ตดิตามการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

เพือ่ใหบุ้คลากรของโรงเรยีนมสีมรรถนะหลกั (CORE COMPETENCIES) คอื 

เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้มคีณุธรรม  รว่มคดิรว่มท า สรา้งสรรคผ์ลงาน 

มุ่งสู่ความส าเรจ็  ส่วนการด าเนินการพฒันาวชิาการ 

ทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสูตร 

สถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมายโรงเรยีนไดด้ าเนินการจดัการเรยีนการสอนต

ามหลกัสตูรสถานศกึษา 

โดยครูทุกกลุ่มสาระไดม้สี่วนรว่มในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดค



 

 

ลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานปี พ.ศ.๒๕๕๑ 

และความตอ้งการของผูเ้รยีน ผูป้กครอง และชมุชน  

โดยน าเอาผลการประเมนิการใชห้ลกัสตูรในปีทีผ่่านมามาเป็นขอ้มูลในการปร ั

บปรุงหลกัสตูรใหส้มบูรณย์ิง่ขึน้ 

   จากน้ันมกีารออกแบบหน่วยการเรยีนรูแ้บบองิมาตรฐานในทุกรายวชิา 

มกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนกอ่นจดัการเรยีนการสอน 

มกีารจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญัทีบู่รณาการคณุภาพ

ผูเ้รยีน         ในศตวรรษที ่๒๑ (๓R๘C) บูรณาการศาสตรพ์ระราชา 

แผนทุจรติแห่งชาต ิและค่านิยมหลกั ๑๒ ประการ มสีือ่ 

การเรยีนรูแ้ละเคร ือ่งมอืวดัทีห่ลากหลายสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตวัชีว้ดั 

นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมเสรมิหลกัสูตร อย่างหลากหลายในทุกระดบัช ัน้ ดงันี ้๑. 

การสอนเสรมิใหก้บัผูเ้รยีนในระดบัช ัน้ ม.๓, ม.๖ เพือ่เพิม่ผลสมัฤทธิ ์   

ในการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  ๒. 

ค่ายส่งเสรมิทางดา้นวชิาการของกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ไดแ้ก ่

ค่ายปรบัพืน้ฐานภาษาไทยและภาษาองักฤษของนักเรยีนช ัน้ ม.๑ และ ม.๔ 

ค่ายวทิยาศาสตร ์      ค่ายคณิตศาสตร ์ ค่ายภาษาองักฤษ 

ค่ายฝึกทกัษะการงานอาชพี เป็นตน้ ๓. 

กจิกรรมการแข่งขนัทกัษะวชิาการและกฬีาทีห่น่วยงานต่างๆจดัขึน้ 

โดยส่งนักเรยีนเขา้รว่มแข่งขนั เชน่ การแข่งขนัศลิปหตัถกรรมนักเรยีน  

การแข่งขนักฬีาระดบัเขตและระดบัชาต ิ  ๔. กจิกรรมวนัส าคญัต่างๆ เชน่ 

งานสปัดาหว์นัวทิยาศาสตร ์  วนัภาษาไทย สปัดาหห์อ้งสมุด วนัพ่อ วนัแม่ 

วนัครสิตม์าส TO BE NEMBERONE วนัชาต ิ เป็นตน้ 

จากการด าเนินการพฒันาวชิาการทีเ่นน้คุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามทีก่ล่าวม

าขา้งตน้ส่งผลใหนั้กเรยีนมผีลการเรยีนสงูขึน้ จบพรอ้มรุน่มากขึน้ ตดิ 0,ร,มส 

นอ้ยลง และผลการสอบ O-NET สงูขึน้ และสงูกว่าค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ 

และไดร้บัรางวลัในการแข่งขนัในระดบัต่างๆทัง้ทางดา้นวชิาการ ดนตร ีศลิปะ 

และกฬีาอย่างต่อเน่ือง ท าใหโ้รงเรยีนเป็นทีย่อมรบัของผูป้กครอง ชมุชน 

และสงัคม 

 ใ น ก า ร นี้   พ บ ว่ า ยั ง มี จุ ด ที่ ค ว ร พั ฒ น า  ก ล่ า ว คื อ 

การพฒันาการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูข้อ

งผูเ้รยีน 

หลกัฐาน/รอ่งรอย QR 

๗ 



 

 

 CO

DE 

๑. การส่งเสรมิใหม้กีารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน ์

และทศันคตทิีช่ดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มรีะบบการบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรส

ถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

4. พฒันาครูและบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่า

งมคีณุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. 

จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบรหิารจดัการและการจั

ดการเรยีนรู ้

 

 

 

 

มาตรฐานที ่ ๓  

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั : ยอดเยีย่ม 

 

 

 โรงเรยีนมกีระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยส่

งเสรมิใหค้รูเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้นน้การฝึกทกัษะกระบวนการคดิและการปฏบิตัจิรงิ 

สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ เชน่ 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิควธิกีารสอนแบบ Active Learning, 

สะเต็มศกึษา, การศกึษาคน้ควา้อสิระ, โครงงานอาชพี 

และมกีารน าศาสตรพ์ระราชามาบูรณาการจดัการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม 

มกีารใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูโ้ดยการปรบัปรุงภมูทิศันแ์ละพฒันาหอ้งเรยี

นอาคารเรยีน ตดิตัง้ระบบชว่ยสอนภายในหอ้งเรยีน ไดแ้ก ่โทรทศัน ์(LED 

SMART TV) โปรเจคเตอร ์

และพฒันาหอ้งเรยีนคณุภาพทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 

มกีารจดัการเรยีนรูผ้่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 

พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นหอ้งสมุดมชีวีติ 

และจดัหอ้งเรยีนสเีขยีวใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นการอนุรกัษพ์ลงังานและสิง่แวดล ้

อม  

มกีารบรหิารจดัการจดัเรยีนเชงิบวกโดยการสรา้งและการรกัษาสิง่แวดลอ้มของ

หอ้งเรยีนเพือ่เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน 

รวมทัง้วธิกีารสรา้งระเบยีบวนัิยในหอ้งเรยีน 

เพือ่รกัษาสภาพบรรยากาศในหอ้งเรยีน 

ชว่ยใหก้ารเรยีนการสอนด าเนินไปอย่างราบรืน่ 

นักเรยีนเกดิความรว่มมอืในกจิกรรมการเรยีนรู ้เชน่ จดัโตะ๊ เกา้อี ้

 

๘ 



 

 

ทัง้ของนักเรยีนและครูผูส้อน กระดานด า บอรด์ส าหรบัจดันิทรรศการ 

จดัวสัดอุปุกรณ ์สิง่อ านวยความสะดวกอืน่ไวอ้ย่างครบถว้น 

มคีณุภาพดพีรอ้มใชง้านตลอดเวลาส่งเสรมิใหค้รูผูส้อนจดักจิกรรมเพือ่สรา้งป

ฏสิมัพนัธร์ะหว่างครูผูส้อนกบันักเรยีน  นักเรยีนกบันักเรยีน 

ส่งเสรมิใหนั้กเรยีนไดร้บัความรู ้

ความสามารถและประสบการณต์ามศกัยภาพมกีารตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยี

นอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รยีนทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะกระบวนการ 

และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพือ่ปรบัปรุงและพฒันาการจดัก

ารเรยีนรู ้โดยการวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล วเิคราะหข์อ้สอบกลางภาค 

ปลายภาคทุกรายวชิา  

คดักรองนักเรยีนทีอ่่านไม่คล่องเขยีนไม่คล่องทุกระดบัช ัน้ 

น าผลมาประชมุปรกึษาหารอืในกจิกรรม PLC 

และการประชมุในระดบัโรงเรยีนเพือ่หาทางแกไ้ขปรบัปรุง และพฒันาต่อไป    

      จากผลการพฒันาทีเ่กดิขึน้ขา้งตน้  

ส่งผลใหโ้รงเรยีนไดร้บัรางวลัมชี ือ่เสยีง เป็นทีป่ระจกัษ ์      อย่างต่อเน่ือง เชน่ 

โรงเรยีนไดร้บัรางวลัเหรยีญรวมเป็นอนัดบั ๑ 

ในการแข่งขนังานมหกรรมความสามารถ      ทางศลิปหตัถกรรม วชิาการ 

และเทคโนโลยขีองนักเรยีน ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๒๘ ศรสีะเกษ 

ไดร้บัรางวลัคณุภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(OBECQA) ไดร้บัรางวลัโรงเรยีนสเีขยีว (Green Learning Awards 

