๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนกันทรลักษวิทยา
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารลําดับที่ ๑/๒๕๖๒

๒

บทสรุปผูบริหาร
ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียนกันทรลักษวิทยา ๔๔๓ หมู ๕ ถนนดํารงสถิต ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท ๐๔๕-๖๖๑-๔๒๐ โทรสาร ๐๔๕-๖๖๑-๔๒๐
เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
จํานวนนักเรียนทั้งหมด ๓,๔๗๘ คน จําแนกเปน ระดับชั้น ม.ตน ๑,๗๙๖ คน
และระดับชั้น ม.ปลาย ๑,๖๘๒ คน

๑. มาตรฐานการศึกษา :ระดับคุณภาพการศึกษา

ระดับ ดีเลิศ

๒. หลักฐานสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพของผูเรียน : ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
โรงเรียนกันทรลักษวิทยามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูผูสอนจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล จัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการกลุมทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด
กระบวนการแกปญหาเปนหลัก เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะหและเขียนไดเหมาะสมกับ
ระดับชั้นของผูเรียน และมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ สื่อสารดวยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดเหมาะสมกับระดับชั้น สงเสริมครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอน สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน ใชแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ครูมีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลเพื่อจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสม มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย วัดและประเมินผลตามสภาพจริง สงผลใหผูเรียนมี
ความสามารถในการอาน การเขียนสื่อสาร สื่อสารได ๒ ภาษา มีทักษะในกาคิดคํานวณ ผลิตผลงานใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษาก็คือ มีผลการเรียน
๓- ๔ คิดเปนรอยละ ๗๐ ผลการเรียน ๐,ร,มส. ไมถึงรอยละ ๕ และผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติม. ๓
ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกรายวิชา ม.๖ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
๔ รายวิชา ไดแก ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
โรงเรียนมีการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมแกผูเรียนโดย
สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนและไดจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอีกดวย ไดแก
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการคนดีศรีกันทรลักษ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการหองเรียนสีเขียว ฯลฯ เพื่อใหผูเรียนอยูในสังคมได
อยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหแกผูเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมสวดมนต/ไหวพระทุกสัปดาห สงเสริมใหผูเรียนมีจิตอาสารวม
กิจกรรมสาธารณะ มีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบ ภูมิใจในความเปนไทย ยอมรับทีจ่ ะอยูรวมกันบนความแตกตาง

๓
อยางหลากหลาย ตลอดจนดูสุขภาพรางกายใหสมบูรณ แข็งแรง จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพฟนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ตรวจสุขภาพเบื้องตน โดยครูประจําชั้นทุกระดับชั้น กิจกรรมกีฬาภายในเพื่อสงเสริม
สุขภาพและรูจักการวางแผนทํางาน มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัล
โรงเรียนที่มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน รางวัลระดับทอง ชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จากกระบวนการพัฒนาดังกลาว สงผลใหผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและคานิยมที่ดี อยูระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๙๘.๖๓ มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
ยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตาง และมีน้ําหนักตามเกณฑ คิดเปนรอยละ ๗๔ จากขอมูลที่กลาวมาทั้งหมด
สามารถบงชี้ไดวาโรงเรียนกันทรลักษวิทยามีกระบวนการที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ในดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค อยูในระดับคุณภาพดีสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพดี
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ดีเลิศ
โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในโรงเรียน เพื่อวางแผนรวมกัน ในการกําหนดเปาหมาย
วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาและนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานและจัดสงรายงานผลการจัดการศึกษาตอตนสังกัด ซึ่งโรงเรียนกันทรลักษวิทยามีผลการประเมินผล
การจัดการศึกษาจากตนสังกัดมีคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม
โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนา
ของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความตองการของชุมชน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียน
ทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตําแหนง
ปฐมนิเทศครูที่ยายมาทํางานใหมและครูผูชวย พัฒนาขอมูลสารสนเทศใหมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย มี
เว็บไซตโรงเรียนเพื่อเผยแพรขาวสารสูสาธารณชน และนําไปประยุกตใชได มีการดําเนินการอยางเปนระบบ และ
มีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่กระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู อีกทั้งโรงเรียนมีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ
พัฒนา โดยมีผูสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขาย
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีสวนรวมในการรวมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบตอ
ผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมเปนระบบและตอเนื่อง โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝายมีสวนรวม
ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลใหโรงเรียนมีสื่อ และแหลงเรียนรู
ที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน

๔
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : ดีเลิศ
โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนน
กระบวนการจัดการเรียนรู Active learning สงเสริมใหครูนําสื่อเทคโนโลยีมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
ดวยการติดตั้ง Smart TVทุกอาคารเรียน มีหองเรียนคุณภาพที่ครูและนักเรียนสามารถใช ICT สืบคนความรูทาง
อินเทอรเน็ตได นอกจากนั้นโรงเรียนมีการดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลายที่สงเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก งานพัฒนาหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยครูผูสอนทุกระดับชั้น
จัดทําหนวยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ๓R๘C ศาสตรพระราชา ปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สัดสวนคะแนนแตละหนวยกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติวิชาและหนวยการเรียนรู สนับสนุน สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียน มีสวน
รวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ
ทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ไดแก โครงงานการงานอาชีพ IS โครงงานวิทยาศาสตร
กิจกรรมสงเสริมการอาน ครูมีการมอบหมายภาระหนาที่ใหนักเรียนจัดปายนิเทศในหองเรียนประจํา และ
บรรยากาศตามสถานที่ตางๆ ทั้งภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน
ปการศึกษาละ ๑ เรื่อง และไดรับการตรวจใหคําแนะนําโดยคณะกรรมการวิจัยของโรงเรียน

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสูงขึ้น

๓.๑ แผนพัฒนาลําดับที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนพลโลกแหงศตวรรษที่ ๒๑ ตามศาสตร
พระราชา
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา จะดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนพลโลกแหงศตวรรษที่ ๒๑ ตาม
ศาสตรพระราชาและพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให
นักเรียนมีความรู คุณลักษณะที่พึงประสงคและมีสุขภาพอนามัย ดังนี้ ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ
สื่อสารได ๒ ภาษามีทักษะกระบวนการคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต
มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ
๓.๒ แผนพัฒนาลําดับที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับความตองการสาขาวิชาและอาชีพ
โรงเรียนกันทรลักษวิทยาไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภายใตกรอบโครงสรางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
และความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนอยางตอเนื่อง โดยใชขอมูลจากการรับฟงเสียงของผูเรียน
๓.๓ แผนพัฒนาลําดับที่ ๓ พัฒนาครูจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากลตามศาสตรพระราชา
โรงเรียนกันทรลักษวิทยาสงเสริมใหครูเขารับการพัฒนาตนเองโดยสงครูเขาอบรม ประชุม สัมมนาเกี่ยวกับ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและจัดอบรมใหแกครูอยางสม่ําเสมอ ซึ่งตองมีการสงเสริมใหครูเปน
ผูที่ใฝเรียนรู เปนผูนําทางวิชาการและทํางานดวยความทุมเท เสียสละ ซึ่งครูสวนใหญไดรับการพัฒนาใหสามารถ
จัดการเรียนรูมาตรฐานสากลตามศาสตรพระราชา
๓.๔ แผนพัฒนาลําดับที่ ๔ สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
คลองตัวในการกําหนดอัตรากําลัง สรรหา บรรจุ จัดจาง มีการระดมทรัพยากรดานตางๆ เพื่อพัฒนาความเปน
เลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัวตามสภาพความตองการและจําเปน

๕
๓.๕ แผนพัฒนาลําดับที่ ๖ สรางความรวมมือจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษานอมนําศาสตร
พระราชาเปนหลักในการดําเนินชีวิต
โรงเรียนกันทรลักษวิทยามีบันทึกความรวมมือกับ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ และผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดความตองการสาขาวิชาชีพ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการระดมทรัพยากร

๖

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหนาที่จะตองดําเนิน
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดไวชัดเจนในมาตรา ๔๘ ใหสถานศึกษา
มีการจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป
ดังนั้นโรงเรียนกันทรลักษวิทยา จึงไดดําเนินการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะ
ครู แนวปฏิบัติพรอมทั้งไดดําเนินการรวบรวมขอมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนไดดําเนินกิจกรรม ตามสาระการ
เรียนรู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปการศึกษา การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษาไดใหความเห็นชอบและผานความ
เห็นชอบเปนที่เรียบรอยแลว

( นายประวิทย หลักบุญ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา
วัน ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๗

