
 
 

 
 
 
 
 

    
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self-Assessment Report : SAR) 
ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๘  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสารลาํดับท่ี  ๑/๒๕๖๑ 



 
 

คํานํา 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ไดใหความสําคัญการนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหง
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให
เปนไปตามมาตาฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนดฯ  ตลอดทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังน้ัน  โรงเรียนกันทรลักษวิทยาไดดําเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของทุกปก
การศึกษาและไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใชขอมูลจากการประเมินตนเอง  ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปการศึกษา ๒๕๖๐  เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษาและผูที่เกี่ยวของ  
วัตถุประสงค เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับสถานศึกษานําไปจัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป และเปนฐานขอมูล
สําหรับเขตพื้นที่นําไปใชประโยชน  รายงานหนวยงานตนสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในโดยเขตพื้นที่การศึกษา  และเปนฐานขอมูลสําหรับใชรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ตามลําดับตอไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกทานไว  ณ  โอกาสน้ีที่ใหความรวมมือใน
การจัดทํารายงานครัง้น้ีเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงคทุกประการ 

 

 

 
       (นายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย) 
                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ สถานศึกษามีภาระหนาทีท่ี่จะตองดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่กําหนดไวชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ใหสถานศึกษา 
มีการจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอตอหนวยงานตนสงักัดเปนประจําทุกป   
 ดังน้ันโรงเรียนกันทรลกัษวิทยาจึงไดดําเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
จนไดแนวปฏิบัติ  พรอมทัง้ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนไดดําเนินกจิกรรมตาม 
สาระการเรียนรู  ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนทุกช้ันในรอบปการศึกษา  การจัดทํารายงาน
ประจําปของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสถานศึกษาไดใหความเห็นชอบเปนที่
เรียบรอยแลว 

 

 
                          (นายประวิทย   หลักบุญ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                             โรงเรียนกันทรลกัษวิทยา 
                                                      วันที่  ๓  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
สวนที่            หนา 

 คํานํา           

 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 สารบัญ 

๑ ขอมูลพืน้ฐานของสถานศกึษา       ๑ 
 ขอมูลทั่วไป         ๑ 

ขอมูลครูและบุคลากร       ๑ 

ขอมูลนักเรียน        ๒ 

สรปุขอมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๓ 

ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน      ๓ 

ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเรียน      ๕ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค     ๖ 

ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน     ๖ 

ผลการประเมินสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน     ๗ 

สรปุการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา    ๙ 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน      ๑๑ 

   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ๑๘ 

   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๒๐ 

   มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ๒๒ 

   ผลการประเมินภาพรวม       ๒๓ 

สรปุผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปการศึกษา  ๒๕๖๐         ๒๔ 

๓  สรุปผล  แนวทางการพฒันา  และความตองการการชวยเหลอื 
   จุดเดน         ๒๖ 

   จุดที่ควรพฒันา        ๒๖ 

   แนวทางการพฒันาในอนาคต      ๒๘ 

   ความตองการการชวยเหลือ       ๒๘ 

      ๔  ภาคผนวก 
 ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กําหนดคาเปาหมาย/อัตลกัษณ/เอกลักษณ 

                คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

  ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยผูทรงคุณวุฒ/ิคณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 



 
 

สวนที่  ๑  ขอมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อโรงเรียนกันทรลักษวิทยา    ต้ังอยูเลขท่ี ๔๔๓    หมูท่ี ๕    ถนน ดํารงสถิต  ตําบล น้ําออม   

อําเภอ กันทรลักษ      จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย   ๓๓๑๑๐  โทรศัพท   ๐๔๕ – ๖๖๑๔๒๐             

Website  :  http://๖๑.๑๙.๓๐.๖๗/index.php        facebook :  kanthalakwittaya school                       

เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ถึงระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๖    

 
๑.๒  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จํานวนบุคลากร(ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑) 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง เจาหนาท่ี
อ่ืนๆ 

ปการศึกษา๒๕๖๐ ๕ ๑๗๔ ๕ ๑๐ ๓๖ 
 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

๑ 



 
 

 
๓) จํานวนครูในกลุมสาระการเรียนรูและภาระงาน 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแตละกลุมสาระการเรยีนรู 

(ชม./สัปดาห) 
๑. ภาษาไทย ๑๘ ๑๘ 
๒. คณิตศาสตร ๒๒ ๑๘ 
๓. วิทยาศาสตร ๓๐ ๑๗ 
๔. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๔ ๑๘ 
๕. ภาษาตางประเทศ ๒๗ ๑๘ 
๖. ศิลปะ ๑๒ ๑๘ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๓ ๑๘ 
๘. สขุศึกษาและพลศึกษา ๑๔ ๑๘ 
๙.  แนะแนว ๕ ๑๙ 

