รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๓ หมู่ที่ ๕ ถนนด้ารงสถิต ต้าบลน้้าอ้อม อ้าเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมิน
ได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ดังนี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้าน

ระดับคุณภาพ

๑.

คุณภาพของผู้เรียน

ดีมาก

๒.

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดีมาก

๓.

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ

ดีมาก

จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑ ได้จัดท้าโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชมชน ได้ด้าเนินการเป็นระบบแบบมีส่วนร่วมทั้ง
ผู้บริหารครู นักเรียนและผู้ปกครอง และได้ด้าเนินอย่างต่อเนื่องส่งประกวดได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับประเทศ และได้รับโล่ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สูงกว่าระดับประเทศ
ทุกวิชาและระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าระดับประเทศ ๔ รายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ,
วิชาคณิตศาสตร์ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
๓ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นระบบ และมีการด้าเนินการ
อย่างต่อเนื่องมีเครือข่ายกับโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพ และส่งต่อเพื่อรักษาผู้เรียนที่มีปัญหาสุขภาพ
และได้พัฒนาโปรแกรมส้าหรับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งระบบ เป็นแบบอย่างที่ดี
๔ มีระบบดูแลผู้เรียนที่เข้มแข็ง และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๕ มีแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่หลากหลาย เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ จ้านวน ๗ ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรีไทย – สากล ห้องสมุด ห้องพยาบาล และห้องเรียนคุณภาพ
๖ มีการจัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย ตรงตามความถนัด และความสนใจ เช่น ชุมนุม
ประดิษฐ์เครื่องบินบังคับ เครื่องบินพลังยาง ฯลฯ ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ จนได้รับรางวัล
ระดับประเทศ
๑

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีปริมาณมากทั้งทรัพยากรและปัจจัย
๒ สามารถจัดกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบได้ดี มีคุณภาพตาม
๓ มาตรฐานการศึกษาในระดับดีมาก เป็นที่ยอมรับได้ มีกิจกรรมการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
เข้มแข็งและต่อเนื่อง
๔ เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑ ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่ม มีเป้าหมายที่ชัดเจน
๒ ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยเน้นทักษะกระบวนการคิด ทีมีเด็กเป็น
ส่วนร่วม จากการสัมภาษณ์ สอบถาม ร่องรอยเอการพบว่า คุณครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญจริง ไม่เฉพาะแค่ Active Learning แต่มีการน้า 3R8C , ค่านิยม ๑๒ ประการ, หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้แบบศาสตร์พระราชา น้ามาบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้
๓ ครูมีกระบวนการคัดกรองเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน ทั้งภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ทุกกลุ่มสาระทุกชั้น
เรียนที่ตัวเองสอน ท้าให้ครูรู้จักเด็กและสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ตรงตามความสามารถของนักเรียน
ตามมนโยบายของต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ๑๐๐% มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัด ๑๐๐%
มีการคัดกรองเด็กเป็นรายบุคคลและมีวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ๑๐๐% ครูทุกคนมีความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมการเรียการสอนเป็นอย่างดียิ่งและมีการพูดคุยปัญหากันตลอดเวลา และมี
ความเสียสละทุ่มเทให้กับโรงเรียนทุกคน
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑ ควรพัฒนาด้านการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาให้เป็นระบบ
๒ ควรพัฒนาด้านการพัฒนาผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรมให้มีความโดดเด่น มีความร่วมมือกับ
ทุกฝ่าย และให้มีการด้าเนินงานพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งน้าไปประกอบอาชีพได้
๓ ควรพัฒนาด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และสอดคล้องกับบริบทที่ชัดเจน
๔ ควรพัฒนาการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้เป็นระบบ
และให้มีขั้นตอนในการพัฒนาที่ชัดเจน

๒

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑ ควรเสริมความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน โดยจัดกิจกรรม “การนิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม” ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มามีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยม ประเมินและนิเทศเกี่ยวกับ
มาตรฐานของสถานศึกษา ก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๒ ควรมี “การวิจัยในโรงเรียน” ในประเด็นวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑ ครูควรมีการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
มีประสบการณ์ตรงและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เช่น การทอผ้าไหม เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นควรท้าการเลี้ยงหม่อนไหม และทอผ้าใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา
๒ ครูควรจัดท้าเป็นผลงานวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อน้าไปสู่การขอ
เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
จากนโยบาย “การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ น้าสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน”
ดังนั้น ควรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน
มีกระบวนการพัฒนาที่มีคุณภาพ ครอบคลุม และด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก
๒ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ก้าหนดวิธีการในการพัฒนา
๓ ด้าเนินการพร้อมกันทั้งระบบ และต่อเนื่อง
๔ การนิเทศ ติดตาม และให้ขวัญก้าลังใจ
๕ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) หาวิธีปรับปรุงแก้ไข
๖ การประเมินผล
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
จากนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ว่า “๒๕๖๒ ปีทองของการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็น
ฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน” ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนจึง
ควรจัดกิจกรรมการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่อง