คํานํา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ไดใหความสําคัญการนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกําหนดให
สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดฯ ตลอดทั้งเพี่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนั้น โรงเรียนกันทรลักษวิทยาไดดําเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทุกปการศึกษา
และไดจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใชขอมูลจากการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา และผูที่เกี่ยวของ วัตถุประสงค
เพื่อเปนฐานขอมูล สําหรับสถานศึกษานําไปจัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป และเปนฐานขอมูลสําหรับเขตพื้นที่
นําไปใชประโยชน รายงานหนวยงานตนสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา และ
เปน ฐานขอมูลสําหรับใชรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ตามลําดับตอไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกทานไว ณ โอกาสนี้ที่ใหความรวมมือใน
การจัดทํารายงานครั้งนี้ เปนไปดวยความเรียบรอยดี

(นายอุดม ดําริห)
ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา
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สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ขอมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนกันทรลักษวิทยา ๔๔๓ หมู ๕ ถนนดํารงสถิต ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท ๐๔๕-๖๖๑-๔๒๐ โทรสาร ๐๔๕-๖๖๑-๔๒๐เปด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ชื่อ – สกุลผูบริหารโรงเรียน
๑) นายอุดม ดําริห
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน
๒) นายเอกธนัช เหลาสิงห
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน
๓) นายอาคม วงศบา
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียน
๑.๒ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จํานวนบุคลากร(ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
บุคลากร
ผูบริหาร
ครูผสู อน
พนักงาน
ครูอัตราจาง
ราชการ
ปการศึกษา๒๕๖๑
๓
๑๗๔
๕
๐

เจาหนาที่
อื่นๆ
๕๖

๑.๓ ขอมูลนักเรียน
๑) จํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๓,๔๗๘ คน(ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ระดับชั้นเรียน

ม.๑
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เฉลี่ยตอหอง
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สวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๑. มาตรฐานการศึกษา
ตามระดับคุณภาพการศึกษา

๒. หลักฐานสนับสนุน

 ระดับ
 ระดับ
 ระดับ
 ระดับ
 ระดับ

๑POOR (กําลังพัฒนา)
๒FAIR (ปานกลาง)
๓GOOD (ดี)
๔ GREAT (ดีเลิศ)
๕EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)

มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพของผูเรียน : ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
ผูเรียนมีผลการประเมินในดานความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แกปญหาอยูในระดับดี อีกทั้งผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรูของตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยมีคาผลการเรียนตั้งแต ๓ ขึ้นไป คิดเปนรอยละ
๗๐ บรรลุเปาหมายตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับชาติ(O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับ ม.๓ สูงกวาระดับประเทศทุกรายวิชา ระดับม.๖ สูงกวาระดับประเทศ ๔ รายวิชา ตลอดจนมีความรู
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
จากผลสําเร็จในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกลาว โรงเรียนไดมีกระบวนพัฒนาการดําเนินการ
สงเสริมความสามารถในการอานการเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวยสงเสริมใหนักเรียนทุกคน
อานออกเขียนได มีการจัดคายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย คายภาษาอังกฤษและนักเรียนไดฝกพูดสนทนา
ภาษาอังกฤษทุกวันกับครูตางชาติ ครูมีการประเมินความสามารถการอานเขียนสื่อสารซึ่งระบุในสมุดปพ.๕ ดาน
ทักษะคิดคํานวณ สงเสริมพัฒนาการทางความคิด การใหเหตุผล จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมใหผูเรียน
ไดเกิดการบูรณาการความรูกับสิ่งที่ผูเรียนไดศึกษามา โดยสอดแทรกกิจกรรมสะเต็มศึกษาใหผูเรียนไดทํางาน
รวมกัน ไดออกแบบกิจกรรม และนําเสนอกิจกรรม ผูเรียนไดเรียนรูใ นการคิดคํานวณในหองเรียน และจัดกิจกรรม
ชุมนุมเกม ๒๔ แตม คณิตคิดเร็ว เกมส A-MATH ซูโดกุ GSP เพื่อสนับสนุนในการคิดคํานวณ มีการจัดกิจกรรม
สอนเสริมและสงเสริมใหผูเรียนทําโครงงานคณิตศาสตรที่ตนเองสนใจ สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห
คิดอยางมีวิจารณญาณ เปนกระบวนการหนึ่งของทักษะการเรียนรูในชั้นเรียนปกติ การเรียนรูผานกระบวนการ
ของโครงงานเปนรูปแบบหนึ่งที่เกิดผลการเรียนรูอยางชัดเจน โดยมุงสงเสริมใหนักเรียนคิดแกปญหา โดยมัก
เลือกใชปญหาในชีวิตประจําวัน ปญหาในชุมชน ปญหาในทองถิ่น โดยผานการอภิปรายระดมความคิด
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งสมมติฐานเพื่อหาคําตอบ การกําหนดตัวแปร และการตรวจสอบสมมติฐานอยาง
มีลําดับขั้นตอน มีการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือที่ไดมาตรฐาน บันทึกขอมูลบนพื้นฐานของความเปนจริงและมี
การตรวจสอบซ้ํา สรุปผล และนําเสนอ โดยรูปแบบการแกปญหาในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตรนี้เปน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในชั้นเรียนของนักเรียนปกติและนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายและมีเวทีใหนักเรียนนําเสนอในการประชุม

