
 
                     

                 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีนกันทรลักษ์วิทยา 
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๘ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 



ค าน า 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาด าเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๘  องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ และให้ถือ
เป็นส่วนหนึ่ งของการบริหารการศึกษา  เน้นความต่ อเนื่อง ๒) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา             
โดยต้นสังกัด  ๓) เผยแพร่ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  ๔) น าผลการ
ประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีกการศึกษา
และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  เสนอต่อเขตพ้ืนที่  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้
ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพ้ืนที่  และ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ  โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท ารายงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

 

 
       (นายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ สถานศึกษามีภาระหน้าที่ทีจ่ะต้องด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาจึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  จน
ได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมตาม 
สาระการเรียนรู้  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 

 
                          (นายประวิทย์   หลักบุญ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                             โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
                                                      วันที ่ ๓  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
ส่วนที ่            หน้า 
  ค าน า           
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  สารบัญ 

๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       ๑ 
              ข้อมูลทั่วไป        ๑ 

 ข้อมูลครูและบุคลากร       ๑ 
 ข้อมูลนักเรียน        ๒ 
 สรุปขอ้มูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๓ 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      ๓ 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๕ 
 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   ๖ 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๗ 
   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๑๕ 
   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๗ 
   มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ๑๙ 
   ผลการประเมินภาพรวม       ๒๐ 
                สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ๒๒ 
                  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
     ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
   จุดเด่น         ๒๔ 
   จุดที่ควรพัฒนา        ๒๔ 
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต      ๒๖ 
   ความต้องการการช่วยเหลือ                ๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ๔  ภาคผนวก 
  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 

    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์        
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
     ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ าปีของ 
     สถานศึกษา 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา    ตั้งอยู่เลขท่ี ๔๔๓    หมู่ที่ ๕    ถนน ด้ารงสถิต  ต้าบล น้้าอ้อม   
อ้าเภอ กันทรลักษ์      จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์   ๓๓๑๑๐  โทรศัพท์   ๐๔๕ – ๖๖๑๔๒๐             
Website  :  http://๖๑.๑๙.๓๐.๖๗/index.php        facebook :  kanthalakwittaya school                       
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ้านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๕ ๑๖๘ ๖ ๓ ๕๑ 
 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๕ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๒๓ ๑๕ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๓๑ ๑๔ 
๔. ภาษาไทย ๑๘ ๑๘ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๒๔ ๑๘ 
๖. สังคมศึกษา ๒๓ ๑๗ 

http://61.19.30.67/index.php


๒ 
 

 

 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๒ ๑๗ 
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒ ๒๑ 
๙. ศิลปะ ดนตรี ๑๐ ๑๖ 
๑๐.แนะแนว ๕ ๑๙ 

รวม ๑๗๓  
 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รวม  ๓,๖๗๘ คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
 

จ านวนห้อง  ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๕ ๑๖ ๑๖ ๙๕ 
เพศ ชาย ๒๕๓ ๒๖๘ ๒๖๒ ๑๙๒ ๑๙๒ ๑๘๕ ๑๓๕๒ 

หญิง ๓๔๗ ๓๙๗ ๔๐๓ ๓๔๑ ๔๓๓ ๔๐๕ ๒๓๒๖ 
รวม  ๖๐๐ ๖๖๕ ๖๖๕ ๕๓๓ ๖๒๕ ๕๙๐ ๓๖๗๘ 

เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๗.๕ ๔๑.๕๖ ๔๑.๕๖ ๓๕.๕ ๔๐ ๓๗  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

 

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
 
หมายเหตุ  คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. 
              และสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ 



๔ 
 

 

 

 
หมายเหตุ  คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทย  สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ของนักเรียน สูงกว่า 
              คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 
 
 ๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

 
 



๕ 
 

 

 

 
 
๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 



๖ 
 

 

 

๑.๗  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 

 
 
 
 
 



๗ 
 

 