๓

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
นโยบายของต้นสังกัดก้าหนดว่า “เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมืออาชีพ” ดังนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จึงควรมีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดท้าเป็น
ผลงานการพัฒนาตนเองหรือน้าภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกระบวนการ เพื่อน้าไปสู่ การขอเลื่อน
วิทยฐานะให้สูงขึ้นต่อไป
ก้าหนดการด้าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑ ควรมีการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาให้เป็นระบบ ควรมีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจนและวิธีการประเมินผลเป็นระยะ
ระบุคะแนนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกประเด็น
๒ ควรมีการพัฒนาผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรมให้โดดเด่น มีความร่วมมือกับทุกฝ่าย มีการ
ด้าเนินงานพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งน้าไปประกอบอาชีพได้
๓ ควรมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ที่สอดคล้องกับ
ความถนัด ความสนใจ และสอดคล้องกับบริบทที่ชัดเจนและมีกระบวนการด้าเนินงานทั้งระบบ มีการ
วางแผน/โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ เช่น การผลิตทุเรียนภูเขาไฟ
๔ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้เป็นระบบ มีขั้นตอนในการ
พัฒนาที่ชัดเจน
ก้าหนดการด้าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑ ควรจัดโครงการหรือกิจกรรม “การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม” เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
๒ ควรมี “การวิจัยในโรงเรียน” ในประเด็นวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
ก้าหนดการด้าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ควรมีการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
มีประสบการณ์ตรงและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เช่น การทอผ้าไหม เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นควรท้าการเลี้ยงหม่อนไหม และทอผ้าใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา
ก้าหนดการด้าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
๔

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
การด้าเนินงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก และสามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมได้ ดังนี้
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
จากการด้าเนินงานที่ผ่านมาสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน และผู้เรียนได้เรียนรู้ในวิชาค้นคว้าอิสระ (IS) ทุกคนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อน้าไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมน้าสู่การพัฒนาเป็น
อาชีพให้มีความโดดเด่นและหลากหลาย ตามความถนัด ความสนใจ และสอดคล้องกับบริบท
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดยการด้าเนินการ ดังนี้
๑ การด้าเนินการเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การน้าข้อมูลรอบด้านมาวิเคราะห์เพื่อก้าหนดเป้าหมาย
๒ วางแผนการด้าเนินงาน
๓ แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานฝ่ายต่างๆ โดยยึดหลัก ๓ ด. คือ ด้านผู้บริหาร,
ด้านฝ่ายวิชาการ, ด้านครูที่รับผิดชอบ ด้านอาชีพ และเทคโนโลยี
๔ จัดท้าโครงการบรรจุในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
๕ ด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอน โดยเมื่อผู้เรียนเรียนในวิชาค้นคว้าอิสระจบแล้ว ผู้เรียนน้ามา
พัฒนาต่อยอดในวิชาต่อไป เพื่อพัฒนาซ้้าๆ จนเป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และน้าพัฒนาต่อน้าสู่การประกอบ
อาชีพโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการพัฒนา
๖ ประเมินผล
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีมาก และสามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมได้ คือ
๑ กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว ซึ่งโรงเรียนสามารถด้าเนินการประสบผลส้าเร็จได้รับรางวัลระดับชาติ
ต่อเนื่องหลายปี ดังนั้น ควรพัฒนาให้มีกลวิธีในการจัดกิจกรรมด้าเนินการ น้าไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม
(Innovation) หรือเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น้าในระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป
๒ ควรจัดโครงการหรือกิจกรรม “การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม” เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
๓ ควรมี “การวิจัยในโรงเรียน” ในประเด็นวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑ ควรให้มีการจัดท้าผลงานทางวิชาการหรือการงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ
น้าไปสู่การขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง

๕

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น
มีการพัฒนาโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดท้าโครงการ
โรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชุมชน วางแผนด้าเนินการตามขั้นตอนยึดแนวทางการด้าเนินการตามกระบวนการ
PDCA ได้รั บ ความร่ ว มมือจากบุ คคลหลายฝ่ ายตั้งแต่ผู้ บริห าร คณะครูบุคลากร นักเรียน และผู้ ปกครอง
ผู้ปฏิบัติเป็นนักเรียนแกนน้าห้องเรียนสีเขียวนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ การสร้างนวัตกรรม
โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่้า สู่ชมชน ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นต้นแบบโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)