๒๐๑๗) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ไดร้บัรางวลั  

คารบ์อนต ่าสู่ชมุชน (ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีบ่า้นนักเรยีน) 

ระดบัมธัยมศกึษา ประเภทจ านวน ๒,๕๐๐ คนขึน้ไป ประจ าปี ๒๕๖๒ 

จากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ไดร้บัรางวลัชนะเลศิระดบัประเทศโรงเรยีนคารบ์อนต ่า สู่ชมุชน 

(ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีบ่า้นนักเรยีน) ระดบัมธัยมศกึษา ปีการศกึษา 

๒๕๖๒ มผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน  (O-NET) 

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ 

คะแนนเฉลีย่สงูกว่าระดบัประเทศทุกรายวชิา  ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ 

คะแนนเฉลีย่สงูกว่าระดบัประเทศ ๒ วชิา ไดแ้ก ่



 

 

วชิาภาษาไทยและวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม อกี ๓  วชิา ไดแ้ก ่

วชิาวทิยาศาสตร ์ 

คณิตศาสตรแ์ละภาษาองักฤษมคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 

   ในการนี ้พบว่ายงัมจีดุทีค่วรพฒันา กล่าวคอื 

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิ

าทีม่คีะแนนเฉลีย่จากผลการทดสอบระดบัชาตติ ่ากว่าระดบัประเทศ 

 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 

QR CODE 

1. การจดัเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ 

และสามารถน าไปประยุกตใ์นชวีติได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้

 

 

 

 

 

โรงเรยีนกนัทรลกั

ษว์ทิยามสีือ่ 

เทคโนโลยทุีกหอ้งเ

รยีน 

 

 

 

 

 

3. มกีารบรหิารจดัการช ัน้เรยีนเชงิบวก 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

๙ 



 

 

 

4. ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ 

และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 

 

 

 

 

 

5. 

มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒั

นาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. แผนพฒันาคุณภาพการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานสูงขึน้ 

 ๓.๑ แผนพฒันาล าดบัที ่๑  

พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนใหเ้ป็นพลโลกแห่งศตวรรษที ่๒๑ 

ตามศาสตรพ์ระราชา 

๓.๒ แผนพฒันาล าดบัที ่๒ 

พฒันาหลกัสูตรสถานศกึษารองรบัความตอ้งการสาขาวชิาและอาชี

พ 

๓.๓ แผนพฒันาล าดบัที ่๓ 

พฒันาครูจดัการเรยีนรูสู่้มาตรฐานสากลตามศาสตรพ์ระราชา 

          ๓.๔  แผนพฒันาล าดบัที ่๔ ส่งเสรมิ 

สนบัสนุนการบรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ  

 

 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 

QR CODE 

 

แผนพฒันาล าดบัที ่ ๑ – ๔ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

๑

๐ 

๑

๐ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่ ๓  

 

ภาคผนวก 

 

•ประกาศใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 

อตัลกัษณ/์เอกลกัษณ ์

•ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานการเขยีนรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึ

ษา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา 

เร ือ่ง การใชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

 

   



 

 

  ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

เร ือ่งใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เพือ่การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  

ทีม่กีารปรบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนัเพือ่

น าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา  

และเพือ่รบัรองการประเมนิคณุภาพภายนอก 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๙(๓) มาตรา  ๔๘  

แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒  และมาตรา ๕ มาตรา 

๓๑ แห่งพระราชบญัญตั ิการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   

ประกอบกบัมตคิณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประชมุ คร ัง้ที ่

๕/๒๕๖๑ เมือ่วนัศุกรท์ี ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

จงึประกาศใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เพือ่เป็นหลกัในการเทยีบเคยีงส าหรบัสถานศกึษา  

เพือ่ใหก้ารด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในบรรลคุ่าเป้าหมายและระดบัคุ

ณภาพทีส่ถานศกึษาก าหนด 

  โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา  

จงึขอประกาศการใชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภ

ายในสถานศกึษา จ านวน  ๓  มาตรฐาน ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี ้ 

เพือ่เป็นเป้าหมายในการด าเนินการพฒันา ส่งเสรมิ  สนับสนุน  ก ากบัดูแล  

และตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

  

ประกาศ ณ วนัที ่  ๒    เดอืน มถินุายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

                                                         (นายคณิตพนัธ ์ จามรธญัญวาท )  

                                                      