 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ดี 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูผู้สอน
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน  โดยมีการจัดการ
เรียนรู้ใช้กระบวนการกลุ่มท้ังรูปแบบการระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้
กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก  และเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนไดเ้หมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียนเป็นเรื่องส้าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะที่จ้าเป็น
ในศตวรรษท่ี  ๒๑  สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับระดับชั้น   พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน้าเทคนิควิธีสอน สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ใช้แหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูล  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ก้าหนดแผนการจัดการเรียนรู้  ก้าหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย วัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
  นอกจากนี้  โรงเรียนได้มีการด้าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  ได้แก่   
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  โครงการคนดีศรีกันทรลักษ์  โครงการ
โรงเรียนสีขาว   ฯลฯ เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่
เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น  พัฒนาผู้เรียนตาม
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของหลักสูตร  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  ภูมิใจในความเป็นไทยและ
มีจิตสาธารณะ มีการแนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป   กิจกรรมดูแลสุขภาพฟัน  กิจกรรม
กีฬาภายในเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและกีฬา   
 
๒. ผลการด าเนินการ 

ในด้านผลการด้าเนินการผลสัมฤทธิททางวิชาการ  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมกับระดับชั้น  สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ดี รู้จักวางแผนการท้างาน  สามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้น
ข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง   สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งใดดี ส้าคัญ จ้าเป็น 
รวมทั้งปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้  ผู้เรียนรู้และตระหนักในการรักษาสุขภาพของตนเอง 
โดยเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์  รักการออกก้าลังกาย  นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเล่น
กีฬาได้  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม  ของโรงเรียนและสังคม  ทั้งนีม้ีผลการด้าเนินงานเชิงประจักษ์จาก 
การประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 



๘ 
 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน 
(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับ ดี) 

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ความสามารถในการ
สื่อสาร คิดค้านวณ  
และคิดวิเคราะห์ 
(ระดับ ดี ) 

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  
คิดค้านวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   

จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 
 



๙ 
 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 
(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับ ดี) 

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จา้แนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

ผลสัมฤทธิททางการ
เรียน 
(ระดับ ดี) 

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิททางการเรียน ระดับดีขึ้นไป   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จา้แนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 



๑๑ 
 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จา้แนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 
 

 ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

 ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
สุขภาวะทางจิต  ภูมิคุ้มกัน  และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 
 

 
๓. จุดเด่น 
 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อภิปราย
แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับชั้น
อยู่ในระดับดี 
 ๒. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศทุกวิชาและผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีผลการทดสอบเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ ได้แก่
วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯและวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓.  ด้านความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ดนตรี ศิลปะ และกีฬา   ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่  ระดับจังหวัด  ระดับภาค ระดับประเทศ 



๑๔ 
 

 

 

๔. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  รู้จักการป้องกันตนเองจากภัยของ
สารเสพติด  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพ่ือนและบุคคลทั่วไป  มีการแสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลป์  กีฬา  สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา 

๕. มีผลสัมฤทธิททางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้เป็นจ้านวนมาก   
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑. ผู้เรียนควรได้รับส่งเสริมด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม และพัฒนาระบบ ICT  
ทีผู่้เรียนสามารถสืบค้นหรือแสวงหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่อง  การคิดวิเคราะห์และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง    เพ่ิมผลสัมฤทธิททางการเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่้ากว่าเกณฑ์ของระดับประเทศคือ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

๓. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์แบบมีวิจารณญาณ  
สร้างสรรค์ ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  ความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรในการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ค่อนข้างต่้า  ควรกระตุ้นและฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ให้มากขึ้น  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมให้เกิดความพอเพียง  ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
๑. วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่  ๒   
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษา 
 

โรงเรียนได้ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผล
การจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการศึกษาข้อมูล  
สารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม  ประเมิน  
การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  และจัดประชุมระดมความคิดเห็น  
จากบุคลากรในโรงเรียน  เพ่ือวางแผนร่วมกัน 
ในการก้าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ   
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผน พัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พร้อม
ทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด้าเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  
มีการด้าเนินการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด้าเนินงานและจัดรายงานผล
การจัดการศึกษา 