๖

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
๑. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๓ หมู่ที่ ๕ ถนนด้ารงสถิต ต้าบลน้้าอ้อม อ้าเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๖๖๑-๔๒๐
หมายเลขโทรสาร ๐๔๕-๖๖๑-๔๒๐ Website www.@klws.ac.th
๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก้ากับดูแลสถานศึกษา
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๓. สรุปข้อมูลส้าคัญของสถานศึกษา
๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓.๒ จ้านวนผู้เรียน จ้าแนกตามระดับชั้น ดังนี้
จ้านวนผู้เรียน (คน)
จ้านวน
ระดับชั้นที่เปิดสอน
เด็กพิเศษ
ห้อง
ชาย
หญิง
เด็กพิเศษ(หญิง)
(ชาย)
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑๖
๒๕๓
๓๕๙
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑๖
๒๕๙
๓๔๙
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๖
๒๓๙
๓๓๗
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑๖
๑๘๗
๔๐๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑๖
๒๑๐
๓๗๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑๕
๑๘๒
๓๓๐
รวมทั้งสิ้น
๙๕
๑,๓๓๐ ๒,๑๔๘
๓.๓ ข้อมูลบุคลากร
: ผู้บริหารสถานศึกษา
จ้านวน ๒ คน
: ครูมัธยมศึกษา
จ้านวน ๑๘๑ คน
: บุคลากรสายสนับสนุน
จ้านวน ๔๑ คน
รวม จานวน ๒๒๔ คน
สรุปอัตราส่วน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา
: อัตราส่วนของจ้านวนผู้เรียน : ครู
เท่ากับ ๔๐ : ๑
: อัตราส่วนของจ้านวนผู้เรียน : ห้อง
เท่ากับ ๔๐ : ๑
: มีจ้านวนครู ครบชั้น  ครบชั้น  ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น : ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๑๘ : ๑

รวม
๖๑๒
๖๐๘
๕๗๖
๕๘๗
๕๘๓
๕๑๒
๓,๔๗๘

๗

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
จากการพัฒนาโดยมีแผน/โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ เช่น กระบวนการกลุ่ม แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ฯลฯ มีกระบวน
พัฒนาการด้าเนินการส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ มีการจัดค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ค่ายภาษาอังกฤษและ
นักเรียนได้ฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษทุกวันกับครูต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เกิดการบูรณาการความรู้กับสิ่งที่ผู้เรียนได้ศึกษาโดยสอดแทรกกิจกรรมสะเต็มศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการหนึ่งของทักษะการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ มี
สื่อเทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล มีสื่อเทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล มี
เวทีให้นักเรียนน้าเสนอในการประชุมทางวิชาการเป็นประจ้าทุกปี รวมทั้งการน้านักเรียนเข้าร่วมการประกวด
แข่งขันได้รับรางวัลทั้งในเวทีระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ มีการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้น นักเรียนทุกคนมี E-mail ที่เป็นโดเมนเนมของโรงเรียน (@klws.ac.th) ซึ่งใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น การส่งงาน การเข้าใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล การสร้างงานจากซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป มีกระบวนการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผู้เรียนเรียนรู้แบบโครงงาน เช่น โครงการจัด สานไม้ใผ่
ส้าหรับท้าด้านปากกา กระเป๋า จัดกิจกรรมชั่วโมงลดเวลาเรียน ซึ่งได้จัดท้าเอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรู้ เช่น การพับผ้าปูโต๊ะ การตัดกระดาษตกแต่งบอร์ดกิจกรรมชุมนุม โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น
ด้านกิจกรรมแนะแนว ได้ส่งเสริมอาชีพ เช่น โครงการ ๓ ม. กิจกรรมการับสมัคร นักเรียนหารายได้ระหว่าง
เรียน การแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ นักเรียนพัฒนาโครงการอาชีพมหัศจรรย์ลวดดัดไทย
นอกจากนี้ได้ จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการคนดีศรีกันทรลักษ์
โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการห้องเรียนสีเขียว ฯลฯ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้น
จัดกิจกรรมสวดมนต์/ไหว้พระทุกสัปดาห์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณะ มีวินัย ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ ภูมิใจในความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างหลากหลาย
ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพฟันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยครูประจ้าชั้นทุกระดับชั้น กิจกรรมกีฬาภายในเพื่อส่งเสริมสุขภาพและรู้จักการ
วางแผนท้างาน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนจัดการเรียนการสอน มีการ
จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญที่บูรณาการคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C)
๘

บูรณาการศาสตร์พระราชา และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ผลจากการพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญทอง ประเภท
สถานศึกษาระดับ เขตพื้น ที่ ประจ้ าปี การศึกษา ๒๕๖๑ มีผ ลการประเมินการจั ดการศึ ก ษาจากต้ น สั ง กั ด
มีคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษาก็คือ มีผลการเรียนเกรด ๓ – ๔
ร้อยละ ๗๐ ผลการเรียน ๐,ร, มส. ไม่ถึงร้อยละ ๕ และมีผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ ๔ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ผู้เรีย นได้เป็น
ตัวแทนในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันฟุตบอลลีก
เยาวชนแห่งชาติ นอกจากนี้ได้รับรางวัลการแข่งขันเครื่องบินพลังยางระดับประเทศ ผลงานการผลิตผลงาน
จากโครงงานอาชีพอย่ างหลากหลายในการแข่งขันในงานแข่งขันทักษะวิช าการได้ร ะดับเหรียญทอง เช่น
มหัศจรรย์ขดลวดไทย การผลิตไข่เค็ม ฯลฯ
จากการด้าเนินงานดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า สถานศึกษามีการด้าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ มีประสิทธิผล
และมีพัฒนาการดีขึ้น อย่างต่อเนื่ อง แต่มีบางกิจกรรมที่กระบวนการพัฒ นายังไม่ชัดเจน เช่น การส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความร่วมมือใน
การพัฒนาผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรมให้มีความโดดเด่น การพัฒนาด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และบริบท การส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น
๑. ได้จัดท้าโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชมชน ได้ด้าเนินการเป็นระบบแบบมีส่วนร่วมทั้ง
ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง และได้ด้าเนินอย่างต่อเนื่องส่งประกวดได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับประเทศ และได้รับโล่ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สูงกว่าระดับประเทศ
ทุกวิชาและระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าระดับประเทศ ๔ รายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ,
วิชาคณิตศาสตร์ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
๓. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นระบบ และมีการด้าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมีเครือข่ายกับโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพ และส่งต่อเพื่อรักษาผู้เรียนที่มีปัญหาสุขภาพ
และได้พัฒนาโปรแกรมส้าหรับประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งระบบ เป็นแบบอย่างที่ดี
๔. มีระบบดูแลผู้เรียนที่เข้มแข็ง และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๕. มีแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่หลากหลาย เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ จ้านวน ๗ ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรีไทย – สากล ห้องสมุด ห้องพยาบาล และห้องเรียนคุณภาพ
๙