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา                         

 

                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายใ

นของสถานศกึษา 

โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน 

(รอ้ยละ/ระดบัคุณภาพ) 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผูเ้รยีน 

๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

    ๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  

                ๑) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สาร  และการคดิค านวณ 

๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

                ๒) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คิดอย่างมวีจิารณญาณ 

อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น และแกปั้ญหา ๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

                ๓) มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 

๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

                ๔) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

                ๕) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสูตรสถานศกึษา 

                ๖) มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ต่ีองานอาชพี 

๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

      ๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 

๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 



 

 

มาตรฐาน 

(รอ้ยละ/ระดบัคุณภาพ) 

                ๑) การมคีณุลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด  

     ๒)  ความภมูใิจในทอ้งถิน่ และความเป็นไทย 

                ๓) การยอมรบัทีจ่ะอยู่รว่มกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

                ๔) สขุภาวะทางรา่งกาย และจติสงัคม 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ  

๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

              ๒.๑  มเีป้าหมายวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน  

๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

   ๒.๒  มรีะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา 

๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

   ๒.๓  

ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   ๒.๔  พฒันาครูและบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 

   ๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

               ๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรู ้

 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

              ๓.๑ จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ  

และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติได ้ ๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

   ๓.๒  ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อ 

การเรยีนรู ้ ๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

   ๓.๓  มกีารบรหิารจดัการช ัน้เรยีนเชงิบวก 

๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 



 

 

มาตรฐาน 

(รอ้ยละ/ระดบัคุณภาพ) 

   ๓.๔  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 

๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

   ๓.๕  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู ้

๘๐ขึน้ไป/ยอดเยีย่ม 

- โดยเกณฑก์ารแปลความหมาย เพือ่ใหร้ะดบัคุณภาพในชว่งดงันี้ 

 รอ้ยละ  ๘๐ – ๑๐๐  แปลความว่า ยอดเยีย่ม 

 รอ้ยละ  ๗๐ – ๗๙  แปลความว่า ดเีลศิ 

 รอ้ยละ  ๖๐ – ๖๙  แปลความว่า ด ี

 รอ้ยละ  ๕๐ – ๕๙    แปลความว่า ปานกลาง 

 รอ้ยละ  ๐ –  ๔๙  แปลความว่า ก าลงัพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                         ค าส ัง่โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา 

                                                 ที ่๑๒๗ /๒๕๖๔ 

เร ือ่ง  

แต่งต ัง้คณะท างานการเขยีนรายงานประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
 

 

                ตามที ่การปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.๒๕๕๒-

๒๕๖๑) ไดใ้หค้วามส าคญั                    

การน าผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของหน่วยงานตน้สงักดั 

และสถานศกึษาไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาตามเจตน

ารมณข์องพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ขเพิม่เตมิ                

(ฉบบัที ่๒)  พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์

และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา                พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยก าหนดใหส้ถานศกึษาแต่ละแห่งจดัใหม้รีะบบประกนัคณุภาพภายในสถาน

ศกึษา                          

โดยการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานก

ารศกึษาแต่ละระดบัและประเภทการศกึษาทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร

ประกาศก าหนดฯ ตลอดทัง้เพีอ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก น้ัน 

  โรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา 

ไดด้ าเนินการตามหลกัการของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทุกปีการศกึษา                

และไดจ้ดัท ารายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

โดยใชข้อ้มูลจากการประเมนิตนเอง                          

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาในปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

เสนอต่อเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  วตัถปุระสงค ์

เพือ่เป็นฐานขอ้มูลส าหรบัสถานศกึษาน าไปจดัท าแผนปฏบิตักิารในปีต่อไป 

และเป็นฐานขอ้มูลส าหรบัเขตพืน้ทีน่ าไปใชป้ระโยชนร์ายงานหน่วยงานตน้สงักั

ด ประเมนิผล และตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศกึษา 

 



 

 

และเป็นฐานขอ้มูลส าหรบัใชร้บัการประเมนิคณุภาพภายนอกจากส านักงานรบั

รองมาตรฐาน                 และประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 

ตามล าดบัต่อไป 

 

 เพือ่ใหก้ารด าเนินการเขยีนรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษ

าประจ าปี ๒๕๖๓เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมคีณุภาพ  

โรงเรยีนจงึแต่งตัง้คณะท างานการเขยีนรายงานผลการประเมนิตนเองของสถา

นศกึษา ดงันี ้

คณะท างานการเขยีนรายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรยีนกนั

ทรลกัษว์ทิยา 

๑. นายคณิตพนัธ ์ จามรธญัญวาท  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน

 ประธานกรรมการ 

๒. นายเอกธนัช  เหลาสงิห ์  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน

 รองประธานกรรมการ   

๓. นายอาคม  วงศบ์า      รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน กรรมการ 

๔. นายอนุศษิฏ ์โกศล       รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  

กรรมการ 

๕. นายพทิกัษพ์งษ ์ นามวงษ ์ รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  

กรรมการ 

๖. ว่าทีร่อ้ยตรเีหรยีญ  ดาทอง     ครู    

กรรมการ 

๗. นางมลวิลัย ์ เลาหสตู       ครู    กรรมการ 

๘. นางชญาพร จรรยาวฒันกลุ      ครู    

กรรมการ 

๙. นางจนัทนีย ์ โกมลศร ี     ครู    กรรมการ 

๑๐. วาทีร่อ้ยโทเฉลมิศกัดิ ์ส าล ีครู     กรรมการ 

๑๑. นางบุศยร์นิทร ์ดาทอง     ครู    กรรมการ   

๑๒. นายวชริวชิญ ์ เปล่งปลัง่   ครู   กรรมการ 

๑๓. นายอทัธ ์ ค าอุดม      ครู   กรรมการ 

๑๔. นายสมาน เรอืงศรตีระกลู      ครู   กรรมการ 

๑๕. นางชลญัธร  ด าพะธกิ     ครู   กรรมการ 

๑๖. นางราตร ี ชาตดิร    ครู   กรรมการ 



 

 

๑๗. นายภวูนิ   ชกูลิน่       ครู         กรรมการ 

๑๘. นายบุญหลาย มะเค็ง      ครู   กรรมการ 

๑๙. นางสภุาพร  งาสุย้   ครู    กรรมการ 

๒๐. นางพสิทุธา   อนิทรพ์งษ ์     ครู   กรรมการ 

๒๑. นายพนัธศ์กัดิ ์ งอนสวนั   ครู   กรรมการ 

๒๒. นางอรวรรณ  หลอมทอง  ครู   กรรมการ 

๒๓. นายปกรณพ์ล พวงพนัธ ์       ครู   กรรมการ 

๒๔. นายกติต ิ กาสา  ครู   กรรมการ 

๒๕. นางญาตา เรอืงศรตีระกลู      ครู   กรรมการ 

๒๖. นายวชัรนิทร ์หอมค า    ครู   กรรมการ 

๒๗. นายลนิ  ยิง่ด ี               ครู   กรรมการ 

๒๘. นางสุธรรมา  สญัญาถนอมรชั  ครู    กรรมการ 

๒๙. นางศลิารตัน ์สรุยิวงศ ์     ครู   กรรมการ 

๓๐. นางฉววีรรณ  โพธวิฒัน ์   ครู   กรรมการ 

๓๑. นายธชักร  สรุยิวงศ ์       ครู   กรรมการ 

๓๒. นางสรุชันา  โพธนิาแค     ครู  

 กรรมการและเลขานุการ 

๓๓.  นางสาวพวงผกา แกว้ยงค ์  ครู  

 กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

๓๔. นางสาวมณีจนัทร ์ธาตทุอง    ครู       

 กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

๓๕.  นายชาญณรงค ์ แผนพุทธา  ครู             

 กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

มหีน้าที ่ ๑. เขยีนรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา(SAR) 

ปีการศกึษา ๒๕๖๓ ใน ๓ มาตรฐาน 

            ๒. อืน่ๆ ตามทีเ่ห็นสมควร 

 

 

ขอใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จงตัง้ใจปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเต็มความสาม

ารถเพือ่ใหเ้กดิผลดต่ีอทาง 

ราชการ 

หากมปัีญหาใดเกดิขึน้ใหร้ายงานผูบ้รหิารทราบเพือ่หาทางแกปั้ญหาต่อไป 



 

 

สัง่  ณ  วนัที ่ ๗   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

                                                       (นายคณิตพนัธ ์  

จามรธญัญวาท) 

                                              

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนกนัทรลกัษว์ทิยา                                                 
 

 

 

 

 

 


