คำนำ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสาคัญการนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกาหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ กษาแต่ล ะระดับ และประเภทการศึกษาที่ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดฯ ตลอดทั้งเพี่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนั้น โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้ดาเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดทารายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อเขตพื้นที่ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล สาหรับสถานศึกษานาไปจัดทาแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และ
เป็นฐานข้อมูลสาหรับเขตพื้ นที่นาไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลสาหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลาดับต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดทารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

(นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท)
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดาเนิน
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษา
มีการจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้นโรงเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะครู ตลอดได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรม
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา
การจัดทารายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายประวิทย์ หลักบุญ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
วัน 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 256๓

สำรบัญ
ส่วนที่

คานา

หน้ำ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑
๑
๒
๒
๓
๓
๙

๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๐
๑๙
๒๒
๒๔

๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ
 จุดเด่น
 จุดที่ควรพัฒนา
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
 ความต้องการการช่วยเหลือ

๒๖
๒๖
๒๗
๒๘

๔ ภำคผนวก
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมายอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการเขียนรายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารได้อย่าง
น้อย ๒ ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
๒) มีความสามารถในการคิดคานวณ
๓) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๔) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)
ดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ

๕) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ

๖) มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ

๗) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ

สื่อสาร

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ

หลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้

ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)
ดีเลิศ

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ

ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ

ร้อยละ ๘๐/ระดับดีเลิศ

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๑. มาตรฐานการศึกษา
ตามระดับคุณภาพการศึกษา

 ระดับ
 ระดับ
 ระดับ
 ระดับ
 ระดับ

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

๒. หลักฐานสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน : ยอดเยี่ยม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ผู้เรียนมีผลการประเมินในด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหาอยู่ในระดับดี อีกทั้งผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ของตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยมีค่าผลการเรียนตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ ๗๐ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับชาติ(O-NET) ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ ม.๓ สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา ระดับม.๖ สูงกว่าระดับประเทศ ๔ รายวิชา
ตลอดจนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
จากผลสาเร็จในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าว โรงเรียนได้มีกระบวนพัฒนาการ
ดาเนินการส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ มีการจัดค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ค่ายภาษาอังกฤษและนักเรียนได้ฝึก
พูดสนทนาภาษาอังกฤษทุกวันกับครูต่างชาติ ครูมีการประเมินความสามารถการอ่านเขียนสื่อสารซึ่งระบุใน
สมุดปพ.๕ ด้านทักษะคิดคานวณ ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิด การให้เหตุผล จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการบูรณาการความรู้กับสิ่งที่ผู้เรียนได้ศึกษามา โดยสอดแทรกกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกัน ได้ออกแบบกิจกรรม และนาเสนอกิจกรรม ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการคิดคานวณ
ในห้องเรียน และจัดกิจกรรมชุมนุมเกม ๒๔ คณิตคิดเร็ว เกมส์ A-MATH ซูโดกุ GSP เพื่อสนับสนุนในการ
คิดคานวณ มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมและส่งเสริมให้ผู้เรียนทาโครงงานคณิตศาสตร์ที่ตนเองสนใจ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการหนึ่งของทักษะการเรียนรู้ในชั้น
เรียนปกติ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการของโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งที่เกิดผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน โดยมุ่ง
ส่งเสริมให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา โดยมักเลือกใช้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ปัญหาในชุมชน ปัญหาในท้องถิ่น
โดยผ่านการอภิปรายระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งสมมติฐานเพื่อหาคาตอบ การกาหนดตัว
แปร และการตรวจสอบสมมติฐานอย่างมีลาดับขั้นตอน มีการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน บันทึก