๖. มีการจัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย ตรงตามความถนัด และความสนใจ เช่น ชุมนุมประดิษฐ์
เครื่องบินบังคับ เครื่องบินพลังยาง ฯลฯ ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ จนได้รับรางวัล
ระดับประเทศ
จุดทีค่ วรพัฒนา
๑. ด้านการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาให้เป็นระบบ
๒. ด้านการพัฒนาผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรมให้มีความโดดเด่น มีความร่วมมือกับทุกฝ่าย มีการ
ด้าเนินงานพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งน้าไปประกอบอาชีพได้
๓. ด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ที่สอดคล้อง
กับความถนัด ความสนใจ และสอดคล้องกับบริบทที่ชัดเจน
๔. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้เป็นระบบ มีขั้นตอนในการ
พัฒนาที่ชัดเจน
ก้าหนดการด้าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ข้อเสนอแนะ
๑. ด้านการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาให้เป็นระบบ ควรมีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจนและวิธีการประเมินผล
เป็นระยะ ระบุคะแนนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกประเด็น
๒. ด้านการพัฒนาผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรมให้โดดเด่น มีความร่วมมือกับทุกฝ่าย มีการ
ด้าเนินงานพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งน้าไปประกอบอาชีพได้
๓. ด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ที่สอดคล้องกับ
ความถนัด ความสนใจ และสอดคล้องกับบริบทที่ชัดเจนและมีกระบวนการด้าเนินงานทั้งระบบ มีการ
วางแผน/โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ เช่น การผลิตทุเรียนภูเขาไฟ
ฯลฯ
๔. ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้เป็นระบบ มีขั้นตอน
ในการพัฒนาที่ชัดเจน
ก้าหนดการด้าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
จากการด้าเนินงานที่ผ่านมาสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน และผู้เรียนได้เรียนรู้ในวิชาค้นคว้าอิสระ (IS) ทุกคนในระดับชั้นมัธยม
๑๐

ศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อน้าไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม น้าสู่การพัฒนาเป็น
อาชีพให้มีความโดดเด่นและหลากหลายตามความถนัด ความสนใจ และสอดคล้องกับบริบท สถานศึกษาควร
ด้าเนินการ ดังนี้
๑. การด้าเนินการเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การน้าข้อมูลรอบด้านมาวิเคราะห์เพื่อก้าหนดเป้าหมาย
๒. วางแผนการด้าเนินงาน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ แบบร่วมมือ โดยยึดหลัก ๓ ด. คือ ด้าน
ผู้บริหาร,ด้านฝ่ายวิชาการ, ด้านครูที่รับผิดชอบด้านอาชีพ และเทคโนโลยี
๔. จัดท้าโครงการบรรจุในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
๕. ด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอน โดยเมื่อผู้เรียนเรียนในวิชาค้นคว้าอิสระจบแล้ว ผู้เรียนน้ามา
พัฒนาต่อยอดในวิชาต่อไป เพื่อพัฒนาซ้้า ๆ จนเป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และน้าพัฒนาต่อน้าสู่การ
ประกอบอาชีพโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการพัฒนา
๖. ประเมินผล