๑๑
ทางวิชาการเปนประจําทุกป รวมทั้งการนํานักเรียนเขารวมการประกวดแขงขันไดรับรางวัลทั้งในเวทีระดับจังหวัด
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ดังที่ปรากฏตลอดมา โรงเรียนกันทรลักษวิทยา ยังจัดใหมีการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอรในทุกระดับชั้น นักเรียนทุกคนมี E-mail ที่เปนโดเมนเนมของโรงเรียน (@klws.ac.th) ซึ่งใชใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน การสงงาน การเขาใชงานหองเรียนออนไลน (Google Classroom) การใช
สื่อสังคมออนไลน การสืบคนขอมูล การสรางงานจากซอฟตแวรสําเร็จรูป สงผลใหนักเรียนมีทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในปการศึกษาที่ผานมา มีนักเรียนเขารวมการแขงขันมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีในกิจกรรมคอมพิวเตอร ทั้งในระดับเขตและระดับภาค/
ชาติ
ในการนี้ พบวายังมีจุดที่ควรพัฒนา กลาวคือ การสงเสริม สนับสนุนในการพัฒนาความสามารถใน
การสรางนวัตกรรมของผูเรียนอยางสรางสรรค
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่โรงเรียนกําหนด คิดเปนรอยละ ๙๐ มีความภูมิใจในทองถิ่น
และความเปนไทย ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย และสุขภาวะทางรางกายอยูในระดับ
ดี อีกทั้งนักเรียนมีความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเอง สรางเสริมใหเปนผูมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
สถานศึกษากําหนด มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ยอมรับความแตกตางของบุคคล มีสุขภาวะทางรางกาย
จิตใจและอยูในสังคมอยางมีความสุข และมีผลงานไดรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน รางวัล
ระดับทอง ชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
จากผลสําเร็จในดานคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาว โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาโดยจัด
กิจกรรมปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคและคานิยมสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันตั้งแตหนาประตูโรงเรียนตอน
เชาของทุกวันฝกความมีวินัยในการแตงกาย การทักทายสวัสดี การทําความเคารพผูใหญความตรงตอเวลา
กิจกรรมหนาแถวตอนเชา การเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ การสวดมนตเจริญสติ ผานกิจกรรมการประกวดวินัย
หนาเสาธงทุกเชา ในหองเรียนมีกิจกรรมประกวดหองเรียนนาเรียนนารัก(หองเรียนตะมุตะมิ) ฝกความตรงตอเวลา
ในการเขาหองเรียน มารยาทในการนั่ง พูด ยืน เดินตามวิถีความเปนไทยแสดงถึงความเคารพครูที่สอน รวมกัน
ดูแลทรัพยสมบัติของสวนรวม เชนโตะ เกาอี้ รักษาความสะอาดของกระดานและบริเวณโดยรอบของหองเรียน
การปด/เปดไฟหรือพัดลมในหอง และมีความตั้งใจ สนใจการเรียน สงงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ และไมใชสื่อเทคโนโลยีโดยไมไดรับอนุญาต นอกจากนี้โรงเรียนกันทรลักษวิทยาไดจัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาวะทางรางกายใหกับผูเรียน ผานกิจกรรมและโครงการตางๆ เชน กิจกรรม Big Cleaning Day
การแขงขันกีฬาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ,การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ,การแขงขัน
กีฬาเยาวชนแหงชาติ ,การแขงขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ,การแขงขันกีฬาภายใน ,การแขงขันกีฬา
สพฐ.เกมส ,การแขงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย และการแขงขันฟุตบอลลีก
เยาวชนแหงชาติ ผลที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมดังกลาว สงผลใหนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษวิทยามีสุขภาวะทาง
กาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาที่ดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุขและยังสามารถพัฒนาตนเองในดานกีฬา
สูการเปนนักกีฬาอาชีพได
ในการนี้ พบวายังมีจุดที่ควรพัฒนา กลาวคือ ควรสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและ
คานิยมที่สถานศึกษากําหนดอยางตอเนื่องและยั่งยืน