ข้อมูลบนพื้นฐานของความเป็นจริงและมีการตรวจสอบซ้า สรุปผล และนาเสนอ โดยรูปแบบการแก้ปัญหาใน
รูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์นี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชั้นเรียนของนักเรียนปกติและ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายและมีเวทีให้นักเรียนนาเสนอในการประชุมทางวิชาการเป็นประจาทุกปี รวมทั้งการนานักเรียนเข้า
ร่วมการประกวดแข่งขันได้รับรางวัลทั้งในเวทีระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ดังที่
ปรากฏตลอดมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ยังจัดให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้น นักเรียน
ทุกคนมี E-mail ที่เป็นโดเมนเนมของโรงเรียน (@klws.ac.th) ซึ่งใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น
การส่งงาน การเข้าใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล
การสร้างงานจากซอฟต์แวร์สาเร็จรูป ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีในกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับเขตและระดับภาค/ชาติ
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
ให้มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่โรงเรียนกาหนด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และสุขภาวะทาง
ร่างกายอยู่ในระดับดี อีกทั้งนักเรียนมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สร้างเสริมให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษากาหนด มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล มีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีผลงานได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน รางวัลระดับทอง ชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑
จากผลสาเร็จในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว โรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาโดย
จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมสอดแทรกในกิจวัตรประจาวันตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน
ตอนเช้าของทุกวันฝึกความมีวินัยในการแต่งกาย การทักทายสวัสดี การทาความเคารพผู้ใหญ่ความตรงต่อเวลา
กิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า การเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ การสวดมนต์เจริญสติ ผ่านกิจกรรมการประกวด
วินัยหน้าเสาธงทุกเช้า ในห้องเรียนมีกิจกรรมประกวดห้องเรียนน่าเรียนน่ารัก(ห้องเรียนตะมุตะมิ) ฝึกความตรง
ต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน มารยาทในการนั่ง พูด ยืน เดินตามวิถีความเป็นไทยแสดงถึงความเคารพครูที่สอน
ร่วมกันดูแลทรัพย์สมบัติของส่วนร่วม เช่นโต๊ะ เก้าอี้ รักษาความสะอาดของกระดานและบริเวณโดยรอบของ
ห้องเรียน การปิด/เปิดไฟหรือพัดลมในห้อง และมีความตั้งใจ สนใจการเรียน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถ และไม่ใช้สื่อเทคโนโลยีโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนีโ้ รงเรียนกันทรลักษ์วิทยาได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรม Big
Cleaning Day การแข่งขันกีฬาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘, การแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษา, การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ, การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน, การ
แข่งขันกีฬาภายใน ,การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ,การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ประชาชนชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย และการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ผลที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้
นักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้ฝึกซ้อม แข่งขัน ส่งผลให้เกิดสุขภาวะทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยังสามารถพัฒนาตนเองในด้านกีฬา สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
ได้
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมที่สถานศึกษากาหนดอย่างยั่งยืน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ยอดเยี่ยม
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยามีแผนพัฒนาการศึกษาประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์
บริบทของโรงเรียนอย่างรอบด้านและเป็นระบบเพื่อกาหนดทิศทางในอนาคตของโรงเรียน กาหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และดาเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ พันธ
กิจ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance)ด้วยการกระจายอานาจ กาหนดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่
ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของการปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการดาเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA กาหนดกรอบกลยุทธ์กว้างๆ จากโอกาสเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ ๑.
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตามศาสตร์พระราชา ๒. แผนพัฒนาลาดับที่ ๒
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับความต้องการสาขาวิชาและอาชีพ ๓. พัฒนาครูจัดการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากลตามศาสตร์พระราชา ๔.ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ๕.สร้างความ
ร่วมมือจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาน้อมนาศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดาเนินชีวิตซึ่งการดาเนินงาน
ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาใช้ระบบงาน (WORK SYSTEMS) ๒ ระบบ คือ ๑. ระบบหลัก ประกอบด้วย
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กระบวนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการบริหาร และ ๒.ระบบสนับสนุน ได้แก่ กระบวนการการเงินและ
พัสดุ กระบวนการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระบวนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การบริหารจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
จากผลความสาเร็จในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการดังกล่าว โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร ยึดสมรรถนะหลักของโรงเรียนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน สืบ
ทอดวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรอย่างเข้มแข็ง โดยการปฐมนิเทศจัดอบรมพัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่
บุคลากรย้ายเข้ามาใหม่ให้เข้าใจวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ควบคุม กากับ ติดตามการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนมีสมรรถนะหลัก (CORE
COMPETENCIES) คือ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม ร่วมคิดร่วมทา สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่
ความสาเร็จ ส่วนการดาเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยครูทุกกลุ่มสาระได้มี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.
๒๕๕๑ และความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยนาเอาผลการประเมินการใช้หลักสูตรในปีที่
ผ่านมามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
จากนั้นมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานในทุกรายวิชา มีการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อน
จัดการเรียนการสอน มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่บูรณาการคุณภาพผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) บูรณาการศาสตร์พระราชา และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ มีสื่อการเรียนรู้และ
เครื่องมือวัดที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง
หลากหลายในทุกระดับชั้น ดังนี้ ๑. การสอนเสริมให้กับผู้เรียนในระดับชั้น ม.๓,ม.๖ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๒. ค่ายส่งเสริมทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้แก่ ค่ายปรับพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ค่ายวิทยาศาสตร์
ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายฝึกทักษะการงานอาชีพ เป็นต้น ๓. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการและกีฬาที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เช่น การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน การแข่งขันกีฬาระดับเขตและระดับชาติ ๔. กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ เช่น งานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย สัปดาห์ห้องสมุด วันพ่อ วันแม่ วันคริสต์มาส TO BE NEMBERONE เป็นต้น จาก
การดาเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้นักเรียนมีผลการ
เรียนสูงขึ้น จบพร้อมรุ่นมากขึ้น ติด 0,ร,มส น้อยลง และผลการสอบ O-NET สูงขึ้น และสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ และได้รับรางวัลในการแข่งขันในระดับต่างๆทั้งทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ การพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอทุกห้องเรียน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : ยอดเยี่ยม
โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยส่งเสริมให้ครูเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดและการ
ปฏิบัติจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
แบบ Active Learning, สะเต็มศึกษา, การศึกษาค้นคว้าอิสระ, โครงงานอาชีพ และมีการนาศาสตร์พระราชา
มาบูรณาการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาห้องเรียนอาคารเรียน ติดตั้งระบบช่วยสอนภายในห้องเรียน ได้แก่
โทรทัศน์(LED SMART TV) โปรเจคเตอร์ และพัฒนาห้องเรียนคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดการ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต และจัดห้องเรียนสีเขียวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการจัดเรียนเชิงบวกโดยการสร้างและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งวิธีการสร้างระเบียบวินัยใน
ห้องเรียน เพื่อรักษาสภาพบรรยากาศในห้องเรียน ช่วยให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างราบรื่น นักเรียนเกิด
ความร่วมมือในกิจกรรม การเรียนรู้เช่น จัดโต๊ะ เก้าอี้ ทั้งของนักเรียนและครูผู้สอน กระดานดา บอร์ด
สาหรับจัดนิทรรศการ จัดวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นไว้อย่างครบถ้วน มีคุณภาพดีพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลาส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน นักเรียนกับ
นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามศักยภาพมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดย
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค ปลายภาคทุกรายวิชา คัดกรองนักเรียนที่อ่าน
ไม่คล่องเขียนไม่คล่องทุกระดับชั้น นาผลมาประชุมปรึกษาหารือในกิจกรรม PLC และการประชุมในระดับ
โรงเรียนเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลมีชื่อเสียง เป็นที่ประจักษ์
อย่างต่อเนื่อง เช่น โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญรวมเป็นอันดับ ๑ ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๘ ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ได้รับ
รางวัลโรงเรียนสีเขียว (Green Learning Awards ๒๐๑๗) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับ
รางวัล คาร์บอนต่าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจานวน
๒,๕๐๐ คนขึ้นไป ประจาปี ๒๕๖๑ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๔ วิชา ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติต่ากว่าระดับประเทศ