๑๑

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มีแผนพัฒนาการศึกษาประจ้าปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์
บริบทของโรงเรียนอย่างรอบด้าน ก้าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี โดยก้าหนดในกลยุ ทธที่ ๔ สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ มีโครงการ
สนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อน ๖ โครงการ โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมายไว้ในปริมาณร้อยละ ๘๐ คุณภาพระดับ ดี
มีแผนงาน โครงการและกิจกรรมสนับสนุนที่เพียงพอ มีการวัดประเมินผลที่น่าเชื่อถือได้ และมีประสิทธิผล
บรรลุตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีได้ แต่ยังไม่มีนวัตกรรม
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น้า นอกจากการใช้แผน
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การแล้ ว ยั ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) ด้วยการกระจายอ้านาจ ก้าหนดโครงสร้างการบริหารเป็น ๕ ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร
งานวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหาร
ทั่ ว ไป มี ค้ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง มอบหมายบทบาทหน้ าที่ อ ย่ า งชั ดเจน มี ก ารประชุ ม ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บของการ
ปฏิบัติงาน มีการก้ากับติดตาม ตรวจสอบนิเทศและประเมินอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการด้าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA มีระบบการบริหารโดยใช้ระบบงาน (WORK SYSTEMS) ๒ ระบบ
คือ ๑) ระบบหลัก ประกอบด้วย ระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน การสอน กระบวนการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กระบวนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการบริหาร และ ๒) ระบบสนับสนุน ได้แก่
กระบวนการการเงินและพัสดุ กระบวนการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระบวนการพัฒนาบุคลากร
มี แผนงาน โครงการและกิจ กรรมสนั บ สนุ น เพี ยงพอ ตั้งค่าเป้าหมายไว้ ปริมาณร้อยละ ๘๐ คุณภาพดี
มีความเป็นระบบ มีระบบการประเมินที่ก้าหนดชัดเจน และสอดคล้องกับรายงานผลการประเมิน ทั้งโรงเรียน
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งสามารถรักษาระดับคุณภาพ มีผลลัพธ์
ของการด้าเนินงานที่ดีขึ้น บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างทีด่ ี แต่ยังขาดนวัตกรรม
มี การด้าเนิ น งานพัฒ นาวิช าการที่ เน้น คุ ณภาพผู้ เรี ยนรอบด้ านตามหลั กสู ตรสถานศึ กษาและทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย มีกลุ่มนักเรียนปกติ กลุ่มนักเรียนที่เน้นภาษาต่างประเทศ (Education hup) กลุ่มนักเรียนที่
เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) มีกระบวนการพัฒนา โดยก้าหนด ๒ กลยุทธ์
มีโครงการสนับสนุน ๗ โครงการ มีหลักสูตรสถานศึกษา ๒ ระดับ ได้แก่ หลักสูตรโรงเรียนกันทรลักษวิทยา
(โรงเรียนมาตรฐานสากล : World- Class Standard School) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อย่างหลากหลายในทุกระดับชั้น มีชุมนุมที่หลากหลาย ๘๐ ชุมนุม มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น จบพร้อมรุ่นมากขึ้น ติด 0,ร,มส น้อยลง แม้ผลคะแนน O-net
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายแต่มผี ลการสอบสูงขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
มีการพัฒนาหลักสูตร มีกระบวนการหรือวิธีการด้าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธิ์ของ GPA การลดร้อยละผลการเรียนที่ติด ๐ ร มส ผลการประเมินตนเองและผลการประเมิน
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ภายนอกจากสมศ รอบ ๒ และ ๓ บรรลุ ผ ลส้ าเร็จตามเป้าหมายอย่ างต่ อเนื่ อ ง นักเรียนได้รับรางวั ล ใน
ระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นที่ยอมรับหลายรายการ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยให้ทุกคนมีแผนพัฒนาตนเอง (ID
Plan) มีแผนภูมิและปฏิทินก้าหนดการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีกระบวนการด้าเนินการโดยมีค้าสั่งมอบหมาย
การปฏิบัติงาน ก้าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน มีการประชุมครูและบุคลากรทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย เพื่อให้
การสื่อสาร สร้างเสริมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกันชัดเจนทุกเช้า มีการจัดกิจกรรม PLC ด้าเนินการ
ตามแผน มีการจัดโครงการและกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษาตามวันเวลาที่ก้าหนด มีแผน
โครงการและกิจกรรม โดยก้าหนดกลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ้าปี มี
โครงการสนับสนุน ๕ โครงการ มีการควบคุม ก้ากับ ติดตาม ประเมินและนิเทศภายใน มีเครื่องมือในการ
ประเมินและมีคณะกรรมการประเมินที่น่าเชื่อถือและเชื่อถือได้ มีระบบการประเมินที่ก้าหนดชัดเจน มีกิจกรรม
นิเทศภายในที่เป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ครูและบุคลากรมีสภาพความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีความต่อเนื่อง สามารถรักษาระดับ
คุณภาพ หรือมีผลลัพธ์ของการด้าเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับ
บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่อง และมีการนิเทศภายใน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถขยายพื้นที่โดย
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นได้เพิ่มอีก ๔-๑-๗๕ ไร่ รวมมีพื้นที่ ๓๑-๓-๑๕ ไร่ เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีอาคารเรียน ๗ หลัง จัดสรรการใช้ประโยชน์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแต่ละ
อาคารเรียนนั้น นอกจากมีห้องเรียนปกติแล้ว ยังมีห้องเรียนพิเศษ หรือห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระต่าง ๆ
เช่น ห้อง Smart Classroom มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อพร้อมใช้ มีอาคารประกอบต่าง ๆ ได้แก่
หอประชุม โรงฝกงาน โรงอาหาร และโดมคลุมลานอเนกประสงค ใชในการจัดกิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและ
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู ภูมิปัญญาทองถิ่นทั้งภายในภายนอกจ้านวนมาก เพียงพอ มีโครงการ
สนั บ สนุ น ๒ โครงการ มีการจั ดสภาพแวดล้ อมให้ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
หลากหลาย มีการดูแลรักษาซ่อมบ้ารุงอย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการท้าสะอาด มีสภาพความ
สะดวกและปลอดภัย แม้จะมีปริ มาณจ้านวนมากแต่ก็สามารถจัดกระบวนการพัฒนาได้อย่างดี ตัวอย่าง เช่น