๑. โรงเรียนมีการก้าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์  และพันธกิจสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของโรงเรียน  นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาความต้องการของ
ชุมชน และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษา
ชาติ 
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ต้าแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความ
ถูกต้อง  ครบถ้วน ทันสมัย น้าไป
ประยุกต์ใช้ได้  มีการด้าเนินการ
อย่างเป็นระบบ  และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
๓. โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ้าปี  ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการพัฒนา โดยมีผู้ส่วนได้เสีย 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วม
รบัผิดชอบ 
๔.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  และรับทราบ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
๕. โรงเรียนมีการนิเทศ ก้ากับ 
ติดตามและประเมินผลการบริหาร



๑๖ 
 

 

 

และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
เป็นระบบและต่อเนื่อง  
๖. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหาร
และการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
๗. โรงเรียนมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีสื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

 
๒. จุดเด่น 

๑. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาได้ก้าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อย่างชัดเจน 

๒. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาและด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเน้นพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกคน พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของตนเอง 

๓. โรงเรียนมีการก้ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโดยกระบวนการ
นิเทศภายในที่ชัดเจน ต่อเนื่องทุกภาคเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทุกภาคเรียน 
 
๓. จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนควรมีแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือกระตุ้นให้ผู้เรียน 
ใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกคน อาทิ พัฒนาห้องเรียนให้ใช้ระบบ ICT ได้ทกุห้องเรียน  
 ๒. โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครอบคลุม 
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนด้าเนินการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญโดย
ด้าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย
ครูผู้สอนทุกระดับชั้นจัดท้าหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  ปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก้าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้อง
กับธรรมชาติวิชาและหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียน 
มีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการ ทักษะการคิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ได้แก่ โครงงานการงานอาชีพ  IS  โครงงาน
วิทยาศาสตร์   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ครูมีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน
ประจ้า และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท้าวิจัยใน 
ชั้นเรียน  ปีการศึกษาละ ๑  เรื่อง  และได้รับการตรวจให้ค้าแนะน้าโดยคณะกรรมการวิจัยของโรงเรียน 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
  จากการด้าเนินงาน  โครงการ  กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. จุดเด่น 
 ๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
 ๒. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริง 
มีการใช้วิธีการและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
 ๓. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออกและน้าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ คิดเป็น ท้าเป็น 
สามารถแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในสร้างบรรยากาศ สื่อการเรียนและ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 
 ๔. ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ของผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมิน
ที่เหมาะสมและหลากหลาย ทั้งประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลด้วย 
 ๕. ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือโรงเรียนตามศักยภาพของตน
ตลอดมา             
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑. ผู้เรียนควรได้เรียนรู้และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น
และเป็นรูปธรรม                                                                                                                          



๑๘ 
 

 

 

๒. ชุมชนควรได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง                                                                                                                          

๓. ควรมีการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ   ส้ารวจความ
คิดเห็น  ความต้องการ สภาพปัญหาและร่วมมือกับชุมชนในการแก้ปัญหาอย่างสม่้าเสมอ   รวมทั้ง 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด้าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

 

มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
 
๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  ๔  
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

โรงเรียนประเมินคุณภาพภายในตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ๘  ประการ 
๑. ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒. จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มุ่นเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
๓. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น
ระบบ 
๔. จัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
๕. ด้าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
๖. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
๗. จัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นการประเมิน
คุณภาพภายใน 
๘. ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนมีการด้าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมีระดับคุณภาพดี
และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

 
     ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อผล 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับดี  
ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนมาเรียนใน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยามากขึ้นทุกปี  
สพฐ.จึงจัดให้โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันเข้า
ศึกษาต่อสูง 

 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 
 

 

 

๒. จุดเด่น 
๑. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน มีแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปีที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและมีข้ันตอนการด้าเนินงานอย่างชัดเจน 
บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างดียิ่ง 

๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง ชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา ท้องถิ่นทางเว็บไซต์โรงเรียน การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้นอย่าง
ทั่วถึง  