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
๓.๑ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตามศาสตร์
พระราชา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จะดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตาม
ศาสตร์พระราชาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีสุขภาพอนามัย ดังนี้ ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
สื่อสารได้ ๒ ภาษามีทักษะกระบวนการคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
๓.๒ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับความต้องการสาขาวิชาและอาชีพ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ภายใต้กรอบโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐)และสอบถามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลจากการรับฟังเสียงของ
ผู้เรียน
๓.๓ แผนพัฒนาลาดับที่ ๓ พัฒนาครูจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลตามศาสตร์พระราชา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองโดยส่งครูเข้าอบรม ประชุม สัมมนา
เกี่ยวกับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและจัดอบรมให้แก่ครูอย่างสม่าเสมอ และยังสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ เป็นผู้นาทางวิชาการและทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซึ่งครูส่วนใหญ่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลตามศาสตร์พระราชา
๓.๔ แผนพัฒนาลาดับที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้เกิด
ความ
คล่องตัวในการกาหนดอัตรากาลัง สรรหา บรรจุ จัดจ้าง มีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความ
เป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจาเป็น
๓.๕ แผนพัฒนาลาดับที่ ๕ สร้างความร่วมมือจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาน้อมนาศาสตร์
พระราชาเป็นหลักในการดาเนินชีวิต

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยามีบันทึกความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดความต้องการสาขา
วิชาชีพ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และการระดมทรัพยากร