โครงการโรงเรียนสีเขียว ทุกคนร่วมมือกันใช้คาถา ๕ ป ได้แก่ ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ปลอดภัย แสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนได้ด้าเนินการอย่างเป็นระบบ มีโครงการสนับสนุนอย่างเพียงพอ มีการประเมินผลที่น่าเชื่อ ถือได้ มี
ความสอดคล้องกับรายงาน อีกทั้งสามารถรักษาระดับคุณภาพ หรือมีผลลัพธ์ของการด้าเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผล
ให้สถานศึกษาได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โครงการ
ห้องเรียนสีเขียว สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และพัฒนาจนเกิดนวัตกรรมของสถานศึกษาได้
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ มีกระบวนการ
พัฒนาที่ชัดเจน แต่ยังไม่เพียงพอ มีโครงการสนับสนุน ๓ โครงการ มีการวางแผน การด้าเนินการ การจัดเก็บ
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การเข้าถึงข้อมูลและการน้าไปใช้ โดยมีระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา(EMIS) มี Website klws.ac.th
มีคู่มือผู้ปกครอง มีวารสารและมีจุลสาร มีผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดเก็บรักษาที่ปลอดภัย เอื้ออ้านวยให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงและน้าข้อมูล สารสนเทศไปใช้ได้ มีคอมพิวเตอร์ใชเพื่อการเรียนการสอน ใชเพือ่ สืบคนขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต และใชเพื่อการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนได้ด้าเนินการอย่างเป็น
ระบบ มีโครงการสนับสนุนอย่างเพียงพอ มีการประเมินผลที่น่าเชื่อถือได้ อีกทั้งสามารถรักษาระดับคุณภาพ
ของการด้าเนินงานที่ดีขึ้น บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมาย เป็นแบบอย่างที่ดีได้ แต่ยังขาดความต่อเนื่อง และยัง
ขาดนวัตกรรม
แสดงว่า โรงเรียนได้ด้าเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับผล
การประเมินคุณภาพภายใน กระบวนการบริหารจัดการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่พึง
พอใจของทุกฝ่าย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก
จุดเด่น
การบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีปริมาณมากทั้งทรัพยากรและปัจจัย แต่สามารถจัด
กระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบได้ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับได้
เพราะมีกิจกรรมการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนมีผลงานการวิจัยในห้องเรียน นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
๑ โรงเรียนควรเสริมความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน โดยจัดโครงการหรือกิจกรรม
“การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม”
๒ โรงเรียนควรมี “การวิจัยในโรงเรียน” เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อเสนอแนะ
๑ โรงเรียนควรเสริมความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน โดยจัดโครงการหรือกิจกรรม
“การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม” ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มามีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยม
ประเมินและนิเทศเกี่ยวกับมาตรฐานของสถานศึกษา ก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ว่า “๒๕๖๒ ปีทองของการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็น
ฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน”
๒ โรงเรียน ควรมี “การวิจัยในโรงเรียน” ในประเด็นวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ก้าหนดการด้าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ผลการด้าเนิ น งานของสถานศึ กษา อยู่ในระดับ ดีมาก และสามารถพัฒ นาไปสู่ นวัตกรรมได้ คือ
กิจกรรม “การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม” ซึ่งโรงเรียนสามารถด้าเนินการประสบผลส้าเร็จได้รับรางวัล
ระดับชาติต่อเนื่องหลายปี ดังนั้น โรงเรียนควรพัฒนาให้มีกลวิธีในการจัดกิจกรรมด้าเนินการ น้าไปสู่การ
พัฒนาเป็นนวัตกรรม (Innovation) หรือเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น้าในระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป
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ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการดาเนินงาน
จากการสัมภาษณ์ครูและจากเอกสารหลักฐานข้อค้นพบ พบว่า โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มีเป้าหมาย
วิสั ย ทัศน์ และพัน ธกิจ ที่ส ถานศึกษาก้าหนดในแผนพัฒ นาการศึกษา ประจ้าปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ก้าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี สงเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ มีโครงการ มีตัวชี้วัด และก้าหนดเป้าหมาย ป ๒๕๖๑ ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากร
ใหมีคุณภาพ โรงเรียนมีการวางแผน ด้าเนินการพัฒนา ใหเป็นไปตามแบบแผนเสนทางความเจริญ ก้าวหน
าในวิชาชีพครู (Career Path) ที่แสดงสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะเฉพาะ สาขาวิชา และผลการผ่านการ
พัฒนา เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕ โครงการสงเสริมการวัด วิเคราะห์การจัดการความรู ด้วยยระบบ คุณภาพ
โรงเรี ย นมี ก ารวางแผน และการจั ด การข อมู ล สารสนเทศอย่ า งเป็ น ระบบ และมี ก ารจั ด การความรู
(Knowledge Management) เพื่อน้าไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู น้าไปสู่การพัฒนาการบริหาร
จัดการ เป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ โครงการสงเสริม สนับสนุน สื่อ เทคโนโลยีในการ จัดการเรียนรู โรงเรียนมีการ
สนับสนุนดานสื่อ สิ่งอ้านวยความสะดวก และเทคโนโลยีใหรองรับกลุ่มเป้าหมายศักยภาพนักเรียน เป้าหมาย
ร้อยละ ๘๕ แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมายไว้ มีแผนงาน โครงการและกิจกรรมสนับสนุนที่เพียงพอ
มีการวัดประเมินผลที่น่าเชื่อถือได้ และมีประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ยังไม่มีนวัตกรรม และ
สามารถพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีได้
ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผล
ให้นักเรียนรักการเรียนรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฎิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในการด้าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น้าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท้าเป็น
รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผู้เรียนได้เชื่อมโยง