 
๓. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนควรจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาดการใช้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  
 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
  จากผลการด้าเนินงาน  โครงการ  และกิจกรรมต่างๆ  ส่งผลให้โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส้าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมิน
สรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม  ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม   มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล  อยู่ในระดับดี 
  ทั้งนี้   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน  สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น  จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ความสามารถในการคิดค้านวณ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารได้ระดับดี  และมีพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่โรงเรียนก้าหนดปรากฏชัดเจน  ดังปรากฏผลประเมินใน
มาตรฐานที่ ๑   ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารมีผลประเมินในมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม  โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด้าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้
ผลประเมินและการด้าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  และสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนา  
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการด้าเนินงาน  และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  วิเคราะห์  
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร  และบริบทโรงเรียน  พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนรู้  ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหารายบุคคล  และ
การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  โรงเรียนด้าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  โดยโรงเรียนให้
ความส้าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด้าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนเป็นอย่างดี  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับดี 



๒๑ 
 

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิททางวิชาการของผู้เรียน ดี 
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
ดี 

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 

๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๕. ผลสัมฤทธิททางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ดี 
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท้างาน  ดีเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
ดีเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเยี่ยม 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเยี่ยม 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
    ๒.๑ การวางแผนและด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

ดีเยี่ยม 

    ๒.๒  การวางแผนและด้าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

ดีเยี่ยม 

    ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ดี 
    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดี 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเยี่ยม 

๔. การก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเยี่ยม 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเยี่ยม 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดี 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ให้ดียิ่งขึ้น 
 

สรุปภาพรวม ดีเยี่ยม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

 

ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 
 
 รายงานประจ้าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส้าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน้าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส้าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๔ ปี)  และน้าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการ
ด้าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน   พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิททางการเรียนสูงขึ้น  มีผล
การประเมินระดับชาติสูงขึ้นบางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และนักเรียนกล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส มี
สัมมาคารวะ สุขภาพแข็งแรง  และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามท่ีโรงเรียนก้าหนด  
   ๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน 
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อภิปราย
แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารได้ดีเหมาะสมกับ
ระดับชั้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิททางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
   ๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ
ทางกายและน้้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน  ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ  
มีจิตสาธารณะและใฝ่เรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนควรได้รับส่งเสริมด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม และพัฒนาระบบ ICT  
ทีผู่้เรียนสามารถสืบค้นหรือแสวงหาความรู้จาก
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่อง  การคิดวิเคราะห์
และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
เพ่ิมผลสัมฤทธิททางการเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ต่้ากว่าเกณฑ์ของระดับประเทศ 
๓. ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์แบบมีวิจารณญาณ  สร้างสรรค์ 
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  ความรู้และทักษะที่จ้าเป็น
ตามหลักสูตรในการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่ค่อนข้างต่้า  ควรกระตุ้นและฝึกให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ให้มากขึ้น  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เกิดความพอเพียงและทันสมัย   
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
     ๑) ผู้บริหารมีตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน   และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ ใส่ใจและมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
     ๒) โรงเรียนมกีารบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม 
ประชุมระดมสมอง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ้าปีที่สอดคล้องกับผลการศึกษา  
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด้าเนินการ
นิเทศ ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงาน 
และจัดท้ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน
ได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็น
ฐานในการแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
     ๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้น 
     ๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
     ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
     ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
     ๓) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด 
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
     ๔) ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุกคนและได้รับ
การตรวจประเมินและค้าแนะน้าจากคณะกรรมการ
การวิจัย 
     ๖) ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
     ๑) ครูควรฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนา
สื่อและแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
      ๒) ครูควรน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้มากขึ้น 
    



๒๕ 
 

 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
ธรรมชาติวิชา 
 
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
     โรงเรียนให้ความส้าคัญกับการด้าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เน้นสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
การด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เน้นการมีส่วนร่วมโดยด้าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการ 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
โรงเรียนควรจัดระบบให้ครปูระเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN) ให้ชัดเจน  แล้วให้น้า
ข้อมูลนั้นย้อนกลับมาพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส้าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  การ
จัดท้าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  ๒. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ติดตามผลการน้าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ๓. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
                     ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
                     ๕. จัดให้มีห้องเรียนที่ใช้เครื่องมือทาง ICT ในการจัดการเรียนการสอน มีระบบบันทึกภาพ
การเรียนการสอน และมีสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนการสอนส้าหรับนักเรียนมาค้นคว้าจากที่บ้าน
และท่ีโรงเรียน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 

 

 
ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 

 
  -ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก้าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

 -ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
       โดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ้าปีของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 