๑๒
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ดีเลิศ
โรงเรียนกันทรลักษวิทยามีแผนพัฒนาการศึกษาประจําป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห
บริบทของโรงเรียนอยางรอบดานและเปนระบบเพื่อกําหนดทิศทางในอนาคตของโรงเรียน กําหนดเปาหมาย
วิสัยทัศน และพันธกิจ และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ พันธกิจ
วิสัยทัศนของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)ดวยการกระจายอํานาจ กําหนดโครงสรางการบริหารโรงเรียนเปน 5 ฝาย ไดแก ฝาย
บริหารวิชาการ ฝายบริหารงบประมาณฝายบริหารทั่วไป ฝายบริหารงานบุคคล และฝายบริหารกิจการนักเรียน
มีการประชุมผูเกี่ยวของทุกระดับของการปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา
โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA กําหนดกรอบกลยุทธกวางๆ จากโอกาสเชิงกลยุทธ ดังนี้ ๑. พัฒนาศักยภาพผูเรียนให
เปนพลโลกแหงศตวรรษที่ ๒๑ ตามศาสตรพระราชา ๒. แผนพัฒนาลําดับที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับ
ความตองการสาขาวิชาและอาชีพ ๓. พัฒนาครูจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากลตามศาสตรพระราชา ๔.สงเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ๕.สรางความรวมมือจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษานอมนํา
ศาสตรพระราชาเปนหลักในการดําเนินชีวิตซึ่งการดําเนินงานของโรงเรียนกันทรลักษวิทยาใชระบบงาน (WORK
SYSTEMS) ๒ ระบบ คือ ๑. ระบบหลัก ประกอบดวยกระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน
การสอน กระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน กระบวนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการบริหาร และ ๒.ระบบ
สนับสนุน ไดแก กระบวนการการเงินและพัสดุ กระบวนการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
กระบวนการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
จากผลความสําเร็จในดานกระบวนการบริหารและการจัดการดังกลาว โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองคกร ยึดสมรรถนะหลักของโรงเรียนเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน สืบทอด
วัฒนธรรมและคานิยมขององคกรอยางเขมแข็ง โดยการปฐมนิเทศจัดอบรมพัฒนาบุคลากรบรรจุใหม บุคลากรยาย
เขามาใหมใหเขาใจวัฒนธรรมและคานิยมขององคกรอยางตอเนื่อง ควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนมีสมรรถนะหลัก (CORE COMPETENCIES) คือ เปนบุคคลแหง
การเรียนรู มีคุณธรรม รวมคิดรวมทํา สรางสรรคผลงาน มุงสูความสําเร็จ สวนการดําเนินการพัฒนาวิชาการที่
เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมายโรงเรียนไดดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยครูทุกกลุมสาระไดมีสวนรวมในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานป พ.ศ.๒๕๕๑ และความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
โดยนําเอาผลการประเมินการใชหลักสูตรในปที่ผานมามาเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น
จากนั้นมีการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐานในทุกรายวิชา มีการวิเคราะหผูเรียนกอน
จัดการเรียนการสอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่บูรณาการคุณภาพผูเรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) บูรณาการศาสตรพระราชา และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ มีสื่อการเรียนรูและเครื่องมือ
วัดที่หลากหลายสอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลายในทุก
ระดับชั้น ดังนี้ ๑. การสอนเสริมใหกับผูเรียนในระดับชั้น ม.๓,ม.๖ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๒. คายสงเสริมทางดานวิชาการของกลุมสาระการเรียนรูไดแก คายปรับพื้นฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ คายวิทยาศาสตร คายคณิตศาสตร คายภาษาอังกฤษ
คายฝกทักษะการงานอาชีพ เปนตน ๓. กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการและกีฬาที่หนวยงานตางๆจัดขึ้น โดยสง
นักเรียนเขารวมแขงขัน เชน การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแขงขันกีฬาระดับเขตและระดับประเทศ
๔. กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เชน งานสัปดาหวันวิทยาศาสตร วันภาษาไทย สัปดาหหองสมุด วันพอ วันแม วัน
คริสตมาส TO BE NEMBERONE เปนตน จากการดําเนินการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามที่