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอ้านวยความสะดวกที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่ อง จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า โรงเรียนกันทรลั กษ์วิทยาโรงเรียนมีโ ครงการพัฒ นาหลั กสู ต ร
สถานศึกษา มีห ลั กสู ตรสถานศึกษา ๒ ระดับ ได้แก่ หลั กสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนกันทรลั กษ์ (โรงเรียน
มาตรฐานสากล: World – Class Standard School) ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวม ๒๓๘ คน ทุกคนมีแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) มีแผนภูมิและปฏิทินก้าหนดการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
สถานศึกษามีกระบวนการด้าเนิ นการ โดยมีค้าสั่งหมอบหมายการปฏิบัติงาน ก้าหนดบทบาทหน้าที่อย่ าง
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ชัดเจน มีการประชุมครูและบุคลากรทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย เพื่อให้การสื่อสาร สร้างเสริมความเข้า ใจ แนว
ทางการปฏิบัติที่ตรงกันชัดเจนทุกเช้า มีการจัดกิจกรรม PLC ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ มีการ
อบรมคูปองครู ด้าเนินการตามแผน มีการจัดโครงการและกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา
ตามวัน เวลาที่ก้าหนด โรงเรียนมีแผน โครงการและกิจกรรม โดยก้าหนดกลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ้าปี จาการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า มีโครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากลตามศาสตร์พระราชา ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้สู่มาตฐานสากล
โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ โครงการส่งเสริมการวัด วิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ โครงการ
สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแผน
การสอน การสัมภาษณ์ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน พบว่า ครูทุกคนมีการจัดท้าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญทุกแผนการสอน โดยมีการบูรณาการในแต่ละหน่วยการเรียนจะต้อง
มีการสอนแบบ Active learning ,3R8C , ศาสตร์พระราชา,และเศรษฐกิจพอเพียงลงในทุกหน่วย และในแต่
ละแผนจะสามารถตรวจสอบได้ง่าย เพราะมีสัญลักษณ์บอกว่า มีการจัดกิจกรรมแบบไหน ตรงไหน
การวัดผลประเมินผลมีกระบวนการที่หลากหลาย ซึ่งสามารถตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ ประเมินจากสภาพจริง มีขั้นตอนการตรวจสอบ
และประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิ ธีการวัดและประเมินผลทีเหมาะสมกับเป้าหมายและการ
จัดการเรียนการสอน นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนน้าไปใช้พัฒนาตนเอง
มีกระบวนการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบส่งผลให้ครูและนักเรียนมีผลงานได้รับรางวัลมากมาย เช่น
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดน โครงการสถานศึกษาปองกันยาเสพติดดีเดน ป ๒๕๕๙ รางวัล
“เพชร สพม.๒๘” เนื่องในงานวันครู ป ๒๕๖๐ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณคา สพฐ.OBEC
AWARDS ด้านวิชาการ ครู ผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ปการศึกษา ๒๕๖๐ รางวัล “เด็กกตัญ ูตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ป ๒๕๕๙ จากสภานิติบัญญัติแหงชาติ
รางวัลเยาวชนดีเดน จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ ป ๒๕๖๐ “ลูกหลานเมืองศรี ท้าดีเพื่อพอ
สานต่อพระราชปณิธาน” รางวัลชนะเลิศการแขงขัน A – Math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากองคการ
บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ป ๒๕๖๐
แสดงว่า สถานศึกษาด้าเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก้าหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ กระบวนการเรียนการสอน
มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สรุปการประเมินด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีระดับคุณภาพดีมาก
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จุดเด่น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่ม มีเป้าหมาย ที่ชัดเจน ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยเน้นทักษะกระบวน
การคิด ทีมีเด็กเป็นส่วนร่วม จากการสัมภาษณ์ สอบถาม ร่องรอยเอการพบว่า คุณครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญจริง ไม่เฉพาะแค่ Active Learning แต่มีการน้า 3R8C ,ค่านิยม ๑๒ ประการ, เศรษฐกิจ
พอเพียงและการเรียนรู้แบบศาสตร์พระราชาน้ามาบูรณาการลในแผนการจั ดการเรียนรู้ และครู มีการคัด
กรองเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน ทั้งภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ทุกกลุ่มสาระทุกชั้นเรียน ที่ตัวเองสอน
ท้าให้ครู รู้จักเด็กและสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ตรงตามความสามารถของนักเรียน ตามมนโยบายของ
ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ๑๐๐ % มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัด ๑๐๐ % มีการคัดกรอง
เด็กเป็นรายบุคคลและมีวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ๑๐๐ % ครูทุกคนมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียการสอนเป็นอย่างดียิ่งและมีการพูดคุยปัญหากันตลอดเวลา มีความเสียสละทุ่มเท
ให้กับโรงเรียนทุกคน
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
มีประสบการณ์ตรงและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เช่น การทอผ้าไหม เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นควรน้าการเลี้ยงหม่อนไหม และทอผ้าใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา
ข้อเสนอแนะ
ควรบรรจุภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการเลี้ยงหม่อนไหม การสาวไหม การถักทอเส้นไหม เข้ามา
บรรจุลงในหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่น และน้ามาจัดการเรียนการสอนเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นต่อไป
ก้าหนดการด้าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก และสามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมได้ คือ
กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว ซึ่งโรงเรียนสามารถด้าเนินการประสบผลส้าเร็จได้รับรางวัลระดับชาติต่อเนื่องหลายปี
ดังนั้น ควรพัฒนาให้มีกลวิธีในการจัดกิจกรรมด้าเนินการ น้าไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม
(Innovation) หรือเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น้าในระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป
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การประเมินความโดดเด่น
ผลการประเมินความโดดเด่น
ความโดดเด่น