รวม ๑๗๕ ๑๖๒ 
 
๑.๓  ขอมูลนักเรียน 
จํานวนนักเรียนปการศึกษา  ๒๕๖๐  รวม ๓,๕๔๓  คน(ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 

ระดับช้ันเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งส้ิน 
 

จํานวนหอง  ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๕ ๑๖ ๙๕ 
เพศ ชาย ๒๖๑ ๒๓๘ ๒๕๕ ๒๐๗ ๑๘๗ ๑๘๕ ๑,๘๒๗ 

หญิง ๓๕๑ ๓๔๐ ๓๘๒ ๓๘๗ ๓๓๔ ๔๑๖ ๑,๗๑๖ 
รวม  ๖๑๒ ๕๗๘ ๖๓๗ ๕๙๔ ๕๒๑ ๖๐๑ ๓,๕๔๓ 

เฉล่ียตอหอง         

 

 

๒ 



 
 

 
๑.๔  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแตละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ – ๖  ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 

 
 
๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรยีนมีคะแนนสูงกวาคะแนนระดับประเทศ 
 
 

๓ 



 
 

 

 
 
หมายเหตุ  คะแนนรายวิชาภาษาไทย วิชาสังคมฯของนักเรียนสูงกวาคะแนนระดับประเทศ  และ คะแนน
รายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษมีคะแนนตํ่ากวาระดับประเทศ 
 ๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ปการศึกษา ๒๕๕๙– ๒๕๖๐ 

 
 

๔ 



 
 

 
 
๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 

๕ 



 
 

 
๑.๗  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ๘  ประการ 

 
 
 

๑.๙  ผลการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะห  และเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



 
 

๑.๘  ผลการประเมินสมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน 
 ๑.๘.๑  สมรรถนะดานท่ี  ๑  ความสามารถในการสื่อสาร 

 
 
 
๑.๘.๒  สมรรถนะดานท่ี  ๒  ความสามารถในการคิด 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

๗ 



 
 

 ๑.๘.๓  สมรรถนะดานท่ี  ๓  ความสามารถในการแกปญหา 
 

 
 
 

 ๑.๘.๔  สมรรถนะดานท่ี  ๔  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



 
 

 ๑.๘.๕  สมรรถนะดานท่ี  ๕  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
 
๑.๙  ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 
 

สวนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนกันทรลักษวิทยามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูผูสอน
จัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน  โดยมีการจัดการ
เรียนรูใชกระบวนการกลุมท้ังรูปแบบการระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบรวมมือกันเรียนรู  แบบ
ใชกระบวนการคิด  กระบวนการใชปญหาเปนหลัก  และเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน คิด 
วิเคราะหและเขียนไดเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญท่ีสุดโดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมี
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี  ๒๑  สื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเหมาะสมกับระดับชั้น   
พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอน สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ใช
แหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล  ครูมีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล กําหนดแผนการจัดการเรียนรู  
กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย วัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
  นอกจากน้ี  โรงเรียนไดมีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน  ไดแก   
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖  โครงการคนดีศรีกันทรลักษ  
โครงการโรงเรียนสีขาว   ฯลฯ เพ่ือใหผูเรียนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  เนนการพัฒนาดานคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  โดยการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น  
พัฒนาผูเรียนตามคุณลกัษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร  เนนใหผูเรียนมีวินัย  ซื่อสัตย  รับผิดชอบ  
ภูมิใจในความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ มีการแนะแนวใหขอมูลการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นไป   
กิจกรรมดูแลสุขภาพฟน  กิจกรรมกีฬาภายในเพ่ือสงเสริมสุขภาพและกีฬา   
 
๒. ผลการดําเนินการ 

ในดานผลการดําเนินการผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียนได
เหมาะสมกับระดับชั้น  สื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดดี รูจักวางแผนการทํางาน  สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีตามหลักประชาธิปไตย  กลาแสดงออก  และแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค  
สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีไดดวยตนเอง   สามารถวิเคราะหไดวาสิ่งใดดี สาํคัญ 
จําเปน รวมท้ังปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได  ผูเรียนรูและตระหนักในการรักษาสุขภาพ
ของตนเอง โดยเลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน  รักการออกกําลังกาย  นักเรียนสวน
ใหญสามารถเลนกีฬาได  ยอมรับในกฎกติกาของกลุม  ของโรงเรียนและสังคม  ท้ังน้ีมีผลการดําเนินงาน
เชิงประจักษจากการประเมินในดานตางๆ ดังน้ี 

 
 
 
 
 

๑๑ 



 
 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการอาน
การเขียน 
(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับ ดี
เยี่ยม) 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอาน 
 การเขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖  จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 
 

ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
คิดคํานวณ  
และคิด
วิเคราะห 
(ระดับ ดี
เยี่ยม) 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  
คิดคํานวณ และคิดวิเคราะห ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖   

จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

๑๒ 



 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี 
(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับ ดีเยี่ยม) 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถใน 
การใชเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖   จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
(ระดับ พอใช) 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ระดับดีขึ้นไป 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖   จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 

 
 
 

๑๓ 



 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน 
(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ปการศึกษา  ๒๕๖๐  จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

 รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  ปการศึกษา  ๒๕๖๐  จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 

 
 
 
 
 

๑๔



 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค
ของผูเรียน 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มผีลการประเมินดานคุณธรรมและจริยธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๑ – ๖  จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 รอยละของจํานวนนักเรียนที่มผีลการประเมินการมสีวนรวม 
ในการอนุรกัษธรรมชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๑ – ๖  จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 

๑๕ 



 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค
ของผูเรียน 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มผีลการประเมินดานความภูมิใจในทองถ่ินและ 
ความเปนไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๑ – ๖  จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 รอยละผลการประเมินนักเรียนดานการยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่น  

สุขภาวะทางจิต  ภูมิคุมกันและความเปนธรรมตอสังคมของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๑ – ๖  ที่อยูในระดับดีเย่ียม 

 

 
 
 

๑๖ 



 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค
ของผูเรียน 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
 

 
 
 

 รอยละของนักเรียนที่มีนํ้าหนัก สวนสงู และมสีมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑๗ 



 
 

๓. จุดเดน 
๑. ผูเรียนไดรับการสงเสริมดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม และโรงเรียนได

พัฒนาระบบ ICT ทําใหผูเรียนสามารถสืบคนหรือแสวงหาความรูจากอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียน สื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได อภิปราย
แสดงความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผล และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารไดเหมาะสมกับ
ระดับชั้นของตนเอง 

๓.  ดานความเปนเลิศทางดานวิชาการ  ดนตรี ศลิปะ และกีฬา   ผูเรียนสามารถแขงขนัไดรับ

รางวัลชนะเลิศระดับเขตพ้ืนท่ี  ระดับจังหวัด  ระดับภาค ระดับประเทศ 

๔. ผูเรียนสวนใหญมีสขุภาพรางกายแข็งแรง  มีจิตใจราเริงแจมใส  รูจักการปองกันตนเองจากภัย

ของสารเสพติด  มมีนุษยสัมพันธท่ีดีกับครู เพ่ือนและบุคคลท่ัวไป  มีการแสดงออกทางดานศิลปะ  ดนตรี  

นาฏศิลป  กีฬา  สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูท้ังภายใน ภายนอกสถานศึกษา 

๕. มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑดีและสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาไดเปนจํานวน

มาก   

 
๔. จุดควรพัฒนา 

 
๑. ผูเรียนควรไดรบัการพัฒนาเรื่อง  การคิดวิเคราะหและมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง    เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุมสาระการเรียนรูท่ีตํ่ากวาเกณฑของระดับประเทศคือ 

คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 

๓. ผูเรียนควรไดรบัการพัฒนาใหมีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหแบบมีวิจารณญาณ  

สรางสรรค ไตรตรองและมีวิสัยทัศน  ความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรในการเรียนรูของกลุมสาระ 

การเรียนรูของผูเรียนท่ีคอนขางตํ่า  ควรกระตุนและฝกใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูใหมากขึน้  

พัฒนาระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมใหเกิดความพอเพียง  ทันสมัย 

 
มาตรฐานท่ี  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
๑. วิธีดําเนินการและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน วิธีดําเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานท่ี  ๒   
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษา 
 

โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพ
ปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา  
โดยการศึกษาขอมูล  สารสนเทศจากผล
การนิเทศ  ติดตาม  ประเมิน  การ
จัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น  จากบุคลากรในโรงเรียน  เพ่ือ
วางแผนรวมกัน ในการกําหนดเปาหมาย 

๑. โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย 
วิสัยทัศน  และพันธกิจสอดคลองกับ
สภาพปญหาความตองการพัฒนาของ
โรงเรียน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ความตองการของชุมชน และสอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ 
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด

๑๙ 



 
 

วิสัยทัศน  พันธกิจ   กลยุทธในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียน มีการปรับแผน พัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา 
ความตองการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา  พรอมท้ังจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว  มีการดําเนินการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานและจัดรายงานผลการจัด
การศึกษา 

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป
สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย  มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานตําแหนง  
ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง  
ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได  
มีการดําเนินการอยางเปนระบบ  และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู 
๓. โรงเรยีนมีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติ
การประจําป  ใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหา  ความตองการพัฒนา โดยมีผู
สวนไดเสีย 
มีสวนรวมในการพัฒนาและรวม
รับผิดชอบ 
๔.ผูเก่ียวของทุกฝาย และเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีสวนรวม
ในการรวมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และรับทราบรับผิดชอบตอ
ผลการจัดการศึกษา 
๕. โรงเรยีนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมเปนระบบและ
ตอเน่ือง  
๖. โรงเรยีนมีรูปแบบการบริหารและ
การจัดการเชิงระบบโดยทุกฝายมีสวน
รวม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
๗. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลให
โรงเรียนมีสื่อ และแหลงเรยีนรูท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรูของผูเรียน 

 
 

๒๐ 



 
 

๒. จุดเดน 
๑. โรงเรยีนกันทรลักษวิทยาไดกําหนดเปาหมาย วิสยัทัศน และพันธกิจไดตรงกับวัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาชาติ  และสอดคลองกับความตองการของชุมชน อยางชัดเจน 

๒. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ไดอยางเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเนนพัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรียนทุกคน พัฒนาครูและบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของตนเอง 

๓. โรงเรยีนมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโดยกระบวนการ

นิเทศภายในท่ีชัดเจน ตอเนื่องทุกภาคเรยีนและเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมทุกภาคเรียน 

 
๓. จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนควรมีแผนพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนหรือกระตุนใหผูเรียน 
ใฝเรียนรูท่ัวถึงทุกคน อาทิ พัฒนาหองเรียนใหใชระบบ ICT ไดทุกหองเรียน  
 ๒. โรงเรียนควรมกีารพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการบริหารจัดการ การใชเทคโนโลย ี
เปนเครื่องมือในการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครอบคลุม 
ท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
 
 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
ดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย  ไดแก  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  พัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน 
โดยครูผูสอนทุกระดับชั้นจัดทําหนวยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  ปรับโครงสรางรายวิชา  หนวยการ
เรียนรู กิจกรรมลดเวลาเรยีน  เพ่ิมเวลารู  สัดสวนคะแนนแตละหนวยกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ี
สอดคลองกับธรรมชาติวิชาและหนวยการเรียนรู  สนับสนุน สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีสราง
โอกาสใหนักเรียนมีสวนรวม  ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง  จัดการเรียน
การสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการ ทักษะการคิด  เชน  จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ไดแก โครงงานการงาน
อาชีพ  IS  โครงงานวิทยาศาสตร   กิจกรรมสงเสรมิการอาน  ครูมีการมอบหมายภาระหนาท่ีใหนักเรียน
จัดปายนิเทศในหองเรียนประจํา และบรรยากาศตามสถานท่ีตางๆ ท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน  
ครูใชสื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนท่ีใช  ครูทุกคนทําวิจัยใน 
ชั้นเรียน  ปการศึกษาละ ๑  เรื่อง  และไดรับการตรวจใหคําแนะนําโดยคณะกรรมการวิจัยของโรงเรียน 
 
 
 

๒๑ 



 
 

๒. ผลการดําเนินงาน 
  จากการดําเนินงาน  โครงการ  กิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือพัฒนาใหครูจัดการเรียน 
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓  อยูในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. จุดเดน 
 ๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  
 ๒. ครูต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด  ไดปฏิบัติ
จริง มีการใชวิธีการและสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
 ๓. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง 
สรางองคความรูดวยตนเอง ผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออกและนําเสนอผลงานอยางสรางสรรค คิดเปน ทํา
เปน สามารถแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมในสรางบรรยากาศ สื่อการ
เรียนและเรยีนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
 ๔. ครูผูสอนมีการตรวจสอบและประเมินความรูของผูเรียนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินท่ีเหมาะสมและหลากหลาย ท้ังประเมินผูเรียนจากสภาพจริง ผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผลดวย 
 ๕. ชุมชนมีความสมัพันธอันดีกับโรงเรียน ใหความรวมมือและชวยเหลือโรงเรียนตามศักยภาพ

ของตนตลอดมา             

 

๔. จุดควรพัฒนา 
๑. ผูเรียนควรไดเรยีนรูและแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทองถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ินใหมาก

ขึ้นและเปนรูปธรรม                                                                                                                          

๒. ชมุชนควรไดมสีวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปน

รูปธรรมและตอเนื่อง                                                                                                                         

๓. ควรมีการวางแผนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ินอยางเปนระบบ   สํารวจความ

คิดเห็น  ความตองการ สภาพปญหาและรวมมือกับชมุชนในการแกปญหาอยางสม่ําเสมอ   รวมท้ัง 

ประชาสัมพันธและเผยแพรผลการดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 



 
 

มาตรฐานท่ี  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานท่ี  
๔  ระบบ
การประกัน
คุณภาพ
ภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 
 

โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน
ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ๕  ประการ 
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๒. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษามุนเนนคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๓. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาท่ีกําหนดไว 
๔. ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
๕. จัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปน
ระบบ  มีผลการประเมินคุณภาพภายในมีระดับ
คุณภาพดีและคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองมี
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

 การมีสวนรวมรับผิดชอบของผูท่ีมี
สวนเก่ียวของทุกฝายรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ 

ความพึงพอใจตอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

     ผูปกครองมีความพึงพอใจตอผล 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับดี  สงผลให
ผูปกครองสงนักเรียนมาเรียนในโรงเรียนกันทรลักษ
วิทยามากขึ้นทุกป  สพฐ.จึงจัดใหโรงเรียนกันทรลักษ
วิทยาเปนโรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันเขาศึกษาตอ
สูง 

๒. จุดเดน 
๑. โรงเรยีนกันทรลักษวิทยาจัดวางระบบประกันคณุภาพภายในของโรงเรียน มีแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปท่ีสงผลตอคณุภาพผูเรยีนและมีขัน้ตอนการดําเนินงานอยางชัดเจน 

บุคลากรทุกฝายใหความรวมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอยางดียิ่ง 

๒. มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับประเมนิคุณภาพภายในโรงเรียนแกผูปกครอง ชุมชนและ

คณะกรรมการสถานศึกษา ทองถ่ินทางเว็บไซตโรงเรียน การประชุมผูปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น

อยางท่ัวถึง  

 
 

๒๓ 



 
 

 
๓. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนควรจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แตยังขาดการใชขอมลู

ยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เพ่ือยกระดับคณุภาพของผูเรียน  

 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ดีเยี่ยม 
  จากผลการดําเนินงาน  โครงการ  และกิจกรรมตางๆ  สงผลใหโรงเรียนกันทรลักษวิทยา
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีต้ังเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน  จากผลการ
ประเมินสรุปวาไดระดับดีเยี่ยม  ท้ังน้ี เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา  อยูในระดับดี  มาตรฐาน
ท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม   มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิผล  อยูในระดับดี 
  ท้ังน้ี   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายท่ีเปนไปตาม
สภาพปญหาและความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน  สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรยีนและสภาพ
ของชุมชนทองถ่ิน  จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม  พัฒนาการของคาเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขยีน การสื่อสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดคํานวณ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่สารไดระดับดี  และมี
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนกําหนดปรากฏชัดเจน  ดัง
ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑   ในดานกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผูบริหารมีผล
ประเมินในมาตรฐานอยูในระดับดีเยี่ยม  โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผน
ท่ีเกิดจากการมสีวนรวม  ใชผลประเมินและการดําเนินงานท่ีผานมาเปนฐานในการพัฒนา  และสอดคลอง
กับเปาหมายของการพัฒนา  และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดําเนินงาน  และ
การปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีผล
ประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม  วิเคราะห  ออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีเปนไปตามความตองการของหลักสูตร  
และบริบทโรงเรียน  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู  ใชสื่อการเรียนรู  ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียน
เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  โรงเรียน
ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยูในระดับดี  โดยโรงเรียนใหความสําคัญกับผูเก่ียวของทุกฝายเกิดความ
รวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเปนอยางดี  และผูมีสวนเก่ียวของมี
ความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับดี 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 



 
 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนกันทรลักษวิทยา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน ดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดีเยี่ยม 
 ๑. ความสามารถในการอาน การเขยีน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  

ตามเกณฑของแตละระดับชั้น  
ดีเยี่ยม 

๒. ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  

ดีเยี่ยม 

๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ดีเยี่ยม 
๔. ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ดี 
๖. ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน  ดีเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
ดีเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  ดีเยี่ยม 
๓. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ดีเยี่ยม 
๔. สขุภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
    ๒.๑ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียน 
รอบดานทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

ดีเยี่ยม 

    ๒.๒  การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ดีเยี่ยม 

    ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปน
ระบบ  

ดีเยี่ยม 

    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ 
การจัดการเรยีนรูอยางมีคุณภาพ  

ดีเยี่ยม 

๓. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผลการ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

ดีเยี่ยม 

๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเยี่ยม 
 
 

๒๕ 



 
 

 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรยีนทุกคนมีสวนรวม ดีเยี่ยม 

๒. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน ดีเยี่ยม 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
 การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ใหดียิ่งขึ้น 
ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ดีเยี่ยม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 



 
 

 
 

สวนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความตองการชวยเหลอื 
 
 รายงานประจําปของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนําไป
วิเคราะห  สังเคราะหเพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓ – ๔ ป)  และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังน้ัน 
จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน  จุดควร
พัฒนาของแตละมาตรฐาน   พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือได
ดังน้ี 
 
สรุปผล 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
ดานคุณภาพผูเรียน 
   ๑) ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  มีผล
การประเมินระดับชาติสูงข้ึนบางกลุมสาระการ
เรียนรูและนักเรียนกลาแสดงออก  ราเริงแจมใส มี
สัมมาคารวะ สุขภาพแข็งแรง  และเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่โรงเรียนกําหนด  
   ๒) ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียน 
สื่อสารทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได อภิปราย
แสดงความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผล และสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารไดดีเหมาะสมกับ
ระดับช้ัน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกวา
ระดับประเทศหลายกลุมสาระการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง 
   ๓) ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมสีมรรถภาพ
ทางกายและนํ้าหนักสวนสงูตามเกณฑ มีระเบียบ
วินัยจนเปนเอกลักษณของโรงเรียน  ผูเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมสงผลใหผูเรียนมสีัมมาคารวะ  
มีจิตสาธารณะและใฝเรียนรู  
 
 
 
 
 

 ดานคุณภาพผูเรียน 
๑. ผูเรียนควรไดรับสงเสริมดานการสือ่สารดวย
ภาษาอังกฤษในระดับดีเย่ียม และพฒันาระบบ ICT  
ที่ผูเรียนสามารถสืบคนหรือแสวงหาความรูจาก
อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. ผูเรียนควรไดรับการพฒันาเรื่อง  การคิดวิเคราะห

และมีทกัษะชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบางกลุมสาระการเรียนรู 

ที่ตํ่ากวาเกณฑของระดับประเทศ 

๓. ผู เรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะหแบบมีวิจารณญาณ  สรางสรรค 

ไตรตรองและมีวิสัยทัศน  ความรูและทักษะที่จําเปน

ตามหลักสูตรในการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูของ

ผูเรียนที่คอนขางตํ่า  ควรกระตุนและฝกใหผูเรียนมี

ทักษะในการแสวงหาความรูใหมากข้ึน  พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีนวัตกรรมใหเกิดความพอเพียงและทันสมัย   

 
 
 
 
 
 

๒๗ 



 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา 
     ๑) ผูบริหารมีต้ังใจ มีความมุงมั่น มีหลักการ
บรหิาร และมีวิสัยทัศนที่ดีในการบรหิารงาน   และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ ใสใจและมี
ความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท 
     ๒) โรงเรียนมีการบรหิารและการจัดการอยาง

เปนระบบ โดยจัดการประชุมแบบมสีวนรวม 

ประชุมระดมสมอง เพื่อใหทุกฝายมสีวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายที่ชัดเจน มี

การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําปทีส่อดคลองกบัผลการศึกษา  
สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา  ที่มุงเนนการพฒันาใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ครผููสอนสามารถ
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 
และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน
ไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูลมาใชเปน
ฐานในการแผนการพฒันาคุณภาพโรงเรียน 
 

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา 
     ๑) ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
มากข้ึน 
     ๒) ควรสรางเครอืขายความรวมมือกบัผูมีสวนรวม
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความ
เขมแข็งมสีวนรวมรบัผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

ดานกระบวนการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
     ๑) ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความต้ังใจมุงมั่น
ในการปฏิบัติหนาที่การสอนอยางเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
     ๒) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจาก
สื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง 
     ๓) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูจากการคิด 
ไดปฏิบัติจรงิดวยวิธีการสอนและแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย 
     ๔) ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนทกุคนและไดรบั
การตรวจประเมินและคําแนะนําจากคณะกรรมการ
การวิจัย 

ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
     ๑) ครูควรฝกใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหหาความรู
จากแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยีใหมากข้ึน และพฒันา
สื่อและแหลงเรียนรู จัดเตรียมหองปฏิบัติการใหอยูใน
สภาพดีและพรอมใชงานเสมอ 
      ๒) ครูควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามสีวนรวม
ในการจัดกจิกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูใหมากข้ึน 
    

๒๘ 



 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
     ๖) ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และ
ธรรมชาติวิชา 
 
ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
     โรงเรียนใหความสําคัญกบัการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เนนสรางความ
เขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครูและบุคลากรทุกฝายทีเ่กี่ยวของ  
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เนนการมีสวนรวมโดยดําเนินการในรปูแบบ
คณะกรรมการ 
 

ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
โรงเรียนควรจัดระบบใหครปูระเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN) ใหชัดเจน  แลวใหนํา
ขอมูลน้ันยอนกลบัมาพฒันาตนเองในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนตอไป 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑.  การสงเสรมิใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
การจัดทําการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 
  ๒. การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
ติดตามผลการนําไปใชและผลท่ีเกิดกับผูเรียนอยางตอเน่ือง 

  ๓. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน 
                     ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการ
บริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครอบคลุมท้ัง ๘ กลุมสาระ 
                     ๕. จัดใหมีหองเรียนท่ีใชเครื่องมือทาง ICT ในการจัดการเรียนการสอน มีระบบ
บันทึกภาพการเรียนการสอน และมีสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนมา
คนควาจากท่ีบานและท่ีโรงเรียน 
 
ความตองการและการชวยเหลือ 
  ๑. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



 
 

สวนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

  -ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กําหนดคาเปาหมาย/อัตลักษณ/เอกลกัษณ 
 -คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานการเขียนรายงานประจําปของสถานศึกษา 
 -ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
       โดยผูทรงคุณวุฒ/ิคณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจําปของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
เรื่อง การใชมาตรฐานและคาเปาหมายของมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
  ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ไดกําหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต  ประกอบกบัมีนโยบายใหปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมกีารประเมินคุณภาพในรอบ
ตอไป  จึงใหยกเลกิประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕ 
มาตรา ๙(๓)  มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกบั
มติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม  ครั้งที ่๗/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา  จึงใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน ลงวันที่ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ดังน้ันโรงเรียนกันทรลักษวิทยาจงึกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน  โดยให
สอดคลองกบัหนวยงานตนสังกัด  โดยเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมสีวนรวม
ของผูเกี่ยวของ  วัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินงาน สงเสรมิ สนับสนุนและรวมดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดและเพื่อรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
  เพื่อใหการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีนกันทรลักษวิทยามีคุณภาพและได
มาตรฐาน  โรงเรียนจึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๒   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

       (นายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย)                                           (นายประวิทย  หลกับุญ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

                                                  โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
 

                                               ลงช่ือ  
                                               (นายภัทธศาสน  มาสกุล) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

 

 
 



 
 

มาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนกนัทรลกัษวิทยา 
 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
   ๑) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละ 
                        ระดับช้ัน 
   ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
                        แกปญหา 
   ๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร 
    ๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตร 
   ๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   ๖) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   ๑)  มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ 
                         วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย 
   ๓)  ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 
   ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสงัคม 
 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
  ๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกจิ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  

  ๒. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒.๑ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ทกุ 
                          กลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
   ๒.๒ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๓ การวางแผนและการจัดการขอมลูสารสนเทศอยางเปนระบบ 
   ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู              
                          อยางมีคุณภาพ 
  ๓. การมสีวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา                     
                    ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
  ๔. การกํากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทกุคนมีสวนรวม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและทองถ่ิน 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

  การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดีย่ิงข้ึน 



 
 

คาเปาหมายของมาตรฐานสถานศกึษา โรงเรียนกนัทรลักษวิทยา 
ประจําปการศกึษา ๒๕๖๐ 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน ดีเย่ียม 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  ดีเย่ียม 

  ๑) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 

ดีเย่ียม 

  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

ดีเย่ียม 

  ๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร ดีเย่ียม 

  ๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตร ดีเย่ียม 

  ๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

ดี 

  ๖) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน ดีเย่ียม 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ดีเย่ียม 

  ๑)  มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดย 

ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

ดีเย่ียม 

                ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย ดีเย่ียม 
  ๓)  ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย ดีเย่ียม 

  ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสงัคม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  ดีเย่ียม 

๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกจิ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ดีเย่ียม 

 ๒. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม 

              ๑) การวางแผนและดําเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่นนคุณภาพของผูเรียน
รอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

ดีเย่ียม 

             ๒) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ    

ดีเย่ียม 

             ๓) การวางแผนและการจัดการขอมลูสารสนเทศอยางเปนระบบ ดีเย่ียม 

             ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อตอ
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดีเย่ียม 

         ๓. การมสีวนรวมของผูเกี่ยวของทกุฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ดีเย่ียม 

๔. การกํากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดีเย่ียม 

         ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่รางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมสีวนรวม
  

ดีเย่ียม 



 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย/ระดับคุณภาพ 

         ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและทองถ่ิน  ดีเย่ียม 

         ๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
    การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด 
        การศึกษาใหดีย่ิงข้ึน 

ดีเย่ียม 

โดยภาพรวม ดีเย่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน ดีเย่ียม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดีเย่ียม 
 ๑. ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ  

ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน  
ดีเย่ียม 

๒. ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ และแกปญหา  

ดีเย่ียม 

๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ดีเย่ียม 
๔. ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ดี 
๖. ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน  ดีเย่ียม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  ดีเย่ียม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดตีามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม  
ดีเย่ียม 

๒. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  ดีเย่ียม 
๓. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ดีเย่ียม 
๔. สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจติสังคม  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  ดีเย่ียม 
 ๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพนัธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  ดีเย่ียม 

๒. การวางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดีเย่ียม 
    ๒.๑ การวางแผนและดําเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียน 
รอบดานทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

ดีเย่ียม 

    ๒.๒  การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบคุลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ดีเย่ียม 
    ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  ดีเย่ียม 
    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ 
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

ดีเย่ียม 

๓. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัดการศึกษาให
มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

ดีเย่ียม 

๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเย่ียม 
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม ดีเย่ียม 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น ดีเย่ียม 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเย่ียม 
 การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ใหดีย่ิงข้ึน 
ดีเย่ียม 

สรุปภาพรวม ดีเย่ียม 
 

  



 
 

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน ดีเย่ียม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดีเย่ียม 
 ๑. ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ  

ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน  
ดีเย่ียม 

๒. ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ และแกปญหา  

ดีเย่ียม 

๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ดีเย่ียม 
๔. ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ดี 
๖. ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน  ดีเย่ียม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  ดีเย่ียม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดตีามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม  
ดีเย่ียม 

๒. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  ดีเย่ียม 
๓. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ดีเย่ียม 
๔. สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจติสังคม  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  ดีเย่ียม 
 ๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพนัธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  ดีเย่ียม 

๒. การวางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดีเย่ียม 
    ๒.๑ การวางแผนและดําเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียน 
รอบดานทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

ดีเย่ียม 

    ๒.๒  การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบคุลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ดีเย่ียม 
    ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  ดีเย่ียม 
    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ 
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

ดีเย่ียม 

๓. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัดการศึกษาให
มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

ดีเย่ียม 

๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเย่ียม 
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม ดีเย่ียม 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น ดีเย่ียม 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเย่ียม 
 การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ใหดีย่ิงข้ึน 
ดีเย่ียม 

สรุปภาพรวม ดีเย่ียม 
 

  



 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในปการศึกษา ๒๕๖๐ 
มาตรฐานท่ี ๑ ดานคุณภาพผูเรียน 
จุดเดน  
       ๑. ผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ผลกาทดสอบระดับชาติ(O-net) ในระดับม.๓ มีคะแนนสงู
กวาระดับประเทศทุกรายวิชา ผลการทดสอบระดับชาติ(O-net)วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษามีคะแนนสูง
กวาระดับประเทศ  โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียน
กําหนด  
       ๒. ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียน สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นไดอยางมเีหตุผล และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารไดดีเหมาะสมกบัระดับช้ัน 
สงผลใหผลสมัฤทธ์ิ 
      ๓. ผูเรียนมสีุขภาพรางกายแข็งแรงมสีมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักสวนสงูตามเกณฑ มีระเบียบวินัยจน
เปนเอกลกัษณของโรงเรียน  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสงผลใหผูเรียนมสีัมมาคารวะ มจีิตสาธารณะและใฝ
เรียนรู  
จุดท่ีควรพัฒนา 
       ๑. ผูเรียนควรไดรับสงเสริมในการสืบคนหรือแสวงหาความรูจากอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๒. ผูเรียนควรไดรับการพฒันา เรือ่ง การคิดวิเคราะหและมีทกัษะชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

 เพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนบางกลุมสาระการเรียนรูที่ตํ่ากวาเกณฑของระดับประเทศและความรูและทักษะที่

จําเปนตามหลักสูตรในการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูของผูเรยีนที่คอนขางตํ่า  ควรกระตุนและฝกให

ผูเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูใหมากข้ึน  พัฒนาระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมใหเกิดความพอเพียงและ

ทันสมัย   
มาตรฐานท่ี ๒ ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
จุดเดน 
      ๑. ผูบรหิารมีต้ังใจ มีความมุงมั่น มหีลักการบรหิาร และมีวิสัยทัศนที่ดีในการบริหารงาน   และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ ใสใจและมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท 
      ๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โดยจัดการประชุมแบบมีสวนรวม ประชุมระดม

สมอง เพื่อใหทุกฝายมสีวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพฒันา

คุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับผลการศึกษา  สภาพปญหา ความตองการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 
ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมลูมา
ใชเปนฐานในการแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
     ๑. ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาผูเรียน
มากข้ึน 
     ๒. ควรสรางเครือขายความรวมมือกบัผูมีสวนรวมเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความ
เขมแข็งมสีวนรวมรบัผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และขับเคลือ่นคุณภาพการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๓ ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 



 
 

จุดเดน 
     ๑. ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความต้ังใจมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่การสอนอยางเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
     ๒. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง 
     ๓. ครจูัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูจากการคิด ไดปฏิบติัจริงดวยวิธีการสอนและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
     ๔. ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนทกุคนและไดรบัการตรวจประเมินและคําแนะนําจากคณะกรรมการการวิจัย 
     ๕. ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการทีห่ลากหลายตามสภาพจริง 
 
จุดที่ควรพฒันา 
     ๑. ครูควรฝกใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหหาความรูจากแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยีใหมากข้ึน และพฒันาสือ่
และแหลงเรียนรู จัดเตรียมหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงานเสมอ 
     ๒. ครูควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามสีวนรวมในการจัดกจิกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูใหมากข้ึน 
มาตรฐานท่ี ๔ ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
จุดเดน 
     โรงเรียนใหความสําคัญกบัการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เนนสรางความเขาใจและให
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ  การดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเนนการมสีวนรวมโดยดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
        โรงเรียนควรจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN) ใหชัดเจน  แลวให
นําขอมูลน้ันยอนกลับมาพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนตอไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