๑๓
กลาวมาขางตนสงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น จบพรอมรุนมากขึ้น ติด 0,ร,มส นอยลง และผลการสอบ
O-NET สูงขึ้น และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ และไดรับรางวัลในการแขงขันในระดับตางๆทั้งทางดานวิชาการ
ดนตรี ศิลปะ และกีฬาอยางตอเนื่อง ทําใหโรงเรียนเปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน และสังคม
ในการนี้ พบวายังมีจุดที่ควรพัฒนา กลาวคือ การพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและเพียงพอทุกหองเรียน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : ดีเลิศ
โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหครูเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรูเนนการฝกทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง
สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนแบบ Active
Learning, สะเต็มศึกษา, การศึกษาคนควาอิสระ, โครงงานอาชีพ และมีการนําศาสตรพระราชามาบูรณาการ
จัดการเรียนรูอยางเหมาะสม มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูโดยการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาหองเรียนอาคารเรียน ติดตั้งระบบชวยสอนภายในหองเรียน ไดแก โทรทัศน(LED
SMART TV) โปรเจคเตอร และพัฒนาหองเรียนคุณภาพทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการจัดการเรียนรูผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)พัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต และจัดหองเรียนสีเขียวใหเปนแหลงเรียนรูดาน
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม มีการบริหารจัดการจัดเรียนเชิงบวกโดยการสรางและการรักษาสิ่งแวดลอม
ของหองเรียนเพื่อเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน รวมทั้งวิธีการสรางระเบียบวินัยในหองเรียน เพื่อรักษาสภาพ
บรรยากาศในหองเรียน ชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางราบรื่น นักเรียนเกิดความรวมมือในกิจกรรม
การเรียนรูเชน จัดโตะ เกาอี้ ทั้งของนักเรียนและครูผูสอน กระดานดํา บอรดสําหรับจัดนิทรรศการ จัดวัสดุอุปกรณ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นไวอยางครบถวน มีคุณภาพดีพรอมใชงานตลอดเวลาสงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมเพื่อ
สรางปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนไดรับความรู ความสามารถ
และประสบการณตามศักยภาพมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียนทั้ง
ดานความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล วิเคราะหขอสอบกลางภาค ปลาย
ภาคทุกรายวิชา คัดกรองนักเรียนที่อานไมคลองเขียนไมคลองทุกระดับชั้น นําผลมาประชุมปรึกษาหารือใน
กิจกรรม PLC และการประชุมในระดับโรงเรียนเพื่อหาทางแกไขปรับปรุง และพัฒนาตอไป
จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นดังกลาว สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลมีชื่อเสียง เปนที่ประจักษ
อยางตอเนื่อง เชน โรงเรียนไดรับรางวัลเหรียญรวมเปนอันดับ ๑ ในการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๘ ศรีสะเกษ ไดรับรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ไดรับรางวัล
โรงเรียนสีเขียว (Green Learning Awards ๒๐๑๗) จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดรับรางวัล
คารบอนต่ําสูชุมชน (ลดการใชพลังงานไฟฟาที่บานนักเรียน)ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจํานวน ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป
ประจําป ๒๕๖๑ จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)ปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกรายวิชา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ๔ วิชา ไดแก วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ

๑๔
ในการนี้ พบวายังมีจุดที่ควรพัฒนา กลาวคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติต่ํากวาระดับประเทศ

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสูงขึ้น

๓.๑ แผนพัฒนาลําดับที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนพลโลกแหงศตวรรษที่ ๒๑ ตามศาสตร
พระราชา
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา จะดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนพลโลกแหงศตวรรษที่ ๒๑ ตาม
ศาสตรพระราชาและพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให
นักเรียนมีความรู คุณลักษณะที่พึงประสงคและมีสุขภาพอนามัย ดังนี้ ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ
สื่อสารได ๒ ภาษามีทักษะกระบวนการคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต
มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ
๓.๒ แผนพัฒนาลําดับที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับความตองการสาขาวิชาและอาชีพ
โรงเรียนกันทรลักษวิทยาไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภายใตกรอบโครงสรางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
และความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนอยางตอเนื่อง โดยใชขอมูลจากการรับฟงเสียงของผูเรียน
๓.๓ แผนพัฒนาลําดับที่ ๓ พัฒนาครูจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากลตามศาสตรพระราชา
โรงเรียนกันทรลักษวิทยาสงเสริมใหครูเขารับการพัฒนาตนเองโดยสงครูเขาอบรม ประชุม สัมมนาเกี่ยวกับ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและจัดอบรมใหแกครูอยางสม่ําเสมอ ซึ่งตองมีการสงเสริมใหครูเปน
ผูที่ใฝเรียนรู เปนผูนําทางวิชาการและทํางานดวยความทุมเท เสียสละ ซึ่งครูสวนใหญไดรับการพัฒนาใหสามารถ
จัดการเรียนรูมาตรฐานสากลตามศาสตรพระราชา
๓.๔ แผนพัฒนาลําดับที่ ๔ สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
คลองตัวในการกําหนดอัตรากําลัง สรรหา บรรจุ จัดจาง มีการระดมทรัพยากรดานตางๆ เพื่อพัฒนาความเปน
เลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัวตามสภาพความตองการและจําเปน
๓.๕ แผนพัฒนาลําดับที่ ๖ สรางความรวมมือจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษานอมนําศาสตร
พระราชาเปนหลักในการดําเนินชีวิต
โรงเรียนกันทรลักษวิทยามีบันทึกความรวมมือกับ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ และผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดความตองการสาขาวิชาชีพ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการระดมทรัพยากร

๑๕

สวนที่ ๓

ภาคผนวก
•ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กําหนดคาเปาหมาย/
อัตลักษณ/เอกลักษณ
• คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

๑๖

ประกาศโรงเรียนกันทรลักษวิทยา
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ที่มีการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกรที่
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในบรรลุคาเปาหมายและระดับคุณภาพที่สถานศึกษากําหนด
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา จึงขอประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน ๓ มาตรฐาน ตามเอกสารแบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนา
สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม ดําริห)
ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา

๑๗

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
---------------------------------------------------------มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหา
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีความสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) มีคณ
ุ ลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกับบนความแตกตางและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

๑๘

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบทายประกาศโรงเรียนกันทรลักษวิทยา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารไดอยาง
นอย ๒ ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
๒) มีความสามารถในการคิดคํานวณ
๓) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา
๔) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
สื่อสาร

รอยละ ๘๐ ไดระดับดีขึ้นไป/ระดับดี
รอยละ ๘๐ ไดระดับดีขึ้นไป/ระดับดี
รอยละ ๘๐ ไดระดับดีขึ้นไป/ระดับดี

๕) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

รอยละ ๘๐ ไดระดับดีขึ้นไป/ระดับดี

๖) มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

รอยละ๗๐ ไดระดับดีขึ้นไป/ระดับดี

๗) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

รอยละ ๘๐ ไดระดับดีขึ้นไป/ระดับดี

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

หลากหลาย

คาเปาหมาย
(รอยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับดี
ระดับดี
รอยละ ๘๐ ไดระดับดีขึ้นไป/ระดับดี

๒) ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู

ระดับดี
รอยละ ๘๐ ไดระดับดีขึ้นไป/ระดับดี
รอยละ ๘๐ ไดระดับดีขึ้นไป/ระดับดี
รอยละ ๘๐ ไดระดับดีขึ้นไป/ระดับดี
รอยละ ๘๐ ไดระดับดีขึ้นไป/ระดับดี
ระดับดีเลิศ
รอยละ ๘๐ /ระดับดีเลิศ
รอยละ ๘๐ /ระดับดีเลิศ
รอยละ ๘๐ /ระดับดีเลิศ
รอยละ ๘๐ /ระดับดีเลิศ
รอยละ ๘๐ /ระดับดีเลิศ
รอยละ ๘๐ /ระดับดีเลิศ

๑๙
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

คาเปาหมาย
(รอยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับดีเลิศ

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ
การเรียนรู
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

รอยละ ๙๐ /ดีเลิศ

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผล
มาพัฒนาผูเรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

รอยละ ๙๐ /ดีเลิศ

ปรัชญาของโรงเรียน
ปฺญา นรานฺ รัตนํ ผูมีปญญาเสมือนมีแกวสารพัดนึก
คําขวัญของโรงเรียน
เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเดน จึงจะเปนศิษยก.ล.ว.
อัตลักษณของโรงเรียน
ไหวสวย ยิ้มใส ใสใจกิจกรรม
วัฒนธรรมของโรงเรียน
การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ (Team Work)