ระดับคุณภาพ

โครงการ
โรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชน

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น

บริบทของสถานศึกษา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ๑ ใน ๓๖๒ โรงเรียนยอดนิยม
ของประเทศ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๓ ถนนด้ารงสถิต ต้าบลน้้าอ้อม อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ถูกคัดเลือก
ให้เป็นหนึ่งในโรงเรียน ๑๔ แห่งที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ไปพัฒนาให้มีมาตรฐานสากล และจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียนหรือ Education Hub บริหารจัดการหลักสูตรทั้งหมด ๓ รูปแบบ คือ นานาชาติ
พหุภาษา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ปัจจุบัน กันทรลักษ์วิทยา เป็นแบบพหุภาษาน้าร่องเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีอยู่สาย
ชั้นละ ๑ ห้อง เด็กนักเรียนห้องละประมาณ ๓๐ คน เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ยกเว้นวิชาประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา และภาษาไทย เน้นภาษาอาเซียน มีครูจากพม่า เวียดนาม เขมร และลาว เข้ามาสอน เพื่อให้
เด็กสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อนบ้านได้ดี อีกทั้งได้รับ
คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐาน World Class
จากการด้าเนินงาน โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชุมชน ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียน
กันทรลักษ์วิทยา สามารถลดค่าไฟฟ้าในสถานศึกษาได้ ร้อยละ ๓ และลดค่าไฟฟ้าในครอบครัวได้ ร้อยละ ๕
สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ คือ โล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชมชน เหรียญทองระดับประเทศ
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โอกาส
๑ ผู้ปกครองและชุมชนใช้ความร่วมมือและมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๒ การคมนาคมและการสื่อสารสะดวกรวดเร็ว
๓ สภาพเศรษฐกิจของชุมชนดี
๔ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕ ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถานศึกษา
๖ มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
๑๙

อุปสรรค
๑ ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียน
๒ สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การด้าเนินงานของสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบ ได้ โดยจัดกระบวนการบริหารและการจัดการ ระบุในแผนงาน
โครงการ ด้าเนินกิจกรรม ตาม โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชุมชน สามารถพัฒนาวางแผนด้าเนินการตาม
ขั้นตอนยึดแนวทางการด้าเนินการตามกระบวนการ PDCA โดยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายตั้งแต่
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติเป็นนักเรียนแกนน้าห้องเรียนสีเขียว ด้าเนินการให้
ต่อเนื่อง มีการประเมินโครงการ อภิปรายผล สรุปผลและรายงานผล
ควรพัฒนาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมแยกเป็นรายด้าน จากการมีส่วนร่วมของบุคคลต่าง ๆ เช่น
นวัตกรรมด้านผู้บริหาร นวัตกรรมด้านครู นวัตกรรมด้านนักเรียน และผ่านการตรวจสอบนวัตกรรมจาก
ผู้เชี่ยวชาญมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย และพัฒนาต่อยอดขยายผลการปฏิบัติสู่
องค์การอื่นในชุมชนในรูปเครือข่ายการพัฒนาอย่างกว้างขวาง มีการน้าผลการปฏิบัติงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอื่น องค์การอื่นทั้งในและนอกประเทศ

๒๐

คารับรองของคณะผู้ประเมิน
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว
 ตรวจสอบค้าผิด การใช้ภาษา
 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. ก้าหนด
 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น
รายชื่อ
ต้าแหน่ง
ลงชื่อ
๑. นายวัชรินทร์ กอกหวาน
ประธาน
๒. นางรุ่งรพี สมทอง
กรรมการ
๓. นางอุไรวรรณ โจมภาค
กรรมการและเลขานุการ
วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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