รอยละ ๙๐ /ดีเลิศ
รอยละ ๙๐ /ดีเลิศ

รอยละ ๙๐ /ดีเลิศ

๒๐

คําสั่งโรงเรียนกันทรลักษวิทยา
ที่ ๑๖๔ / ๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการเขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ไดใหความสําคัญการนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดฯ ตลอดทั้งเพี่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนั้น โรงเรียนกันทรลักษวิทยาไดดําเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของทุกปการศึกษา
และไดจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใชขอมูลจากการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษาและผูที่เกี่ยวของ วัตถุประสงค เพื่อ
เปนฐานขอมูลสําหรับสถานศึกษานําไปจัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป และเปนฐานขอมูลสําหรับเขตพื้นที่นําไปใช
ประโยชน รายงานหนวยงานต นสังกัด และประเมิน ผล และตรวจสอบ คุณ ภาพภายในสถานศึกษา และเป น
ฐานข อ มู ล สํ า หรั บ ใช รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจากสํ านั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ตามลําดับตอไป
เพื่อใหการดําเนินการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจําป ๒๕๖๑เปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อเตรียมรับการประเมินรอบสี่ ขอแตงตั้งคณะทํางานการเขียนรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้
คณะทํางานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนกันทรลักษวิทยา
๑. นายอุดม ดําริห
ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา ประธานกรรมการ
๒. นายเอกธนัช เหลาสิงห รองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ
๓. นายอาคม วงศบา
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ
๔. นายสาเกียรติ แกวปกษา ครู/หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
กรรมการ
๕. วาที่เหรียญ ดาทอง
ครู/หัวหนาฝายบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ
๖. นางมลิวัลย เลาหสูต ครู/หัวหนาฝายบริหารวิชาการ
กรรมการ
๗. นางวรรณกร คําอุดม ครู/หัวหนาฝายบริหารงบประมาณ กรรมการ
๘. นางจันทนีย โกมลศรี ครู/หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๙. นางบุศยรินทร ดาทอง ครู/รองหัวหนาฝายบริหารวิชาการ
กรรมการ
๑๐. นายวชิรวิชญ เปลงปลั่ง ครู/หัวหนากลุมสาระฯ ภาษาไทย กรรมการ
๑๑. นายพิทักษ พงษวิเศษ ครู/หัวหนากลุมสาระฯ คณิตศาสตร กรรมการ
๑๒. นายบุญเลิศ บุญมา ครู/หัวหนากลุมสาระฯ วิทยาศาสตร กรรมการ
๑๓. นางชลัญธร ดําพะธิก ครู/หัวหนากลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ กรรมการ

๒๑
๑๔. นายสุขนิรันดร ทองมาก ครู/หัวหนากลุมสาระฯ ศิลปะ
๑๕. นายศรัล จําเริญสข ครู/หัวหนากลุมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๖. นายจรูญศักดิ์ สมสุข ครู/หัวหนากลุมสาระฯการงานอาชีพฯ
๑๗. นางสาวพุทธรักษา ถิรโคตร ครู/หัวหนากลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ
๑๘. นางทัศนี ศิลบุตร
ครู/หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑๙. นายพันธศักดิ์ งอนสวัน ครู/หัวหนาระดับชั้น ม.๑
๒๐. นางอรวรรณ หลอมทอง ครู/หัวหนาระดับชั้น ม.๒
๒๑. นางสุภาพร งาสุย
ครู/หัวหนาระดับชั้น ม.๓
๒๒. นายจรรยาวรรธน เจตนริศฐกานต ครู/หัวหนาระดับชั้น ม.๔
๒๓. นายสืบพงษ ยุพา
ครู/หัวหนาระดับชั้น ม.๕
๒๔. นางสาวอลิชา สมบูรณ ครู/หัวหนาระดับชั้น ม.๖
๒๕. นายลิน ยิ่งดี
ครู/หัวหนางานแนะแนว
๒๖. นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัช ครู/หัวหนาโครงการ Ed.Hub
๒๘. นางศิลารัตน สุริยวงศ ครู/หัวหนาโครงการ MTE
๒๙. นางฉวีวรรณ โพธิวฒ
ั น ครู/หัวหนางานธุรการ
๓๐. นายธัชกร สุริยวงศ
ครู/หัวหนางานโสตฯ
๓๑. นางสุรัชนา โพธินาแค ครู/หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน
๓๒. นางสาวพวงผกา แกวยงค ครู/ กรรมการงานแผนงาน

๓๓. นางสาวมณีจันทร ธาตุทอง ครู/หัวหนางานแผนงาน
๓๔. นายชาญณรงค แผนพุทธา ครู/หัวหนางานสารสนเทศ
๓๕. นางสุรภา สมสะอาด
ครู/หัวหนางานควบคุมภายใน
๓๔. นางสุวคนธ พลลพ
ครู/เลขานุการฝายงบประมาณ
๓๕. นางมณีกานต บุญเสริม ครู
๓๖. นางสาวสุรีรัตน ออนมิ่ง
ครูผูชว ย

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ๑. เขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๑ ใน ๓ มาตรฐาน
๒. อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ใหผูที่ไดรับแตงตั้ง จงตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหบังเกิดผลดีแกทางราชการ
หากมีปญหาและอุปสรรคใด ๆ ใหรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการทราบ เพื่อแกปญหาตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
( นายอุดม ดําริห )
ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรลักษวิทยา

