
              

 

 

 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2557 

 
 
 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 

 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ค ำน ำ 
 

 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนฉบับนี้จัดท าขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในมาตรา 48  ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจึงจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน  เพื่อให้มีการตรวจสอบ  ทบทวนและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานส าหรับใช้ประกอบในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ของตนเองตลอดปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  ท าให้ได้ข้อมูลท่ีจะใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนได้จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2557 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  ตลอดจนเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานภายนอก (สมศ.)  และมีความมุ่งหวัง
ท่ีจะน าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
 ขอขอบคุณคณะกรรมการ  คณะท างาน  บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล  และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินการ  ตลอดจนการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
       (นายสมพร  สุขอร่าม) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2557 
ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ได้พิจารณารายงาน  
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557  ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาแล้ว 
 เห็นชอบให้ด าเนินการส่ง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2557 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และรายงานสู่สาธารณชนต่อไป 
 
 
                                   (ลงช่ือ)           
        (นายประสิทธิ์  อังคะไวมงคล) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน  
          โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา                 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
 



สำรบญั 
  หน้ำ 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร   
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลด้านการบริหาร 
ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
ข้อมูลงบประมาณ 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
งาน/โครงการ/กิกรรมท่ีประสบความส าเร็จ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

1 
1 
3 
3 
5 
7 
8 
9 
10 
19 
21 
26 
33 
 

ตอนท่ี 2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ
สถำนศึกษำ 
การบริหารจัดการศึกษา 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2557 
ผังโครงสร้างองค์กรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

41 
  
42 
43 
45 
45 
46 
47 
48 

ตอนท่ี 3 ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การให้คะแนนและสรุปแผนการประเมินของโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2557  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     
 
 
 

60 
60 
68 
84 
92 
85 
94 
 



สำรบญั 
    

 
ตอนท่ี 4 

 
สรุปผลกำรพัฒนำและกำรน ำไปใช ้
สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 

หน้ำ
115 
115 
115 
123 
123 

ภำคผนวก   
 ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการของโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ 

คะแนนการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2557 
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานกลุ่มบริหารงานคุณภาพการศึกษา 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   ต้ังอยู่เลขท่ี  147  หมู่ท่ี  4   ถนนสิงหวัฒน์   ต าบลไกรกลาง   
อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64170  โทรศัพท์  055-691221  โทรสาร  055-691221 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ัน ม.1 ถึงช้ัน ม. 6  
บุคลากรสายบริหาร   4   คน   มีการจัดการศึกษา    2    ระดับ  คือ  การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษา
ภาคบังคับ 
 มีบุคลากรจ านวน    66    คน นักเรียนจ านวน    1,051       คน  จ าแนกเป็น 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  มีบุคลากรครูจ านวน      32    คน  นักเรียน   521   คน 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  มีบุคลากรครูจ านวน   30    คน  นักเรียน   530  คน 
  สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ครู 20 : 1   สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ห้อง 32 : 1 
  จ านวนครูครบช้ัน  ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย     19        ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  เงินงบประมาณท่ีใช้ในปี 2557  เป็นเงิน        31,648,613.75  บาท 

- เป็นเงินเดือน                                 24,100,920,00      บาท 
- เงินนอกงบประมาณ            6,836,167.00    บาท 

  ร้อยละของเงินเดือนต่องบประมาณท่ีได้รับ     76.15   
  ร้อยละของรายจ่ายต่อรายรับ โดยเฉล่ียของสถานศึกษา       100.0   
 
สรุปผลกำรตรวจสอบ  ทบทวน  และประเมินคณุภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

1. สรุปผลการตรวจสอบ  ทบทวน  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง             
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 
ท่ี กรอบกำรตรวจสอบ ทบทวน ตำมกฎกระทรวงฯ ระดับคุณภำพ แปลผล 
1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดีเย่ียม 
2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ            

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5 ดีเย่ียม 

3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4 ดีมาก 
4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดีเย่ียม 
5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5 ดีเย่ียม 
6            จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของถานศึกษา 5 ดีเย่ียม 
7 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน  การประเมินคุณภาพภายใน 5 ดีเย่ียม 
8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5 ดีเย่ียม 
 รวม/เฉลี่ย 4.78 ดีเย่ียม 

 
 
 
 
 



ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ตอนที่ 3) 
  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีผลการจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  
จ านวน  13  มาตรฐาน  ได้แก่  
 

ล ำดับที่ มำตรฐำนที่ ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ควำม 
หมำย  

1 มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

5 4.96 5 ดีเย่ียม 

2 มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

5 5.00 5 ดีเย่ียม 

3 มาตรฐานท่ี  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตันเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 4.74 5 ดีเย่ียม 

4 มาตรฐานท่ี  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

5 4.77 5 ดีเย่ียม 

5 มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.72 5 ดีเย่ียม 

6 มาตรฐานท่ี  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

10 9.16 5 ดีเย่ียม 

7 มาตรฐานท่ี 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ              
เกิดประสิทธิผล 

10 9.00 5 ดีเย่ียม 

8 มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

5 4.60 5 ดีเย่ียม 

9 มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   

10 8.80 5 ดีเย่ียม 

10 มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด     
ในกฎกระทรวง 

5 4.70 5 ดีเย่ียม 

11 มาตรฐานท่ี  13  สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้

10 9.00 5 ดีเย่ียม 



ล ำดับที่ มำตรฐำนที่ ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ควำม 
หมำย  

12 มาตรฐานท่ี  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

5 4.60 5 ดีเย่ียม 

13 มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา               
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

5 4.60 5 ดีเย่ียม 

   
  
  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีผลการจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
จ านวน  2 มาตรฐาน  ได้แก่  
 

ล ำดับที่ มำตรฐำนที่ ค่ำ
น้ ำหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ควำม 
หมำย  

1 มาตรฐานท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 

5 3.80 4 ดีมาก 

2 มาตรฐานท่ี  10  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 8.40 4 ดีมาก 

  
ข้อเสนอแนะ/ทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
 1 พัฒนากิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงยิ่งขึ้น 
 2 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 3 แผนปฏิบัติการประจ าปี ควรมีการประเมินทบทวน ทุกโครงการ 
 4 พัฒนากิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 5 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุดโรงเรียน อินเทอร์เน็ต หรือแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง  
 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีความเพียงพอกับความต้องการใช้บริการของนักเรียน  
จัดต้ังฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ียั่งยืน 
 7 โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรงตาม หน้าท่ีและความ
ถนัด อย่างท่ัวถึง รวมทั้งมีการติดตามท่ีเป็นระบบในการน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ 
 8 ครูควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
นักเรียน   
 9 สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน
ยิ่งขึ้น มีกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนท่ีชัดเจนและหลากหลาย 



 10 สร้างความตระหนัก กระตุ้นให้บุคลากรและงานต่างๆ เห็นความส าคัญของสารสนเทศ โดย
การจัดท าสารสนเทศและน าสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นระบบ 
 
แผนกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 
 สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา  จ านวน  5 กลยุทธ์  กับอีก  6 เป้าหมาย  
สาระของแผนมุ่งเน้นการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  โดยมุ่งเน้น คุณธรรม  จริยธรรม  
เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใช้ในการ
จัดการศึกษา  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  สนับสนุนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ประยุกต์ใช้ในการ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 

กำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนกระบวนกำรคิด  
โรงเรียนได้น าระบบการเรียนรู้มาพฒันา  โดยครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนเล็ก

ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  ออกแบบผังมโนทัศน์  และออกแบบ
การวัดและประเมินผล  และจัดท าวิจัยในช้ันเรียนมาแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน  แต่ละโรงเรียนเล็กจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง  เช่นการน านักเรียนไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
นอกโรงเรียน  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกชุมชน  วิทยากรท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือน า
วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญมาช่วยสอน  เช่น วิทยากรด้านการงานอาชีพ  วิทยากรด้านศิลปศึกษา  วิทยากร
ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย รวมท้ังพัฒนาการวัดและประเมินผลเน้นการประเมินตามสภาพจริงโดยการประเมิน
จากแฟ้มสะสมงาน  ช้ินงาน  โครงงานการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติกิจกรรม  ประเมินท้ังด้านความรู้ทักษะ  
กระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ด้ำนกำรพัฒนำครูให้มีผลงำนด้ำนวิชำกำร   
โรงเรียนน าระบบ พัฒนาบุคลากร  โดยให้งานพัฒนาวิชาการ(งานวิชาการ)  จัดประชุม อบรม 

ศึกษาดูงาน  กับครูทุกคนในโรงเรียน ในเรื่องเกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงการวิจัยในช้ันเรียน  
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  การจัดการเรียนแบบบูรณาการ/โครงงาน  การจัดกิจกรรมตามแนวโรงเรียนวิถี
พุทธ การจัดกิจกรรมตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้งานพัฒนาการเรียนรู้(กลุ่มสาระการ
เรียนรู้) เข้าร่วมประชุม อบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ การศึกษาดูงาน  เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาวิจัยในช้ันเรียน  พัฒนาการวัดและประเมินผล  พัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนให้มีการแสดงผล
งานในเวทีต่าง ๆ   การท าผลงานวิชาการ การเผยแพร่ผลงาน 

 มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ัน  และสรุป
เป็นสารสนเทศงานพัฒนาบุคลากรระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรม สร้างเสริมเจตคติท่ีดีต่ออาชีพและก าหนดแนว
ปฏิบัติการวางตนท่ีเหมาะสมของครูจรรยาบรรณ และคุณธรรมจริยธรรม ในวิชาชีพครู มีสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน
ครู  นักเรียนผู้ปกครอง และชุมชน ให้หัวหน้างานทุกงานประเมินผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและ
คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพครู  ตลอดจนมีการส่งเสริมและให้ก าลังใจครูท่ีวางตนเหมาะสมเป็นแบบอย่างท่ีดี
  

 
 
 



ด้ำนกำรพัฒนำในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ   

   โรงเรียนน าระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการควบคุมภายใน ติดตามการปฏิบัติงาน และการพัฒนาของ
บุคลากรในโรงเรียน 

 ระบบการน าองค์กร โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ  
รองผู้อ านวยการ ครูใหญ่  (หัวหน้าระดับช้ัน) ร่วมกันก าหนดทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อพัฒนา
การศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในการกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง 

ระบบยุทธศาสตร์ โรงเรียนมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประชุมหัวหน้างานเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ เป็นไปตาม
จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียน ตลอดจนให้งานประกันคุณภาพการศึกษาก ากับติดตาม  ประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของทุกงานตามแผนปฏิบัติงาน และน ามาใช้ในการประเมินความส าเร็จและปรับปรุงแผนเป็นระยะ    

ระบบชุมชนสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมวางแผน ด าเนินการ ประเมินผล ในการ
บริหารการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในกิจกรรมเวทีชุมชนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา 
และชุมชน ตลอดจนมีการร่วมมือชุมชนในการประเมินผลการด าเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 



1 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                             โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1   โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   ต้ังอยู่เลขท่ี  147  หมู่ท่ี  4   ถนนสิงหวัฒน์   ต าบลไกรกลาง 
อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64170  โทรศัพท์   0-5569-1221  หมายเลขโทรสาร       
0-5569-1288 E-mail:Kongkrailatwitaya@obec.go.th Website http://www.Kl.ac.th                          
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  38 

1.2 เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี  1  ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีท่ี  6 
1.3 มีเขตพื้นท่ีบริการ  69  หมู่บ้าน  ได้แก่   

ต าบล หมู่ที ่ รวมจ านวน  (หมู่บ้าน) 
กง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 
บ้านกร่าง 1, 2, 3, 4, 5 5 
ไกรนอก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 
ไกรกลาง 1, 2, 3, 4,  6, 5 
ดงเดือย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 
ป่าแฝก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 
กกแรต 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 
บ้านใหม่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 
รวม 69 
 
 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ  “บ้าน - วัด - โรงเรียน”  โดยแท้
กล่าวคือ  ในห้วงปีพุทธศักราช  2531  กรมสามัญ  มีนโยบายต้ังโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอ   แต่มี
เงื่อนไขว่าจะต้องมีท่ีดินขนาด  35  ไร่  ขึ้นไปตามท่ีกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  และ
จะต้องยกให้เป็นท่ี   ราชพัสดุ  นายศิริ  ค ามา ศึกษาธิการอ าเภอกงไกรลาศในขณะนั้นได้ชักชวน      
นายชูศักด์ิ  ศรีวราพงศ์       นายสุวรรณ  ไกรกิจราษฎร์  ก านันต าบลไกรกลาง  ได้แจ้งแก่ชุมชนเพื่อ
จัดหาท่ีดินขนาดดังกล่าว  ข่าวนี้เป็นที่ยินดีแก่ผู้คนในอ าเภอกงไกรลาศ  โดยเฉพาะชาวบ้านแป้งท่ีจะได้ไม่
ต้องส่งลูกหลานไปเรียนไกล ผู้น าชาวบ้านแป้งได้เข้ามาร่วมมือร่วมใจกันหาพื้นท่ีส าหรับการปลูกสร้าง
โรงเรียนด้วย  พบท่ีดินพอเหมาะบริเวณข้างวัดศรีเมือง  และอยู่ในความดูแลของพระครูเนกขัมมวิสุทธิ์  
จึงได้น าความต้องการนี้ขึ้นขอความเมตตาจากท่าน  ซึ่งท่านก็ได้ยกท่ีดินดังกล่าวและรวบรวมท่ีดินว่าง
เปล่า  รวมประมาณ  35  ไร่เศษเป็นสถานท่ีก่อสร้างแหล่งวิทยาทานแก่ลูกหลานไทยต่อไป 
 การสร้างโรงเรียนก็เริ่มขึ้นใต้ร่มบารมีของพระครูเนกขัมมวิสุทธิ์  ฝ่ายฆราวาสมี  นายชูศักด์ิ  ศรีวราพงศ์  
สาธารณสุขอ าเภอกงไกรลาศ  ก านันสุวรรณ  ไกรกิจราษฎร์เป็นหัวแรงส าคัญ    ฝ่ายโรงเรียนมีอาจารย์   
อุทัย  อินทนกูล  ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรก  กระทวงศึกษาธิการประกาศต้ังโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา        
ลงวันท่ี  7  เมษายน  2514  (ค าส่ังท่ี  ศธ.  22/2514)  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  ในระหว่างท่ีปรับพื้นท่ี  และก่อสร้างอาคารนั้น  นักเรียนรุน่แรกเรียนท่ีอาคารเรียน
ของโรงเรียนบ้านกง  (ราษฎร์อุทิศ)  ไปพลางๆ รุ่นต่อมาได้ย้ายมาเรียนท่ีศาลา    การเปรียญวัดศรีเมือง  
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ประมาณปีการศึกษา  2519  จึงได้ย้ายเข้ามาเรียนท่ีอาคาร  1 ปัจจุบัน นักเรียนได้มีโอกาสช่วยกันปรับ
บริเวณโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการเรียนของตนอีกหลายรุ่นทีเดียว  ครั้น  ปีการศึกษา  2526  
โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการมัธยมศึกษาพัฒนาชนบท ระยะท่ี  2  (มพช.2)    รุ่นท่ี  1  ต่อมาปี
การศึกษา  2538  โรงเรียนเปิดหน่วยเรียนเคล่ือนท่ี  ท่ีหมู่บ้านหนองบัว  ต าบลไกรใน  (ปัจจุบันคือ
โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก)  ปีการศึกษา 2529  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปัจจุบันกงไกรลาศวิทยาเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดท่ีมีนักเรียนระหว่าง  1,000 - 1,500  คน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  38  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ได้รับ  Best Practice  
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบกิจกรรมนกัเรียน  ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่น 2   เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
เป็นศูนย์ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ  ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษา กล่าวได้ว่า  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาชนบทของไทยตลอดระยะเวลาประมาณ  40  ปีท่ีผ่านมา   
 

 ค าขวัญ : เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 
 

ภาพถ่ายดาวเทียมของโรงเรียน 
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2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
2.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน :  ช่ือ  นายสมพร  สุขอร่าม 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขา บริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  วันท่ี    11 เมษายน  พ.ศ.  2557      
  2.2  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   จ านวน  3   คน 

      1.  นายสาโรช  เกตุสาคร     
 วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา  บริหารการศึกษา (กศ.ม.) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (วท.ม.) โทรศัพท์ 055-691221 
e-mail : Keereehunter@gmail.com รับผิดชอบกลุ่ม งานบริหารยุทธศาสตร์/อ านวยการ 
 2.  นางสาวชรินยา  สุขย้อย                
  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (กศ.ม.)โทรศัพท์         
08-73067394  e-mail:  charinya_ms@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่ม งานบริหารยุทธศาสตร์/
วิชาการ 
                3.  นายสารัตน์  พวงเงิน          
                    วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา  บริหารการศึกษา (กศ.ม.) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (วท.ม.) โทรศัพท์  
083-1622228e-mail : TULIPWATER@yahoo.com รับผิดชอบกลุ่ม งานบริหารยุทธศาสตร์/บริหาร
ท่ัวไป 
 
3.  ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2557) ดังนี้ 
 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด   1,051  คน 
 2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 1,051 คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 

 
ระดับชั้น 

เพศ  
รวม ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่  1 101 76 177 
มัธยมศึกษาปีที่  2 98 76 174 
มัธยมศึกษาปีที่  3 88 82 170 
รวม 287 234 521 
มัธยมศึกษาปีที่  4 49 108 157 
มัธยมศึกษาปีที่  5 81 101 182 
มัธยมศึกษาปีที่  6 90 101 191 
รวม 220 310 530 
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 507 544 1,051 
 
 
 
 

mailto:Keereehunter@gmail.com
mailto:charinya_ms@hotmail.com
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 3)  จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 991 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 
 4)  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,005 คน คิดเป็นร้อยละ 95.62 
 5)  จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม  15 คน   คิดเป็นร้อยละ 1.42 
 6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  36 คน   คิดเป็นร้อยละ 3.42 
 7)  จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ……3… คน   คิดเป็นร้อยละ…0.28….. 
 8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 15 คน   คิดเป็นร้อยละ 1.42 
 9)  จ านวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  37  คน   คิดเป็นร้อยละ 3.52 
 10) สถิติการขาดเรียน   คิดเป็นร้อยละ  2.27 
 11) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน  ......-..... คน   คิดเป็นร้อยละ …-….. 
 12) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
   ม.3  จ านวน 161 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.70 
   ม.6  จ านวน 182 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.28 
 13) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 20.24 
 14) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและนันทนาการ  1,051 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 15) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 1,051 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ  100 
 16) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 1,051 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 17) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกประเทศ 
1,051 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 18) จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอา่นและการสืบค้นจากเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 1,051 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 19) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา  1,051 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 20) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 1,051 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 4.1 ข้อมูลครูและบุคลากร  (ข้อมูล ณ  วันที่  31  มี.ค. 58) 
       ครูประจ าการ   

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช
การ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีได้รับ
การพัฒนา/ป ี

1 นายสมพร  สุขอร่าม 53 28 ผอ./ชนพ. กศ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร 304 
2 นายสาโรช  เกตุสาคร 43 18 รอง ผอ./ชนก กศ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร 244 
3 นายสารัตน์  พวงเงิน 39 16 รอง ผอ./ชนก กศ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร 200 
4 นางสาวชรินยา  สุขย้อย 37 12 รอง ผอ./ชนก กศ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร 370 
5 นางสุภัสศรณ ์ ค าแหง 39 15 ครู/ชนก ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ /ม.3 56 
6 นางนิภาพร  ไทยหล่อ 35 9 ครู/ชนก กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ / ม.6 90 
7 นางสาวโชติรส  แมลงภู่ 44 31 ครู/ชนพ ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย / ม.6 104 
8 นางพีรดา  แก้วบุรี 57 36 ครู/ชนพ สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร การงานฯ/ ม.2 40 
9 นางสายทอง  หลากจิตร 53 30 ครู/ชนพ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ/ม.4 88 
10 น.ส.กรกช  วิสุทธิลักษณ์  * 55 32 ครู/ชนพ ค.บ. แนะแนว สุขศึกษา/ม.3 40 
11 น.ส.ประพาพร  ไกรกิจราษฎร์ 40 16 ครู/ชนก กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ/ม.5 112 
12 นางสมพร  สินสมุทร 47 21 ครู/ชนพ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ/ม.1 112 
13 นายสุติ  คงเผื่อน 44 21 ครู/ชนพ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์/ม.2 88 
14 นายชาติชาย  ยุวกาญจนานนท์* 59 34 ครู/ชนก ศษ.บ. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์/ม.2 24 
15 นายกนกศักด์ิ  สอนเพียร 31 3 ครู/ไม่มี ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน/ม.4-6 104 
16 นายชลอ  ทิพวัน 49 26 ครู/ชนก ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ/ม.3 56 
17 น.ส.ศิริภรณ์  แก้วพันส ี 41 18 ครู/ชนก ศศ.ม ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.6 80 

18 นางสาวจิรสุดา  พยอม * 37 12 ครู/ชนก ค.บ. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา ศิลปะ/ม.2 40 

19 น.ส.รพี  อาภัย 40 5 ครู/ไม่มี กศ.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/ม.4 56 
20 นายพรชัย  พลับผล * 59 39 ครู/ชนพ กศ.บ. ชีววิทยา คอมพิวเตอร์/ม.4 104 

21 นางอาภรณ์  มนตรี * 48 22 ครู/ชนก กศ.ม. จิตวิทยาการ 
แนะแนว สังคมฯ/ม.1 48 

22 นางรัตนา  กัดฟัก 59 35 ครู/ชนพ กศ.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมฯ/ม.5 40 
23 นางรัติยา  พลับผล 59 35 ครู/ชนพ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.1 64 
24 นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง 34 11 ครู/ชนก กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.4 88 
25 นายวันชัย  วงศ์เทพนิวัติ 55 32 ครู/ชนพ ศศ.ม ไทยคดีศึกษา สังคมฯ/ม.4 66 
26 นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร 43 20 ครู/ชนก กศ.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา/ม.5 40 
27 นายกรกช  อ่ าทิม   ครู/ไม่มี กศ.บ ดนตรีศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา/ม.1 116 
28 นางสุนทรี  อินทโชติ 58 36 ครู/ชนพ ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานฯ/ม.5 112 
29 นางมะลิวัลย์  ทองอิน 34 10 ครู/ชนพ กศ.ม. วิจัยและวัดผล คณิตศาสตร์/ม.5 88 
30 ว่าที่ ร.อ.สมหมาย  ตุ้มศรี 53 31 ครู/ชนก ค.บ. เกษตรศาสตร์ การงานฯ/ม.6 48 
31 นางยุพิน  ม่วงเขียว 59 35 ครู/ชนพ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.5 90 
32 นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว  * 54 32 ครู/ชนพ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ม.6 56 

33 นางประภา  เอ่ียมสะอาด 58 34 ครู/ชนพ คศ.บ. 
พัฒนาการ

ครอบครัวและเด็ก 
การงานฯ/ม.3 40 

34 นางปราณ ี มั่นประสงค์ 32 7 ครู/ชนก กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.1 48 

35 นายนรินทร  มนตรี 49 26 ครู/ชนก กศ.ม. 
การวัดผล
การศึกษา 

ฟิสิกส์/ม.5 40 

36 
 

นางดวงเดือน  กิติประสาท 42 17 ครู/ชนก ศศ.ม ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.4 56 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช
การ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีได้รับ
การพัฒนา/ป ี

37 น.ส.ศักด์ิศรี  สายสิน * 51 28 ครู/ชนพ วท.บ. 
เทคโนโลยีการ

ผลิตพืช 
วิทยาศาสตร์/ม.1 48 

38 พ.อ.อ.เศกสรรค ์ คล้ายเพ็ญ 36 9 ครู/ชนก ศษ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์/ม.2,5 136 
39 นางวราภรณ์  พันธุ์พืช 51 28 ครู/ชนพ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.1 64 
40 นางบุญสม  อินทร์สอน 45 17 ครู/ชนก วท.บ. สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์/ม.2 48 

41 น.ส.สุนันทินี  สุขสวัสด์ิ 33 8 ครู/ชนก ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์/ม.1 48 

42 นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ 39 11 ครู/ชนพ กศ.ม. 
วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาฟิสิกส ์
ฟิสิกส์/ม.6 112 

43 นางศิวาพร  ศรีวราพงศ์ 48 25 ครู/ชนพ กศ.ม. 
วิทยาศาสตร์ศึกษา

เน้นฟิสิกส์ ฟิสิกส์/ม.4 40 

44 นางเพชรรัตน์  ทับจาก 52 24 ครู/ชนพ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ/ม.2 88 
45 นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย 41 8 ครู/ชนก วท.บ. สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์/ม.3 40 
46 นางน้ าเงิน  ศรีสุขวัฒนุกุล 50 28 ครู/ชนพ ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานฯ/ม.4 88 
47 นางสาววริศรา  เรียงเรียบ 33 5 ครู/ไม่มี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.1 72 
48 นางสาววรรณา  ศีลธรรม 36 12 ครู/ชนก ค.ม. วิจัยทางการศึกษา คอมพิวเตอร์/ม.3 136 
49 นางสาวนวนิตย์  วิเชียรโชติ 29 5 ครู/ไม่มี วท.บ. เคมี เคมี/ม.5 64 
50 นายชวลิต  สุขคล้าย * 31 2 ครูผู้ช่วย/ไม่มี ศศ.บ. บรรณารักษ์ ภาษาไทย/ม.5 72 

51 นางขนิษฐา  ทองมน 36 5 ครู/ไม่มี กศ.ม. 
หลักสูตรและการ

สอน 
สังคมฯ/ม.3 56 

52 นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง 36 5 ครู/ไม่มี กศ.ม. บริหารการศึกษา เคมี/ม.4 80 

53 นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี 33 9 ครู/ไม่มี กศ.บ. 
ชีววิทยาแขนงจุล

ชีววิทยา 
ชีววิทยา/ม.4 104 

54 นายจารึก  ใบกุ 26 2 ครูผู้ช่วย/ไม่มี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์/ม.1 80 

55 นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์ 36 12 ครู/ชนก กศ.ม. 
หลักสูตรและการ

สอน คณิตศาสตร์ ม.5 104 

56 นางสาวศิรดา  เนียมหอม 35 11 ครู/ชนก ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 40 
57 นางจริญ  สระชุ่ม* 51 11 ครู/ชนก ค.บ. พลศึกษา ภาษาไทย/ม.3 232 
58 นางสาวรัติยาภรณ์  อัมพวัน 32 8 ครู/ไม่มี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.5 96 
59 นางสาววฤนดา  เข็มพิลา 32 5 ครู/ไม่มี วท.ม. เคมีวิเคราะห์ เคมี/ม.4 80 
60 นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ 42 7 ครู/ชนก ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.2 120 
61 นายจีระศักด์ิ  พวงขจร 44 3 ครู/ไม่มี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.3 192 
62 นางสุภาวดี  นวลจีน 42  ครู/ชนก ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.2 64 

 
 จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก 55 คน   คิดเป็นร้อยละ    88.71 
 จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด 62 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                             โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

 
ครูอัตราจ้าง    
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 น.ส.เก้ือกูล  เรืองฤทธิ์ 
(พนักงานราชการ) 

28 5 ปี   วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์/ ม.3 งบบุคลากรโครงการ
คืนครูสู่ห้องเรียน 

2 น.ส.สุธิดา  ทับจาก 
(ครูอัตราจ้าง) 

27 3 ปี 5 เดือน วท.ม. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์/ม.1 ครูขั้นวิกฤต 

3 นายพงศกร  พลับผล 30 1  ป ี8 เดือน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ อุดหนุนรายหัว 
4 Mr.Jerome  Nuty 30 1  ป ี 10  เดือน  ปริญญาบัณฑิต 

สาขาจิตวิทยาประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ อุดหนุนรายหัว 

 
 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
      5.1  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีอาคารเรียน 4 หลัง   และอาคารประกอบ  จ านวน  5 หลัง และ
ส้วม 6 หลัง ได้แก่           

-     อาคาร  1  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ช้ัน  แบบ  216  จ านวน  16  ห้องเรียน   
สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2518  ใช้เป็นห้องเรียนและห้องประกอบส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  
ส านักงานจัดการเรียนรู้ระดับช้ันมัธยมศึกษาป่ีท่ี  1  และส านักงานบริหารโรงเรียน 

- อาคาร  2  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ช้ัน  แบบ  216  ค  จ านวน   8   ห้องเรียน 
สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2521  และต่อเติมจนครบ  16  ห้องเรียน  ในปีการศึกษา  2526  ใช้เป็นห้องเรียนและ
ห้องประกอบส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ส านักงานจัดการเรียนรู้ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2     

- อาคาร  3  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ช้ัน  แบบ  216  ล  (ปรับปรุง)  จ านวน  16   
ห้องเรียน  สร้างและต่อเติมช้ันล่างเป็นห้องสมุดโรงเรียนเมื่อปีการศึกษา  2537  ใช้เป็นห้องเรียนและห้อง
ประกอบส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ส านักงานจัดการเรียนรู้ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้องประชุมไทยคม 

- อาคาร  4  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ช้ัน  แบบ  324  ล   (หลังคาทรงไทย)   
จ านวน  24  ห้องเรียน  สร้างเมื่อปีการศึกษา  2543  ใช้เป็นห้องเรียนและห้องประกอบส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ห้องปฏิบัติการ  ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส านักงานจัดการเรียนรู้ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาป่ีท่ี  4 – 6 

-    อาคารศรีเมือง  สร้างเมื่อปีการศึกษา  2521  เป็นหอประชุมและโรงอาหารส าหรับให้บริการ
ด้านอาหารแก่นักเรียน 

-    อาคารเกตุเพชร  สร้างเมื่อปีการศึกษา  2539  เป็นอาคารหอประชุมแบบ  101 ล  (พิเศษ) 
ใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์  สถานท่ีประชุมของโรงเรียนและชุมชนท่ีมาขอใช้บริการ  (โรงยิม)  เล่น
แบดมินตัน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 

-     อาคารฝึกงาน  1  เป็นอาคารฝึกงานช้ันเดียว  จ านวน  2  หน่วย  สร้างเมื่อปีการศึกษา  
2523  ใช้เป็นห้องฝึกงานเกษตรกรรม  และเป็นห้องฝึกงานช่างไม้  และสหกรณ์โรงเรียน 
  -    อาคารฝึกงาน  2  เป็นอาคารฝึกงานช้ันเดียว  2  หน่วย  สร้างเมื่อปีการศึกษา 2526 ใช้เป็น
ห้องฝึกงานคหกรรม  และห้องฝึกงานอุตสาหกรรม 
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6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 24,100,920.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 24,100,920.00 
เงินนอกงบประมาณ 6,836,167.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 7112,797.75 
งบบริจาค 711,526.75 งบบริจาค 434,896.00 
รวมรายรับ 31,648,613.75 รวมรายจ่าย 31,648,613.75 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ 76.15 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  22.47 ของรายรับ 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่          
มีประชากรประชากรท้ังส้ิน  60,921 คน  อาศัยอยู่จริงท้ังส้ิน 43,497 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ด้านมิศาสตร์ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุโขทัย ทิศเหนือ ติดทุ่งนา ทิศใต้ ติดหมู่บ้าน
แป้ง ทิศตะวันออก ติดวัดศรีเมือง และทิศตะวันตก ติดทุ่งนา โรงเรียนต้ังอยู่บนที่ราบลุ่ม  น้ าท่วมถึง พื้นท่ี
เดิมเป็นทุ่งนา มีคลองล าขวัญผ่านกลางระหว่างวัดศรีเมืองกับโรงเรียน อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม ท านา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป 
คือ เทศกาลกินปลา   
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว 65,493.61 บาท /คน/ปี    
 3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  ปัจจัยภายนอก 
  จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นปัจจัยเอื้อ หรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด้านสังคมวัฒนธรรม แม้ว่า
ผู้ปกครองจะไม่ได้อยู่กับนักเรียน แต่ชุมชนยังช่วยดูแลเยาวชนในหมู่บ้าน ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักถึง
คุณค่าของการศึกษา มีเจตคติท่ีดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพของโรงเรียน แต่ชุมชนก าลังเผชิญกับความ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดไม่ถึง  ผู้ปกครองและชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง
ยากจน นอกจากนี้โรงเรียนยงัได้รับการสนับสนุนจากองค์กรส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542   เอื้อให้โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้จัดท าโครงการระดมทรัพยากร  เพื่อการจัด
การศึกษาให้นักเรียนได้อย่างพอเพียงในทุกปีการศึกษา 

ปัจจัยภายใน 
  สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียน ในส่วนท่ีเป็นจุดแข็ง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา  
คือ โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการแบบกระจายอ านาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและ
นโยบายด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร้อมท่ี
จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีระบบการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ท าให้จัด
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การศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมรีะบบ ในด้านผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความส าเร็จใน
การกล่อมเกลานักเรียนตามแนววิถีพุทธ  ส่งผลให้นักเรียนมีความประพฤติอยู่ในเกณฑ์ดี  นักเรียนท่ีจบ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีอัตราการเรียนต่อมากกว่า 95 % โรงเรียนมีจุดอ่อนอยู่บ้างในด้านของการก ากับ
ดูแลติดตามงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่จัดเป็นจุดอ่อนท่ีสามารถแก้ไขได้โดยการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการรายงานโดยเฉพาะการรายงานหลังด าเนินการ(AAR-After Action Review) 

  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจึงเป็นโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีเอื้อ
และเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สู่โรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา เป็นศูนย์การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

                 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา หน่วยกิต ชม./สัปดาห์ รายวิชา หน่วยกิต 
ชม./

สัปดาห์ 
สาระพื้นฐาน ( 11.0  หน่วยกิต) สาระพื้นฐาน  ( 11.0  หน่วยกิต) 

ท 21101 ภาษาไทย  1.5 3 ท 21102 ภาษาไทย  1.5 3 
ค 21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค 21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 
ว  21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 3 ว  21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 3 
ส 21101 สังคมศึกษาฯ  1.5 3 ส 21102 สังคมศึกษาฯ  1.5 3 

ส 21101 
ประวัติศาสตร์
ไทย 

0.5 1 ส 21102 
ประวัติศาสตร์
ไทย 

0.5 1 

พ 21101 
สุขศึกษา/พล
ศึกษา  

1.0 2 พ 21102 
สุขศึกษา/พล
ศึกษา 

1.0 2 

ศ 21101 ศิลปะ  1.0 2 ศ 21102 ศิลปะ  1.0 2 
ง 21101 การงานฯ  1.0 2 ง 21102 การงานฯ 1.0 2 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ 21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 
สาระเพิ่มเติม ( 2.5  หน่วยกิต) สาระเพิ่มเติม ( 2.5 หน่วยกิต) 
ค 20201 คณิตศาสตร ์ 0.5 1 ค 20202 คณิตศาสตร ์ 0.5 1 

ว 20201 
ของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์ 

0.5 1 ว 20202 
วิทยาศาสตร์กับการ
แก้ปัญหา 

0.5 1 

อ 20201  ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 0.5 1 อ 20202  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 1 
ง 20201  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 ง 20202  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 1.5 หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 1.5  หน่วยกิต) 
 แนะแนว - 1  แนะแนว - 1 

 
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะ 

- 1  
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะ 

- 1 

 กิจกรรมในเครื่องแบบ - 1  กิจกรรมในเครื่องแบบ - 1 
รวม 13.5 30 รวม 13.5 30 

           
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
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ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./สัปดาห ์ รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./สัปดาห ์

สาระพื้นฐาน ( 11.0  หน่วยกิต) สาระพื้นฐาน  (11.0    หน่วยกิต) 
ท 22101 ภาษาไทย  1.5 3 ท 22102 ภาษาไทย  1.5 3 
ค 22101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค 22102 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 
ว 22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 3 ว 22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 3 
ส 22101 สังคมศึกษาฯ  1.5 3 ส 22102 สังคมศึกษาฯ  1.5 3 
ส 22101 ประวัติศาสตร์ไทย 0.5 1 ส 22102 ประวัติศาสตร์ไทย 0.5 1 
พ 22101 สุขศึกษา/พลศึกษา  1.0 2 พ 22102  สุขศึกษา/พลศึกษา 1.0 2 
ศ 22101 ศิลปะ  1.0 2 ศ 22102 ศิลปะ  1.0 2 
ง 22101 การงานฯ  1.0 2 ง 22102 การงานฯ 1.0 2 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ 22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

สาระเพิ่มเติม (2.5  หน่วยกิต) สาระเพิ่มเติม ( 2.5  หน่วยกิต) 
ค 20203 คณิตศาสตร ์ 0.5 1 ค 20204 คณิตศาสตร ์ 0.5 1 

ว 20203 พันธุกรรมและการอยู่รอด 0.5 1 ว 20204 
แสงและ
ทัศนูปกรณ์ 

0.5 1 

อ 20203  ภาษาอังกฤษอ่าน- เขียน 0.5 1 อ 20204 
 ภาษาอังกฤษอ่าน- 
เขียน 

0.5 1 

ง 20203  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 ง 20204  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1.5  หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 1.5  หน่วยกิต) 

 แนะแนว - 1  แนะแนว - 1 

 
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะ 

- 1  
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะ 

- 1 

 กิจกรรมในเครื่องแบบ - 1  กิจกรรมในเครื่องแบบ -  
รวม 13.5 30 รวม 13.5 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
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ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./สัปดาห ์ รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./สัปดาห ์

สาระพื้นฐาน ( 11.0  หน่วยกิต) สาระพื้นฐาน  (11.0   หน่วยกิต) 
ท 23101 ภาษาไทย  1.5 3 ท 23102 ภาษาไทย  1.5 3 
ค 23101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค 23102 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 
ว 23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 3 ว 23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 3 
ส 23101 สังคมศึกษาฯ  1.5 3 ส 23102 สังคมศึกษาฯ  1.5 3 
ส  23103 ประวัติศาสตร์ไทย 0.5 1 ส  23104 ประวัติศาสตร์ไทย 0.5 1 
พ 23101 สุขศึกษา/พลศึกษา  1.0 2 พ 23102 สุขศึกษา/พลศึกษา 1.0 2 
ศ 23101 ศิลปะ  1.0 2 ศ 23102 ศิลปะ  1.0 2 
ง 23101 การงานฯ  1.0 2 ง 23102 การงานฯ 1.0 2 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 อ 23102 ภาษาอังกฤษ  1.5 3 

สาระเพิ่มเติม ( 2.5  หน่วยกิต) สาระเพิ่มเติม ( 2.5  หน่วยกิต) 
ค 20205 คณิตศาสตร ์ 0.5 1 ค 20206 คณิตศาสตร ์ 0.5 1 
ว 20205 เริ่มต้นกับโครงงานวิทย์ 0.5 1 ว 20206 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 0.5 1 
อ 20205  ภาษาอังกฤษอ่าน- เขียน 0.5 1 อ 20206  ภาษาอังกฤษอ่าน- เขียน 0.5 1 
ง 20205  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 ง 20206  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 1.5 หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 1.5  หน่วยกิต) 
 แนะแนว - 1  แนะแนว - 1 

 
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะ 

- 1  
ชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะ 

- 1 

 กิจกรรมในเครื่องแบบ - 1  กิจกรรมในเครื่องแบบ - 1 
รวม 13.5 30 รวม 13.5 30 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
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โครงการเรียนรู้ท่ี  1  (เนน้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./
สัปดาห์ 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./
สัปดาห์ 

สาระพื้นฐาน ( 9.5  หน่วยกิต) สาระพื้นฐาน  (9.5    หน่วยกิต) 
ท 31101 ภาษาไทย  1.0 2 ท 31102 ภาษาไทย  1.0 2 
ค 31101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค 31102 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 
ว 31101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2.0 4 ว 31103 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2.0 4 
ว 31104 โลกดาราศาสตร ์ 1.0 2 ว 31102 เคมีพ้ืนฐาน 1.0 2 
ส 31101 สังคมศึกษา 1.0 2 ส 31102 สังคมศึกษา 1.0 2 
ส 31103 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส 31104 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 
พ 31101  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 1 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 1 
ศ 31101 ศิลปะ  0.5 1 ศ 31102 ศิลปะ  0.5 1 
ง 31101 การงานและเทคโนโลยี 0.5 1 ง 31102 การงานและเทคโนโลยี 0.5 1 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 2 อ 31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 2 

สาระเพิ่มเติม ( 4.0 หน่วยกิต) สาระเพิ่มเติม ( 4.0 หน่วยกิต) 

ท 30201 
การอ่านและพิจารณา
วรรณกรรม 

0.5 1 ท 30209 วรรณกรรมท้องถ่ิน 0.5 1 

ค 30201 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค 30202 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 
อ 30201  ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 0.5 1 อ 30202  ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 0.5 1 
จ 30201 ภาษาจีน 0.5 1 จ 30202 ภาษาจีน 0.5 1 
ง 30201  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 ง 30202  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 1.5  หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 1.5  หน่วยกิต) 
 แนะแนว  1  แนะแนว  1 
 ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์  2  ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์  2 
รวม 13.5 30 รวม 13.5 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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โครงการเรียนรู้ที่  2  (เนน้ภาษา - สังคม) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./
สัปดาห์ 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./
สัปดาห์ 

สาระพื้นฐาน (9.5    หน่วยกิต) สาระพื้นฐาน  (9.5   หน่วยกิต) 
ท 31101 ภาษาไทย  1.0 2 ท 31102 ภาษาไทย  1.0 2 
ค 31101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค 31102 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 
ว 31101 เคมีพ้ืนฐาน 2.0 4 ว 31103 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2.0 4 
ว 31104 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  1.0 2 ว 31102 โลก ดาราศาสตร์ฯ 1.0 2 
ส 31101 สังคมศึกษา 1.0 2 ส 31102 สังคมศึกษา 1.0 2 
ส 31103 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส 31104 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 
พ 31101  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 1 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 1 
ศ 31101 ศิลปะ  0.5 1 ศ 31102 ศิลปะ  0.5 1 
ง 31101 การงานและเทคโนโลยี 0.5 1 ง 31102 การงานและเทคโนโลยี 0.5 1 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 2 อ 31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 2 

สาระเพิ่มเติม ( 4.0  หน่วยกิต) สาระเพิ่มเติม ( 4.0 หน่วยกิต) 

ท 30202 
การอ่านและพิจารณา
วรรณกรรม 

0.5 1 ท 30209 วรรณกรรมท้องถ่ิน 0.5 1 

ส 30201 ศาสนาสากล 1.5 3 ค 30202 การเมืองการปกครอง 1.5 3 
จ 30201 ภาษาจีน 0.5 1 อ 30202 ภาษาจีน 0.5 1 
ง 30201  คอมพิวเตอร์ 0.5 1 จ 30202  คอมพิวเตอร์ 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 1.5  หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 1.5  หน่วยกิต) 
 แนะแนว  1  แนะแนว  1 
 ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์  2  ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์  2 
รวม 13.5 30 รวม 13.5 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
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โครงการเรียนรู้ที่  1  (เนน้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./
สัปดาห์ 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./
สัปดาห์ 

สาระพื้นฐาน ( 6.5 หน่วยกิต) สาระพื้นฐาน  (6.5  หน่วยกิต) 
ท 32101 ภาษาไทย  1.0 2 ท 32102 ภาษาไทย  1.0 2 
ค 32101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค 32102 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 
ส 32101 สังคมศึกษา 1.0 2 ส 32102 สังคมศึกษา 1.0 2 
ส 32103 ประวัติศาสตร์ไทย 0.5 1 ส 32104 ประวัติศาสตร์ไทย 0.5 1 
พ 32101  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 1 พ 32102  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 1 
ศ 32101 ศิลปะ  0.5 1 ศ 32102 ศิลปะ  0.5 1 
ง 32101 การงานและเทคโนโลยี 0.5 1 ง 32102 การงานและเทคโนโลยี 0.5 1 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 2 อ 32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 2 

สาระเพิ่มเติม ( 7.0  หน่วยกิต) สาระเพิ่มเติม (7.0  หน่วยกิต) 
ค 30203 คณิตศาสตร ์ 1.0 2 ค 30204 คณิตศาสตร ์ 1.0 2 
ว 30201 ฟิสิกส์  1.5 3 ว 30202 ฟิสิกส์  1.5 3 
ว 30221 เคมี  1.5 3 ว 30222 เคมี  1.5 3 
ว 30241 ชีววิทยา  1.5 3 ว 30242 ชีววิทยา  1.5 3 
จ 30203 ภาษาจีน 0.5 1 อ 32202 ภาษาจีน 0.5 1 
ง 30203 คอมพิวเตอร์ 1.0 2 ง 32202 คอมพิวเตอร์ 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 1.5  หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 1.5  หน่วยกิต) 
 แนะแนว  1  แนะแนว  1 
 ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์  2  ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์  2 
รวม 13.5 30 รวม 13.5 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 



16 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                             โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

 
 
 
โครงการเรียนรู้ที่  2  (เนน้ภาษา - สังคม) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./
สัปดาห์ 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./
สัปดาห์ 

สาระพื้นฐาน ( 6.5  หน่วยกิต) สาระพื้นฐาน  ( 6.5  หน่วยกิต) 
ท 32101 ภาษาไทย  1.0 2 ท 32102 ภาษาไทย  1.0 2 
ค 32101 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค 32102 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 
ส 32101 สังคมศึกษา 1.0 2 ส 32102 สังคมศึกษา 1.0 2 
ส 32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส 32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 
พ 32101  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 1 
ศ 32101 ศิลปะ  0.5 1 ศ 32102 ศิลปะ  0.5 1 
ง 32101 การงานและเทคโนโลยี 0.5 1 ง 32102 การงานและเทคโนโลยี 0.5 1 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 2 อ 32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 2 

สาระเพิ่มเติม ( 7.0  หน่วยกิต) สาระเพิ่มเติม ( 7.0 หน่วยกิต) 
ท 30202 การเขียน  1.0 2 ท 30203 ประวัติวรรณคดี 1.0 2 
ส 30203 ประวัติสังคมและวัฒนธรรม 1.0 2 ค 30204 ภูมิศาสตร ์ 1.0 2 
ศ 30201 ศิลปะ 0.5 1 ศ 30202 ศลิปะ 0.5 1 

ว 32281 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรม  

1.5 3 ว 32282 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.5 3 

อ 30203  ภาษาอังกฤษอ่าน 1.0 2 อ 30204  ภาษาอังกฤษอ่าน 1.0 2 

อ 30207  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 1 อ 30208  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 1 
ง 30203  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 ง 32202  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 
จ 30203 ภาษาจีน 0.5 1 จ 30204 ภาษาจีน 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1.5    หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1.5    หน่วยกิต) 
 แนะแนว  1  แนะแนว  1 
 ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์  2  ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์  2 

รวม 13.5 30 รวม 13.5 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
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โครงการเรียนรู้ที่  1 (เนน้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./
สัปดาห์ 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./
สัปดาห์ 

สาระพื้นฐาน ( 4.5  หน่วยกิต) สาระพื้นฐาน  ( 4.5  หน่วยกิต) 
ท 33101 ภาษาไทย  1.0 2 ท 33102 ภาษาไทย  1.0 2 
ส 33101 สังคมศึกษา 1.0 2 ส 33102 สังคมศึกษา 1.0 2 
พ 33101  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 1 
ศ 33101 ศิลปะ  0.5 1 ศ 33102 ศิลปะ  0.5 1 
ง 33101 การงานและเทคโนโลยี 0.5 1 ง 33102 การงานและเทคโนโลยี 0.5 1 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 2 อ 33102 ภาษาอังกฤษ  1.0 2 

สาระเพิ่มเติม ( 9.0  หน่วยกิต) สาระเพิ่มเติม (9.0  หน่วยกิต) 
ค 30205 คณิตศาสตร ์ 2.5 5 ค 30207 คณิตศาสตร ์ 2.5 5 
ว 30204 ฟิสิกส์  1.5 3 ว 30204 ฟิสิกส์  1.5 3 
ว 30223 เคมี  1.5 3 ว 30224 เคมี  1.5 3 
ว 30243 ชีววิทยา  1.5 3 ว 30224 ชีววิทยา  1.5 3 
อ 30205  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 0.5 1 อ 30206  ภาษาอังกฤษ 0.5 1 
จ 30205 ภาษาจีน 0.5 1 จ 30206 ภาษาจีน 0.5 1 
ง 30205  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 ง 30206  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 1.5  หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1.5    หน่วยกิต) 
 แนะแนว  1  แนะแนว  1 
 ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์  2  ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์  2 

รวม 13.5 30 รวม 13.5 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
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โครงการเรียนรู้ที่  2 (เนน้ภาษา - สังคม) 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./
สัปดาห์ 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชม./
สัปดาห์ 

สาระพื้นฐาน ( 4.5  หน่วยกิต) สาระพื้นฐาน  (4.5    หน่วยกิต) 
ท 33101 ภาษาไทย  1.0 2 ท 33102 ภาษาไทย  1.0 2 
ส 33101 สังคมศึกษา 1.0 2 ส 33102 สังคมศึกษา 1.0 2 
พ 33101  สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา  0.5 1 
ศ 33101 ศิลปะ  0.5 1 ศ 33102 ศิลปะ  0.5 1 
ง 33101 การงานและเทคโนโลยี 0.5 1 ง 33102 การงานและเทคโนโลยี 0.5 1 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 2 อ 33102 ภาษาอังกฤษ  1.0 2 

สาระเพิ่มเติม ( 9.0 หน่วยกิต) สาระเพิ่มเติม (9.0  หน่วยกิต) 
ท 30205 หลักภาษาไทย 1.0 2 ท 30206 ภาษาและวัฒนธรรม  1.0 2 
ส 30205 ประวัติศาสตร์ไทย 1.0 2 ส 30206 ประวัติศาสตร์ไทย 1.0 2 
ส 30207 พระพุทธศาสนา 1.0 2 ส 30208 พระพุทธศาสนา 1.0 2 
ว  33281 พันธ์ุบรรพชีวิน 1.5 3 ว 33282 กินดีอยู่ดี ยากับชีวิต 1.5 3 
ค 30206 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 ค 30208 คณิตศาสตร ์ 1.5 3 
อ 30209  ภาษาอังกฤษ 1.0 2 อ 30210  ภาษาอังกฤษ 1.0 2 
จ 300205 ภาษาจีน 1.0 2 จ 30205 ภาษาจีน 1.0 2 
ง 30205  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 ง 30206  คอมพิวเตอร์ 1.0 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 1.5  หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1.5    หน่วยกิต) 
 แนะแนว  1  แนะแนว  1 

 
ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน์ 

 2  ชุมนุม/กิจกรรมสาธารณประโยชน์  2 

รวม 13.5 30 รวม 13.5 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 1) ห้องสมุดมีขนาด 256 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 12,156 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ อัตโนมัติบาร์โคท  Library 2,000 
   จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 431 คน ต่อ วันคิดเป็น  
ร้อยละ 37.80 ของนักเรียนท้ังหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน 5 ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน 4 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องแหล่งเรียนรู ้        จ านวน 4  ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน 176 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการเรียนการสอน 100 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 48 เครื่อง แยกเป็นระดับช้ันดังนี้  
ระดับช้ัน ม. 1 จ านวน 8 เครื่อง  ระดับช้ัน ม. 2 จ านวน 2 เครื่อง  ระดับช้ัน ม. 3 จ านวน 2 เครื่อง   
ระดับช้ัน ม. 4 จ านวน 10 เครื่อง  ระดับช้ัน ม. 5 จ านวน 2 เครื่อง  ระดับช้ัน ม. 6 จ านวน 16 เครื่อง  
และห้องสมุด จ านวน 8 เครื่อง  
   - จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย 480 คน
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 45.67  ของนักเรียนท้ังหมด  
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  จ านวน 28 เครื่อง  
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนห้อง สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/ปี) 

1. ห้องสมุดของโรงเรียน 1 83,068 
2. ห้องสมุดระดับช้ัน (ระดับช้ัน ม.1 – ม.6) 6 45,004 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 3 800 
4. ห้องดนตรีไทย 1 200 
5. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 5 800 
6. ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 2 800 
7. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 800 
8. ห้องจริยธรรม 1 200 
9. ห้องประชุม 3 52 
10. แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(ระดับช้ัน ม.1 – ม.6) 

6 1,200 

11. โรงปุ๋ยหมักใบไม้ 1 30 
12. โรงเพาะเห็ด 1 30 
13. จักรยานปั๊มน้ าพลังงานกล 1 30 
14. ปุ๋ยหมักใบไม้  30 
15. ศูนย์อาหาร 1 600 
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           5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

 แหล่งเรียนรู้ภายนอก จังหวัด สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ี

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศิลปาชีพ
ภาคกลาง กองพลทหารราบท่ี 11 

จ.ฉะเชิงเทรา 1 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร    จ. ฉะเชิงเทรา 1 
หาดเตยงาม จ.ชลบุรี 1 
สวนนงนุช                  จ.ชลบุรี 1 
เมืองจ าลอง จ.ชลบุรี 1 
 art in paradise         จ.ชลบุรี 1 
ปราสาทหินพนมรุ้ง       จ.บุรีรัมย์ 1 
สนามบอลนิวไอโมบาย สเตเดียม จ.บุรีรัมย์ 1 
เพลา เพลิน ยูติก รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ จ.บุรีรัมย์ 1 
ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์และรีสอร์ท    จ.ลพบุรี 1 
โครงการพัฒนาพืน้ท่ีบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ     

จ.ลพบุรี 1 

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล จ.ลพบุรี 1 
เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 1 
วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี 1 
ไร่ก านันจุล  จ.เพชรบูรณ์ 1 
โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชด าริ        จ.เพชรบุรี 1 
พิพิธภัณฑ์ลูกหลายพันธุ์มังกร จ.สุพรรณบุรี 1 
หมู่อนุรักษ์บ้านควายไทย จ.สุพรรณบุรี 1 
ตลายร้อยปี 3 ชุก  จ.สุพรรณบุรี 1 
หาดชะอ า                จ.เพชรบุรี 1 
ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า  จ.ชลบุรี 1 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  จ.ชลบุรี 1 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล    จ.ชลบุรี 1 
เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์     จ.ชลบุรี 1 
หมู่บ้านประมงช่องแสมสาร จ.ชลบุรี 1 
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 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
  

ท่ี ชื่อ  - สกุล เร่ืองที่ให้ความรู้ สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ี

1 นายชาญชัย  วัฒนะรัต บทบาทอ านาจหน้าท่ีและแนวทางการสอบ
ปลัดอ าเภอเพื่อศึกษาต่อ 

1 

2. นางรั่นทม  เวชศาสตร์ สรรพคุณทางยาของสมุนไพร  
และการประกอบอาหารด้วยพืชสมุนไพร  

1 

3. นางสมเด็จ  ด้วงมา ” 1 
4. นางจ าลอง  ไกรสีกาจ ” 1 
5. นางสายรุ้ง  ขุนอินทร์ ” 1 
6. นางวันเพญ็  ขลิบผา ” 1 
7. นางสมร  สุขสบาย ” 1 
8. นางสาวสุนันทา  ปานทับทิม ” 1 
9. นายรุ่งรัตน์  แมลงภู่ ” 1 
10. นางสุนิสา  มังษา ” 1 
11. นางตะวัน  วงคงค า   ” 1 
12. นางวิรัตน์  ตันตะภา ” 1 
13. นางประโลม  เรืองฤทธิ์ ” 1 
14. นางทองล้วน  กันเพ็ง ” 1 
15. นางอยู่  แซ่ซื้อ ” 1 
16. นางพรทิพย์  ไผ่งาม ” 1 
17. นางนุชนารถ  ดีแท้ ” 1 
18. นางสุภัค  ทองนาก ” 1 
19. นางปริชาต  ดีมาก ” 1 
20. นางก้าน  แม่นหมอก ” 1 
21. นางโสน  สีไพโต ” 1 
22. นางไพรลานา   จันทร์หอม ” 1 
23. นางสาวสุพัด  แก้วแดง ” 1 
24. นางอ าพร  เกิดค า ” 1 
25. นางรัตนาภรณ์  คงเผ่ือน ” 1 
26. นายทองค า  เข็มทองค า การด าเนินชีวิตตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1 

27. นายสมพงษ์  สินจันทร์ สมุนไพรพืน้บ้าน / นวดแผนไทย 1 
28. นางจันทร์เพ็ญ  อินทหอม การท าขนมวง 1 
29. นายจีน  ผ่องเพ็ชร การตัดกระดาษ 1 
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ท่ี ช่ือ  - สกุล เรื่องท่ีให้ความรู้ สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ี

30. นายเลียม  พุฒเกิด การท าว่าวภูมิปัญญาไทย 1 
31. นายมุกดา  อรัญวาส การท าว่าวภูมิปัญญาไทย 1 
32. นายสวิง  น้อมนวล การท าว่าวภูมิปัญญาไทย 1 
33. นางลวน  ไกรกิจราษฎร ์ การท าไม้กวาดทางมะพร้าว 1 
34. นายภิณโญ  ภิรมณ์ แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยี

ยานยนต์    จ.กรุงเทพฯ 
1 

 นางสาวสุวรรณี  สัจจะปิยะนิจ
กุล 

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเนตรนภา
บริรักษ์ จ.กรุงเทพฯ 

1 

35. นางอัจฉรา   ทองงามข า แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก 

1 

36. นายปุญญวิช  ทรัพย์ประกอบ แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

1 

37. นางสาวก ายาน  เฟื่องมณี แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยพยาบาล
บรมมาราชชนนี     จ.อุตรดิตถ์ 

1 

38. นางวิเชียร  ทอดดอนง้าว แนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษาพณิชการ 
จ.พิษณุโลก 

1 

39. นายสุรเชษฐ์  นาครินทร์ 
และคณะ 

แนะแนวการศึกษาต่อสารพัดช่างสุโขทัย 
จ.พิษณุโลก 

1 

40. ดร. สิรินทร์  สิมารักษ์ แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.พิษณุโลก 

1 

41. นายกษมา  ภูสีสด แนะแนวการศึกษาต่อมหาลัยวิทยาลัย
รามค าแหง จ.สุโขทัย 

1 

42. นางชัชฎาพร  อ่อนกล แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพ
ศรีส าโรง 

1 

43. นายสมพงษ์  สินจันทร์ ปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง นวดฝาเท้า 1 
44. นางถวินธิดา  ทองมี ปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง ท าขนมดอกจอก 1 
45. นางเสวียน  แก้วบังเกิด ปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง ผ้าทอมือบ้าน

ตะแบกใต้ 
1 

46. นางสมศรี  โตมาก ปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง ท าขนมกง 1 
47. นางสาววันวิสา  ชินรักษา ปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง ท าขนมเทียน 1 
48. นางทองพูล  แก้วเลิศ ปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง ผ้าไทยทรงด า 1 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 
 
 ผลงานครู   
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายสาโรช  เกตุสาคร รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นายชลอ  ทิพวัน รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นางประภา  เอี่ยมสอาด รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

นางพีรดา  แก้วบุรี รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

นายสุติ  คงเผ่ือน รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นางสาวโชติรส  แมลงภู่ รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

นางสาวกรกช  วิสุทธิลักษณ์ รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

นางสาววรรณา  ศิลธรรม รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

นางนิภาพร  ไทยหล่อ รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

นางสาวนวนิตย์  วิเชียรโชติ รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นางสาวรัติญากรณ์  อัมพวัน รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

นางศิรดา  ชินนอก รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์ รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นางสมหมาย  มั่นคง รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นางสาวสุนันทินี  สุขสวัสด์ิ รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
นางสาวมะลิวัลย์  ทองอินทร์ วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ค าส่ัง 
นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ค าส่ัง 
นางเพชรรัตน์  ทับจาก รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ค าส่ัง 
นางสมพร  สินสมุทร ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระ 

สังคมศึกษา 
มูลนิธิ ดร.มังกร  ทองสุขดี 

นางน้ าเงิน  ศรีสุขวัฒนุกุล รางวัลวัฒนคุณาธร กระทรวงวัฒนธรรม 
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 ผลงานนักเรียน 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1 น.ส.พรพันธ์  ดีประว ี ทุนเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ   
2 เด็กชายน าชัย   ทองกรณ์ 

เด็กชายชัยวัฒน์  พลวัฒน ์
เด็กชายกฤษฎา เหล่าเขตกิจ 

รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับช้ัน ม.1-3  

สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  
ครั้งท่ี 64 ประจ าปี
การศึกษา 2557  
ณ จังหวัดแพร่  

3 เด็กชายธนภัทร    ครุฑเพ็ชร รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคิด   
เลขเร็ว ม.1-ม.3  

4 น.ส.อัญจิราพร  ไกรสีกาจ รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน   
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6  

5 นางสาวกันกนิษฐ์ แรงสืบสิน 
นางสาวสุพรรณิกา ไกรสีกาจ 

ได้รับยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดี     
ศรีสังคม 

ส านักงานอธิบดีผู้
พิพากษา ภาค  6 

6 นายพรพรม  บัวเผ่ือน 
ด.ช.ชญานินท์  สิงห์สนิท 
ด.ช.ภานุวัฒน์  เจ๊กอยู่ 

ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
ประจ าปี  2556 

ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

7 นายพรพรม  บัวเผ่ือน 
นางสาวสุพิชชา  อินมั่น 
นางสาวนัฐสิมา  พักแย้ม 
นางสาวสุมิตตา  พักแย้ม 

ชนะเลิศการแข่งขันจัดบอร์ด
นิทรรศการ   
โครงการสานฝันวัยใส   

หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา  กองบัญชาการ
กองทัพไทย  ร่วมกับ
มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก
เปรม ติณสูลานนท์
และจ.สุโขทัย 

8 นายพิทยา  แซ่วี ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน
กีฬาวู๊ดบอล  ในการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ  ภาค  5  ครั้งท่ี  43     
เมืองแพร่เกมส์   

จังหวัดแพร่ 

9 มังคละโรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแสดง
วัฒนธรรมงานลอยกระทง  เผาเทียน
เล่นไฟ  จังหวัดสุโขทัย   
ประจ าปี  2557   

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุโขทัย 

10 ด.ญ.ไพรจิตรา  เพิ่มทรัพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1 การร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง งาน  OTOP   
อ าเภอกงไกรลาศ 

อ าเภอกงไกรลาศ      
จ.สุโขทัย 

11 นางสาวชัชมนต์   คร้ามมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2  
การร้องเพลงปลุกใจรักชาติร่วมสมัย
ของวัฒนธรรม จ.สุโขทัย 
 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุโขทัย 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
12 นายพรพรม  บัวเผ่ือน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

ชนิดกีฬากรีฑา ประเภทวิ่ง  800 
เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปี   

จังหวัดสุโขทัย 
การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน   
จังหวัดสุโขทัย  
ประจ าปี  2557 
 

13 นายอมรเทพ  สงสัย 
นายพรพรม  บัวเผ่ือน 
นายณัฐพล  สีโพโต 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี  2  
ชนิดกีฬา เปตอง  ประเภททีมชาย   
รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปี   

14 นายอมรรัตน์  อยู่จ๋ิว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
ชนิดกีฬากรีฑา  ประเภทวิ่ง 1500 
เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18  ปี   

จังหวัดสุโขทัย 
การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน  จังหวัดสุโขทัย  
ประจ าปี  2557 15 น.ส.สุจิตรา  มะลิลา 

น.ส.วิลาวรรณ  ทองอินทร์ 
น.ส.มินทรา  แก้วแดง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี  2  
ชนิดกีฬาเปตอง  ประเภททีมหญิง  
รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปี   

16 นายนัฐพงศ์  ขุนอินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี  2  
ชนิดกีฬาเปตอง  ประเภทชายเด่ียว  
รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปี   
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          10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ ) 

 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
1. โครงการพัฒนา 
เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ 

ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและ
มีสุนทรียภาพ 

1. จัดกิจกรรม แนะแนว 
บุคลิกภาพ/ สุขภาพจิต 
2. วินัยดีวิถีพุทธ 
3. จัดกิจกรรมบันทึก 
น้ าหนัก/ส่วนสูงและ
ทดสอบสมรรถภาพ 
4. กิจกรรมวัน 
นันทนาการ สืบสาน
ต านานศิลป์ 

คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

2. โครงการพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

1. จัดกิจกรรมวิถีพุทธ 
2. กิจกรรมเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
3. กิจกรรมคุณธรรม 
4. กิจกรรมแผนท่ีความดี 
5. จิตอาสา 
6. กิจกรรมสมุดส่ือใยรัก 
7. กิจกรรมอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                             โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ ) 

 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
3. โครงการพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ 
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง                     

ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ 
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง                     

1. กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน 
โครงงานวิจัย 
2. กิจกรรมวันบูรณาการ 
3. กิจกรรมห้องสมุด 3D 
4. กิจกรรมการสืบค้น

ข้อมูล 

คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึ้นไป 

4. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้ มี
ความสามารถใน การคิด
อย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์  
ตัดสินใจ ในการ
แก้ปัญหาได้  

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ    
คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหา 
 

1. กิจกรรมทัศนศึกษา 
2. กิจกรรมเรียนรู้ท้องถิ่น 
บ้านเรา 
3. กิจกรรมตามรอยพ่อ 
4. กิจกรรมนันทนาการ  
ดนตรี กีฬา สืบสาน
ต านานศิลป์  
5. กิจกรรมค่ายวิชาการ 
6. กิจกรรมติวเข้ม 

คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึ้นไป 

5. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนใหค้วามรู้และ
ทักษะท่ี จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์                          
ตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

1. จัดกิจกรรมตาม 
หลักสูตร 
2. จัดกิจกรรม 
 Pre O-Net 
3. จัดกิจกรรมบูรณาการ  
8 กลุ่มสาระ 
4. จัดกิจกรรมค่าย 
วิชาการ 8 กลุ่มสาระ 
 

คิดเป็นร้อยละ 85
ขึ้นไป 

6. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 
 

1. จัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ผ่านโครงงานวิจัย  
2. จัดกิจกรรมลด 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
3. จัดกิจกรรมจิตอาสา 
4. จัดกิจกรรมปลูกผัก 
สวนครัวรั้วกินได้ 

คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึ้นไป 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                             โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ ) 

 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
1.  โครงการพัฒนาส่ือ/
แหล่งเรียนรู้ 8 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  

1. เพื่อจัดหาส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2. เพื่อจัดบริบทของ
โรงเรียนให้มี
สภาพแวดล้อมเป็น
แหล่งเรียนรู้ 
3. เพื่อปรับปรุงห้องกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

จัดซื้อ จัดหา และผลิต 
ส่ือส าหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
  

คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึ้นไป 

2.  โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอน  8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
กิจกรรม 
-ค่ายวิชาการ 
-กิจกรรมบูรณาการ 
-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 
2. เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
 

กิจกรรมอบรม สัมมนา/
ประชุมวางแผนหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก
วันพุธ ในประเด็น 
-ติวเข้ม 
-แข่งขันทักษะวิชาการ 
-ค่ายวิชาการ 
-จัดท าคลังข้อสอบ 
-กิจกรรมซ่อมเสริม 
 

คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึ้นไป 

3.  โครงการพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพ
ครู 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  
 

1. เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
คิดวิเคราะห์ 
3. เพื่อพัฒนาครูให้มีการ
พัฒนาด้านวิจัยและ
นิเทศการสอน 
 
 

1. กิจกรรมอบรมสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้  
-กิจกรรมวิเคราะห์
หลักสูตร 
-กิจกรรมนิเทศการสอน 
-กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 
-กิจกรรมประชุมสัมนา
อบรมการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือและ เย่ียม
บ้าน และกิจกรรม
คุณธรรมจิตอาสา 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึ้นไป 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                             โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ ) 

 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
4. โครงการพัฒนางาน
บุคลากร 

1. พัฒนาระบบ ข้อมูล
สารสนเทศ ทะเบียน
บุคคล 
2. ศึกษาดูงาน 
แหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาบุคลากร
ประชุมปฏิบัติการ
วางแผน 
กลยุทธ์ (Smart 
Planning) 
4. พัฒนาบุคลากรตาม
หลักพุทธธรรม และแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- งานบุคลากรมีระบบ 
- บุคลากรสามารถจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เป็นส าคัญ 

คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึ้นไป 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ ) 

 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านคุณธรรม
ตามแนววิถีพุทธเน้นจิต
อาสา 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
2. เพื่อให้นักเรียนเอื้อ
อาทรต่อผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. เพื่อให้นักเรียน
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
4. เพื่อให้นักเรียน 
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์ และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม  
 

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์  
 

คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                             โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

กลยุทธ์ที่ 4.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ ) 

 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
1. โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. เพื่อให้โรงเรียน มีห้อง
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้ชุมชน 
3. เป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-กิจกรรมถอดบทเรียน 
-พัฒนาศูนย์การเรียนรู ้

คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึ้นไป 

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
หน่วยการเรียนรู ้
บูรณาการ “พอเพียง” 
และหน่วยการเรียนรู้
เพื่อสร้างคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง 
 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้เรื่องการ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ พอเพียง  
2. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถเป็นวิทยากร
ในการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ 

กิจกรรม 
-จัดท าหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการพอเพียง 
-กิจกรรมสร้างเครือข่าย
แกนน าด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึ้นไป 

3. โครงการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ผลงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-กิจกรรมนิทรรศการ 
-จัดท าสารสนเทศขยาย
ผลกิจกรรมพระราชด าริ
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความใฝ่เรียนรู้ คิดเป็น
ท าเป็น โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์โดยการ
จัดการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานวิจัย 
3. เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนในการ
ขับเคล่ือนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กิจกรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน
โครงงานวิจัย 
-กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมอุปนิสัย
การอยู่อย่างพอเพียง 
-กิจกรรมถอดบทเรียน 
 

คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึ้นไป 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                             โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล กระจายอ านาจแบบมีส่วนร่วม 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ ) 

 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
1. โครงการการจัด
การศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 
(ธรรมาภิบาล) 
1.1 เพื่อพัฒนา 
งานบริหารท่ัวไป 
1.2 งานอ านวยการ 

1. เพื่อพัฒนางาน
บริหารงานท่ัวไป 
ประชุมวางแผนหัวหน้า
งาน เช่น หัวหน้า
ระดับช้ัน หัวหน้าหมวด 
ทุกสัปดาห์ 
2. เพื่อพัฒนากิจกรรม
พัฒนางานอ านวยการ 
 - จัดประชุมทีมต่าง ๆ  
เดือนละ 1 ครั้ง 
- จัดท าคู่มือและช้ีแจง
แนวปฏิบัติของงาน 
ต่าง ๆ เช่น คู่มืองาน
บุคลากร คู่มืองาน
แผนงาน คู่มืองาน
การเงิน คู่มืองานพัสดุ 
เป็นต้น 
 

1. ประชุมวางแผนหัวหน้า
งาน เช่น หัวหน้าระดับช้ัน 
หัวหน้าหมวด ทุกสัปดาห์ 
2. มีคู่มือระบบงานต่าง ๆ  

คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึ้นไป 

  1.3 เพื่อพัฒนางาน
ด้านส่งเสริมการศึกษา 
  
 

1. เพื่อพัฒนางาน
กิจกรรมนักเรียน 
2. เพื่อระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาแนวทาง
กิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรม การลงโทษ 
4. เพื่อพัฒนาการ 
ทัศนศึกษาของโรงเรียน 
5. เพื่อประสานงานและ
พัฒนาเครือข่าย
การศึกษาและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

-จัดท าคู่มือระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-จัดสรร จัดหา วงเงิน 
ส าหรับทุนการศึกษา 
-ปรับภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรู้ ฐานการเรียนรู ้
-ประชุมผู้ปกครอง เย่ียม
บ้าน 
-จัดกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึ้นไป 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ ) 

 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
1.3 เพื่อพัฒนางานด้าน
ส่งเสริมการศึกษา 
 

6. เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
7. เพื่อพัฒนาดูแล
อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
8. เพื่อจัดกิจกรรมการ
รับนักเรียน 
9. เพื่อด าเนินการด้าน
โภชนาการและสุขภาวะ
อนามัย 
10. เพื่อพัฒนางาน
ทุนการศึกษาและ
กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

 คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึ้นไป 

1.4 โครงการพัฒนา
ระบบงานวิชาการ 
- วัดและประเมินผล 
- นิเทศการสอน 
- พัฒนาหลักสูตร 
-พัฒนาการคิดวิเคราะห์
เป็น 

1. งานบริหารงาน
วิชาการมีระบบ 
2. เพื่อพัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผลให้
เป็นระบบ 
3. เพื่อปรับปรุง
กระบวนการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตาม
หลักสูตร 
4. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ี
หลากหลายและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

-นิเทศการสอน 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
- ส่งเสริม จัดกิจกรรมวิจัย
ในช้ันเรียนและน าผลไปใช้ 
-จัดกิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ 
การเรียน 
-จัดท าคู่มือบริหารงาน
วิชาการ 

คิดเป็นร้อยละ 85
ขึ้นไป 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปทีี่ผ่านมา 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 
ดีเย่ียม (5) 

 

 
ดีเย่ียม (5) 

 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 

ดีเย่ียม (5) ดีเย่ียม (5) 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก (4) ดีมาก (4) 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 

ดีเย่ียม (5) ดีมาก (4) 

มาตรฐานที่ 5ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ดีมาก (4) ดีมาก (4) 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

ดีเย่ียม (5) ดีเย่ียม (5) 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม (5) ดีเย่ียม (5) 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม (5) ดีเย่ียม (5) 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

ดีเย่ียม (5) ดีเย่ียม (5) 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริหารท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนด 

ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
แนวทางการปฏิรูป  การศึกษาเพื่อพัฒนา  และส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
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 12.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม   เมื่อวันท่ี   
11 ถึง 13  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 
3 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
4 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ดีมาก 
5 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
ดีมาก 

6 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
7 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

ต้นสังกัด 
ดีมาก 

8 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

10 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

11 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 
ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี ได้แก่ 
 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 
 

จุดเด่น  
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง 

สถานศึกษา 



36 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                             โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

5. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
 ไม่มี 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดควรพัฒนา 

1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  2) การพัฒนาผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 

        2. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
   การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
        3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  การพัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียน การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระ
เรียนรู้โดยครูศึกษาผู้เรียนรายบุคคลและวิเคราะห์ถึงทักษะหรือเนื้อหาสาระย่อยของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
แล้วน ามาวางแผนการจัดการเรียนการสอน  โดยครูจัดท าเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี  และ
ด าเนินการอย่างจริงจังให้บรรลุผลภายในสองปีการศึกษา 
    2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการในด้านคิดเป็นท าเป็น  โดยครูจัดให้ผู้เรียนได้
ฝึกท ากิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างหลากหลาย  และต่อเนื่อง  เช่น  กิจกรรมการเรียนรู้จาก
รูปแบบโครงงาน กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์  การคิดค านวณตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่น  ของใช้  กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ  กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรม
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  กิจกรรมโต้วาที  การเป็นพิธีกรให้บรรลุ
ภายในสองปีการศึกษา 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมไปวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง น าไป
พัฒนาให้บรรลุผลภายในสองปีการศึกษา 
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 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
 ครูควรได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เกี่ยวกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน  การ
พัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตลอดจนเข้ารับการอบรม  สัมมนา  
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน  ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรลุผลภายในสองปีการศึกษา 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่มี 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

1. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  โดยการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหัวใจในการบริหารจัดการ  และจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ตระหนักถึง
ความพอดี ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  บนพื้นฐานของเงื่อนไขคุณธรรมและ
ความรู้ในมิติต่าง ๆ 4 มิติ  ส่งให้นักเรียนและคุณครูมีเหตุผลขึ้น  อ่อนโยนขึ้น  และเมื่อได้รับการประกาศ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการศึกษา 1 ใน 27 แห่งระดับประเทศ 
 2. การบริหารจัดการโดยการกระจายอ านาจ  (โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่) เป็นการบริหารงาน
ท่ีเน้นความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเรียนรู้และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในทุกกระบวนการโดยทีมจัดการ
เรียนรู้ 6 ทีม 
 3. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน รุ่น 2) เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของ Lab School โดยใช้เทคโนโลยี วัฒนธรรม ตามบริบทของโรงเรียน 
 4. โรงเรียนวิถีพุทธเนน้จิตอาสา รุ่น 1 และโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตรท่ีดี  เน้นการน ากิจกรรม
เพื่อการฝึกตน ให้มีสติในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาท่ีนักเรียนไทยในปัจจุบันไม่ค่อยมี
สมาธิกับการเรียน 
 5. ศูนย์การเรียนรู้การบริหารกายวิถีพุทธ เป็นการออกก าลังกายท่ีเน้นการเคล่ือนไหวอย่างช้า ๆ 
เน้นการฝึกสติและสมาธิ  แต่ให้ประสิทธิภาพในการบริหารร่างกายได้อย่างสมดุลท้ังทางกายและใจ 
 6. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เน้นการดูแลนักเรียนแบ่งเป็นภายในและภายนอกโรงเรียนโดย
ความร่วมมือกับชุมชน  ในชุมชนมีการดูแลลูกหลานของตนในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ในโรงเรียน
ดูแลโดย ครูประจ าช้ัน 1 คนดูแลนักเรียน 20-25 คน  มีการดูแลในระดับช้ันเรียน(โรงเรียนเล็ก) และ
โรงเรียนใหญ่โดยใช้ระบบการส่งต่อ 
 7. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นโครงงาน 
 
    ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ีระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.34 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.55 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 10.00 9.20 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 5.27 ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8  พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.68 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษรเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 81.05 ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับการศึกษามัธยมศึกษา  

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                             √    ใช่            ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีท่ีได้รับระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี     √     ใช่           ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่     √     ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา             √     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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หมายเหตุ   มาตรฐานท่ี 5 ระดับคุณภาพท่ีได้ ปรับปรุงและได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน  ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน รอบสาม  เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 
 
13. การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 

การพัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการคิด  
โรงเรียนได้น าระบบการเรียนรู้มาพัฒนา  โดยครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียน

เล็กร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  ออกแบบผังมโนทัศน์  และ
ออกแบบการวัดและประเมินผล  และจัดท าวิจัยในช้ันเรียนมาแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน  แต่ละ
โรงเรียนเล็กจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง  เช่นการน านักเรียนไป
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกชุมชน  วิทยากรท้องถิ่น   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือน าวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญมาช่วยสอน  เช่น วิทยากรด้านการงานอาชีพ  
วิทยากรด้านศิลปศึกษา  วิทยากรติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย รวมท้ังพัฒนาการวัดและประเมินผลเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงโดยการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  ช้ินงาน  โครงงานการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติ
กิจกรรม  ประเมินท้ังด้านความรู้ทักษะ  กระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ด้านการพัฒนาครูให้มีผลงานด้านวิชาการ   
โรงเรียนน าระบบ พัฒนาบุคลากร  โดยให้งานพัฒนาวิชาการ(งานวิชาการ)  จัดประชุม อบรม 

ศึกษาดูงาน  กับครูทุกคนในโรงเรียน ในเรื่องเกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงการวิจัยในช้ัน
เรียน  การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  การจัดการเรียนแบบบูรณาการ/โครงงาน  การจัดกิจกรรมตามแนว
โรงเรียนวิถีพุทธ การจัดกิจกรรมตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้งานพัฒนาการเรียนรู้
(กลุ่มสาระการเรียนรู้) เข้าร่วมประชุม อบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ การศึกษาดูงาน  เกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาวิจัยในช้ันเรียน  พัฒนาการวัดและประเมินผล  พัฒนาส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ สนับสนุนให้มีการแสดงผลงานในเวทีต่าง ๆ   การท าผลงานวิชาการ การเผยแพร่ผลงาน 

 มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ัน  และ
สรุปเป็นสารสนเทศงานพัฒนาบุคลากรระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรม สร้างเสริมเจตคติท่ีดีต่ออาชีพและ
ก าหนดแนวปฏิบัติการวางตนท่ีเหมาะสมของครูจรรยาบรรณ และคุณธรรมจริยธรรม ในวิชาชีพครู มี
สัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อนครู  นักเรียนผู้ปกครอง และชุมชน ให้หัวหน้างานทุกงานประเมินผลการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณและคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพครู  ตลอดจนมีการส่งเสริมและให้ก าลังใจครูท่ีวางตน
เหมาะสมเป็นแบบอย่างท่ีดี  

ด้านการพัฒนาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ   

   โรงเรียนน าระบบบริหารจัดการ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการควบคุมภายใน ติดตามการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาของบุคลากรในโรงเรียน 

 ระบบการน าองค์กร โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ  
รองผู้อ านวยการ ครูใหญ่  (หัวหน้าระดับช้ัน) ร่วมกันก าหนดทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐาน ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในการกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีความหลากหลาย  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง 
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ระบบยุทธศาสตร์ โรงเรียนมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประชุมหัวหน้างานเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ เป็นไป
ตามจุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียน ตลอดจนให้งานประกันคุณภาพการศึกษาก ากับติดตาม  ประเมินผล 
การปฏิบัติงานของทุกงานตามแผนปฏิบัติงาน และน ามาใช้ในการประเมินความส าเร็จและปรับปรุงแผน
เป็นระยะ    

ระบบชุมชนสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมวางแผน ด าเนินการ ประเมินผล ในการ
บริหารการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในกิจกรรมเวทีชุมชนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา 
และชุมชน ตลอดจนมีการร่วมมือชุมชนในการประเมินผลการด าเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ตอนท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

1. การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  5 กลุ่ม   1 กลุ่มงาน  ส านักงาน ได้แก่ 
งานอ านวยการ งานพัฒนาวิชาการ งานพฒันาการเรียนรู้ งานจัดการเรียนรู้ งานส่งเสริมการศึกษา  และกลุ่ม
งานปฏิรูปการศึกษา   ผู้บริหารยึดหลักการบริหารและเทคนิคการบริหาร แบบการพัฒนาตามกระบวนการ 
P D C A  และการมีส่วนร่วมจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา  ปีการศึกษา 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา งานบริหารสถานศึกษา งานการมีส่วนร่วม 

งานส่งเสริมการศึกษา งานอ านวยการ งานจัดการเรียนรู้ 
 

งานพัฒนาการเรียนรู้ งานพัฒนาวิชาการ 

- - งานการเงินการบัญช ี
- งานพัสดุ 
- งานสารบรรณ 
- งานบุคลากรและพัฒนา 
  บุคลากร 
- งานควบคุมภายใน 
- งานแผนและประเมินผล 

- - งานทะเบียนนักเรียน 
-งานหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานวัดผลรวม 
- งานสารสนเทศ 
-  งานประเมินและพฒันา 
- ระบบวัดประเมินผล 

 

กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษา 
   งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานการมีส่วนร่วม 
- งานรักษาความปลอดภัย    
  และรถรับส่งนักเรียน 

 

- งานประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 
- งานประเมินและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

 

- งานพัฒนาระบบ ICT 
- งานประเมินและพฒันาความเป็นเลิศ 

 

- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานชุมชนสัมพันธ์ 
- งานศูนย์วิทยบริการ 
- งานโภชนาการ 
- งานอาคารสถานที ่
- งานกิจกรรม สหกรณ์ 

 

- งานจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
- งานวัดประเมินผล การเรียนรู ้
- งานฝึกอบรม(นิสัย-บุคลิกภาพ)  
   นักเรียน 
- งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   (รวมคะแนน) 
- งานจัดท าสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
   ในชั้นเรียน 

 

- งานพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
- งานพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน 
- งานพัฒนาวัดและประเมินผล 
- งานพัฒนาสือ่และแหล่งเรียนรู ้
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ผังโครงสร้างองค์กรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

                                                                        (การวางระบบและโครงสร้างองค์กรของโรงเรียน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ 

วิจยัในชั้นเรียน 

การประเมิน/เคร่ืองมือ 
 

พัฒนา  

ระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรม ระบบพัฒนาบุคลากร 

ระบบชุมชนสัมพนัธ์ 
ระบบการน าองคก์ร 

ระบบยทุธศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

ดา้นประกนัคุณภาพ 

อาคารสถานท่ี 

วสัดุ/อุปกรณ์ 

งปม.  

ระบบบริหารจดัการ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ระบบกิจกรรมนกัเรียน 

ระบบการเรียนรู้ 

 

กลุ่ม 

งานจัดการเรียนรู้ 
(โรงเรียนเล็ก) 

กลุ่ม 

งานพัฒนาการ
เรียนรู้ 

งานพัฒนา
บุคลากร 

ดา้นกฎหมาย 

คน 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
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โครงสร้างงานเชิงระบบ  ประกอบด้วย 10 ระบบงานภายในโรงเรียน  เป็นระบบหลักท่ีส่งผล
โดยตรงต่อนักเรียน  3  ระบบ  ได้แก่  ระบบการเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบกิจกรรม
นักเรียน กับระบบสนับสนุนท่ีส่งผลทางอ้อมต่อนักเรียนอีก 7 ระบบ ได้แก่  ระบบน าองค์กร  ระบบ
ยุทธศาสตร์  ระบบบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศ  ระบบชุมชนสัมพันธ์  ระบบพัฒนาบุคลากร  และ
ระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรม 
 กลุ่มงานประกอบด้วย 3 กลุ่มงานหลักของโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  กลุ่มงานจัดการ
เรียนรู้  กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู ้
 แผนผังแสดง “งานพัฒนาบุคลากร”  รับผิดชอบระบบพัฒนาบุคลากรซึ่งผลจากความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานกลุ่มงานข้างต้น  และแสดงต่อไปด้วยว่า  ระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นผลสะท้อน
ไปมาระหว่างการปฏิบัติงานท้ัง  9  ระบบของกลุ่มงานท้ังสาม 
 หากพิจารณาแผนผังข้างต้นเทียบเคียงไปยังบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  จะเห็นว่าโครงสร้างตามแผนผัง
ข้างต้นนั้น  จ าแนกเป็น  “ทีมน า”  ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ในการบริหารโรงเรียน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามวงจรพัฒนา  และใช้หลักธรรมาภิบาล  ตลอดจนนิเทศงาน  ในกรอบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องให้บรรลุมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  และ  “ทีมน า” ได้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน
จัดการเรียนรู้และกลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้  ส่วน  “ทีมประสาน” ได้แก่  คณะกรรมการและคณะท างาน
ท่ีประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน  มีทีมบริหาร ทีมหัวหน้างานจัดการเรียนรู้  ทีมพัฒนาการเรียนรู้  เป็นต้น 
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โครงสร้างการบริหารจัดการเรียนรู้  (โรงเรียนเล็ก)  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์   ( Vision ) 
ปรัชญาของโรงเรียน    

“นตฺถิ ปญญฺา  สมาอาภา”  แปลว่า ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา 
ค าขวัญ  

“เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม” 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน   

“การจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน วิถีพุทธเน้นจิตอาสา  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี         
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนใหญ่ 
(คณะกรรมการบริหารโรงเรียน) 

- ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
- รองอ านวยการโรงเรียน 3 คน 
- หัวหนา้งานจดัการเรียนรู้  (ครูใหญ่)  6 ระดบั 

กลุ่มงานปฏบิัตกิารศึกษา 

(งานบุกเบิก) 
- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

- งานรักษาความปลอดภยัและรถ
รับส่งนกัเรียน 

- งานมีส่วนร่วม 

- งานพฒันาระบบ ICT 

- งานประเมินและพฒันาความ 

เป็นเลิศ 

- งานประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 

- งานประเมินและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 

กลุ่มงานจัดการเรียนรู้ 

(โรงเรียนเลก็ระดับช้ัน) 

- โรงเรียนเล็กระดบัชั้น ม.1 

- โรงเรียนเล็กระดบัชั้น ม.2 

- โรงเรียนเล็กระดบัชั้น ม.3 

- โรงเรียนเล็กระดบัชั้น ม.4 

- โรงเรียนเล็กระดบัชั้น ม.5 

- โรงเรียนเล็กระดบัชั้น ม.6 

กลุ่มงานสนับสนุน 
- งานอ านวยการ 

- งานพฒันาวิชาการ 

- งานพฒันาการเรียนรู้ 

(ภาษาไทย สังคมศึกษา 

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา 

ศิลปศึกษา  การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีภาษาต่างประเทศ) 

 

คณะกรรมการนักเรียน 
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2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด การส่ือสาร และสร้างความตระหนักของความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม  

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาหลักของอาเซียนได้ 
4. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ น ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัด 

การศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา สร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้บนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กระจายอ านาจแบบมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย 
1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสาโดยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  พัฒนาตนเอง  ให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่ือสารภาษาหลักของอาเซียนได้ 
2. บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ 
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นของโรงเรียน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วย 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีจิตส านึกในความพอเพียง มีความสุภาพ 
อ่อนโยนเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และมีวินัย 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 
3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1)  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหัวใจในการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ตระหนัก
ถึงความพอดี  ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีบนพื้นฐานของเงื่อนไขคุณธรรมและ
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ความรู้ในมิติต่าง ๆ 4 มิติ  ส่งผลให้นักเรียนและคุณครูมีเหตุมีผลขึ้น  อ่อนโยนขึ้น และได้รับการประกาศ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 1 ใน 27 แห่งระดับประเทศ 
 2)  การบริหารจัดการโดยการกระจายอ านาจ(โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่) เป็นการบริหารงาน
ท่ีเน้นความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเรียนรู้และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในทุกกระบวนการโดยทีมจัดการ
เรียนรู้ 6 ทีม 
 3)  ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนในฝัน รุ่น 2) เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของ Lab School โดยใช้เทคโนโลยี วัฒนธรรม ตามบริบทของโรงเรียน 
 4)  โรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา รุ่น 1 และ โรงเรยีนวิถีพุทธกัลยาณมิตรดี เน้นการน ากิจกรรม
เพื่อการฝึกตนให้มีสติในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาท่ีนักเรียนไทยในปัจจุบันไม่ค่อยมีสมาธิ
กับการเรียน 
 5)  ศูนย์การเรียนรู้การบริหารกายวิถีพุทธ  เป็นการออกก าลังกายท่ีเน้นการเคล่ือนไหวอย่างช้า 
ๆ เน้นการฝึกสติและสมาธิ แต่ให้ประสิทธิภาพในการบริหารร่างกายได้อย่างสมดุลท้ังกายและใจ 
 6)  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นการดูแลนักเรียนแบ่งเป็นภายในและภายนอกโรงเรียนโดย
ความร่วมมือกับชุมชน  ในชุมชนมีการดูแลลูกหลานของตนในระดับหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ ในโรงเรียน
ดูแลโดย ครูประจ าช้ัน 1 คนดูแลนักเรียน 20-25 คน มีการดูแลในระดับช้ันเรียน(โรงเรียนเล็ก) และ
โรงเรียนใหญ่โดยใช้ระบบการส่งต่อ 
 7)  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ในรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นโครงงาน   
 
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการและกิจกรรม) 

สนองตาม
มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
1.  โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะ
ท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพื่อป้องกันตนเองจากส่ิง
เสพติดให้โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
4. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. เพื่อให้นักเรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
6. เพื่อให้นักเรียนสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ  คิดเป็นร้อยละ 
85 ขึน้ไป  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยามีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ    
 
 

มาตรฐานท่ี 1   
(ตบช.ท่ี 1.1-1.6) 
 



49 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการและกิจกรรม) 

สนอง 
ตามมาตรฐาน/

ตัวบ่งชี้ 
2. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
2. เพื่อให้นักเรียนเอื้ออาทรต่อ
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
3. เพื่อให้นักเรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง 
4. เพื่อให้นักเรียน ตระหนัก   
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม  
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
คิดเป็นร้อยละ 85  ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยาได้รับการพัฒนาให้เป็น
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

มาตรฐานท่ี 2  
(ตบช.ท่ี 2.1-2.4) 
 
 

3. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟัง พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพื่อค้นหาความรู้
เพิ่มเติม 
3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
4. เพื่อให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีทักษะใน 
การแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง รักเรียนรู ้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา มีทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง รักเรียนรู ้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   
 

มาตรฐานท่ี 3  
(ตบช.ท่ี 3.1-3.4) 
 
 

 



50 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการและ
กิจกรรม) 

สนอง 
ตามมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 

4. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ความสามารถใน 
การคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนสรุป
ความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง
และดู ส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิด 
ของตนเอง 
2. เพื่อให้นักเรียนน าเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหา วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ  
คิดสร้างสรรค์  
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา 
มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์  
 

มาตรฐานท่ี 4              
(ตบช.ท่ี 4.1-4.4) 
 
 

5. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์แต่
ละกลุ่มสาระฯเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร  
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา 
มีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐานท่ี 5              
(ตบช.ท่ี 5.1-5.4) 
 
 2.เพื่อพัฒนาผลการประเมิน

สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. เพื่อพัฒนาผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. เพื่อพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ
และกิจกรรม) 

สนอง 
ตามมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 

6.  โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะ 
ในการท างาน  รัก
การท างาน  
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
  

1. เพื่อพัฒนาให้นักเรียน 
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีทักษะในการ
ท างานรักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต  
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา มี
ทักษะในการท างานรัก
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
และมี 
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต  
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 6              
(ตบช.ท่ี 6.1-6.4) 
 
 2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียน

ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. เพื่อพัฒนาให้นักเรียน
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. เพื่อพัฒนาให้นักเรียน      
มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการและ
กิจกรรม) 

สนอง 
ตามมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 

1.  โครงการพัฒนา
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
-วิทยาศาสตร์ 
-คณิตศาสตร์ 
-ภาษาไทย 
-การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
-ภาษาต่างประเทศ 
-ศิลปะและสุขพล
ศึกษา 
-สังคมศึกษา 

1. เพื่อจัดหาส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2. เพื่อจัดบริบทของ
โรงเรียนให้มี
สภาพแวดล้อมเป็นแหล่ง
เรียนรู ้
3. เพื่อปรับปรุงห้องกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

เชิงปริมาณ 
-ครู มีส่ือและใช้แหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
-ครูโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา มีส่ือและ
ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
กับความต้องการของ
นักเรียน 

มาตรฐานท่ี 7 
(ตบช.ท่ี 7.1-7.9) 
มาตรฐานท่ี 11              
(ตบช.ท่ี 11.1-11.3) 
 

2.  โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียน
การสอน   กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
กิจกรรม 
-ติวเข้ม 
-แข่งขันทักษะ
วิชาการ 
-ค่ายวิชาการ 
-จัดท าคลังข้อสอบ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
2. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
- ครูมีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงปริมาณ 
- ครูโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา  
มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 7  
(ตบช.ท่ี 7.1-7.9) 
มาตรฐานท่ี 10 
(ตบช.ท่ี10.1-10.6) 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ

ของโครงการและ
กิจกรรม) 

สนอง 
ตามมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 

3.  โครงการพัฒนา
คุณภาพและ
ศักยภาพครู 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
-คณิตศาสตร์ 
-ภาษาไทย 
-การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
-ภาษาต่างประเทศ 
-ศิลปะและสุขพล
ศึกษา 
-สังคมศึกษา 
 

1. เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
คิดวิเคราะห์ 
3. เพื่อพัฒนาครูให้มีการ
พัฒนาด้านวิจัยและนิเทศ
การสอน 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
เพื่อพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงปริมาณ 
ครูโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยาจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

มาตรฐานท่ี 7  
(ตบช.ท่ี 7.1-7.9) 

4. โครงการพัฒนา
งานบุคลากร 

1. พัฒนาระบบ ข้อมูล
สารสนเทศ ทะเบียน
บุคคล 
2. ศึกษาดูงาน 
แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. พัฒนาบุคลากรประชุม
ปฏิบัติการวางแผน 
กลยุทธ์ (Smart 
Planning) 
4. พัฒนาบุคลากรตาม
หลักพุทธธรรม และ   
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เชิงปริมาณ 
- งานบุคลากรมีระบบ  
คิดเป็นร้อยละ 85 
-บุคลากรสามารถจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เป็นส าคัญ
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงปริมาณ 
ระบบงานบุคลากร
โรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ และบุคลากร
สามารถจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 
 
 

มาตรฐานท่ื 7  
(ตบช.ท่ี7.1-7.9) 
มาตรฐานท่ี 1-6  
(ตบช.ท่ี 1.1-6.4) 
มาตรฐานท่ี 14 
ท่ี 14.1-14.2) 
มาตรฐานท่ี 15 
(ตบช.ท่ี 15.1-15.2) 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ
และกิจกรรม) 

สนองตามมาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้านคุณธรรมตาม
แนววิถีพุทธ 
เน้นจิตอาสา 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
2. เพื่อให้นักเรียนเอื้ออาทร
ต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 
3. เพื่อให้นักเรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง 
4. เพื่อให้นักเรียน ตระหนัก 
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม  
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์  
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา  
มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

มาตรฐานท่ี 2 
(ตบช.ท่ี 2.1-2.4) 
มาตรฐานท่ื 7  
(ตบช.ท่ี7.1-7.9) 
มาตรฐานท่ี 14 
(ตบช.ท่ี 14.1-14.2) 
มาตรฐานท่ี 15  
(ตบช.ท่ี 15.1-15.2) 
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กลยุทธ์ที่ 4.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการและกิจกรรม) 

สนองตามมาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ 

1. โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม 
-จัดกิจกรรมส่งเสริม
การใช้ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมถอด
บทเรียน 
-พัฒนาศูนย์ 
การเรียนรู ้

1. เพื่อให้โรงเรียน มี
ห้องการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้ชุมชน 
3. เป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
มีการพัฒนาศูนย์และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้    
คิดเป็นร้อยละ 85  
เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน ชุมชน ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มาตรฐานท่ื 7  
(ตบช.ท่ี7.1-7.9) 
มาตรฐานท่ี 10              
(ตบช.ท่ี 10.1-10.6) 
มาตรฐานท่ี 11              
(ตบช.ท่ี 11.1-11.3) 
มาตรฐานท่ี 13              
(ตบช.ท่ี 13.1-13.3) 
มาตรฐานท่ี 14         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1-14.2) 
มาตรฐานท่ี 15         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1-15.2) 

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
หน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ 
“พอเพียง” และ
หน่วยการเรียนรู้เพื่อ
สร้างคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง 
กิจกรรม 
-จัดท าหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการ
พอเพียง 
-กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายแกนน าด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้เรื่องการ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ พอเพียง  
2. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถเป็น
วิทยากรในการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรได้รับการมี
หน่วยบูรณาการพอเพียง คิด
เป็นร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา สามารถท า
หน่วยบูรณาการและสามารถ
เป็นวิทยากรในการจัดท า
หน่วยบูรณาการได้ 
 

มาตรฐานท่ื 7  
(ตบช.ท่ี7.1-7.9) 
มาตรฐานท่ี 10              
(ตบช.ท่ี 10.1-10.6) 
มาตรฐานท่ี 11              
(ตบช.ท่ี 11.1-11.3) 
มาตรฐานท่ี 13              
(ตบช.ท่ี 13.1-13.3) 
มาตรฐานท่ี 14         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1-14.2) 
มาตรฐานท่ี 15         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1-15.2) 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ
ของโครงการและกิจกรรม) 

สนองตามมาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ 

3. โครงการจัดการ
เรียนรู้แบบ 
บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กิจกรรม 
-กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน
โครงงานวิจัย 
-กิจกรรมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมอุปนิสัยการ
อยู่อย่างพอเพียง 
-กิจกรรมถอด
บทเรียน 
-กิจกรรมประกวด
ผลงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-กิจกรรมนิทรรศการ 
-จัดท าสารสนเทศ
ขยายผลกิจกรรม
พระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีความใฝ่เรียนรู้ คิด
เป็นท าเป็น โดยน้อม
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์โดยการ
จัดการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานวิจัย 
3. เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนในการ
ขับเคล่ือนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน เป็นผู้คิดเป็น คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดย
ผ่านการเรียนรู้ในรูปโครงงาน 
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา เป็นผู้คิด
เป็น คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ โดยผ่านการ
เรียนรู้ในรูปโครงงาน 
 

มาตรฐานท่ี 1-6         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1-6.6) 
(ตบช.ท่ี 13.1-13.3) 
มาตรฐานท่ี 14         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1-14.2) 
มาตรฐานท่ี 15         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1-15.2) 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล กระจายอ านาจแบบมีส่วนร่วม 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพของโครงการ
และกิจกรรม) 

สนองตามมาตรฐาน/ตัว
บ่งช้ี 

1. โครงการการจัด
การศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(ธรรมาภิบาล) 
1.1 เพื่อพัฒนา 
งานบริหารท่ัวไป 
1.2 งาน

อ านวยการ 

 1. เพื่อพัฒนางาน
บริหารงานท่ัวไป 
ประชุมวางแผนหัวหน้างาน 
เช่น หัวหน้าระดับช้ัน 
หัวหน้าหมวด ทุกสัปดาห์ 
2. เพื่อพัฒนากิจกรรม
พัฒนางานอ านวยการ 
 - จัดประชุมทีมภายในฝ่าย 
เดือนละ 1 ครั้ง 
- จัดท าคู่มือและช้ีแจงแนว
ปฏิบัติของงานต่าง ๆ เช่น 
คู่มืองานบุคลากร คู่มืองาน
แผนงาน คู่มืองานการเงิน 
คู่มืองานพัสดุ เป็นต้น 
 

ด้านปริมาณ 
1.ระบบการบริหารงาน
โดยใช้วงจรคุณภาพ 
(PDCA) คิดเป็น 
ร้อยละ 85 
2. มีระบบงานท่ีดี   
มีความถูกต้อง  
ลดขั้นตอน ท่ีไม่จ าเป็น 
มีการจัดการ/
ด าเนินงานโดยวงจร
คุณภาพ  (PDCA) 
 คิดเป็นร้อยละ 85 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยา มีการวางแผน 
ปฏิบัติตามแผน PDCA 
อย่างมีระบบ และเป็น
ขั้นตอนตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 1-6         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1-6.6) 
มาตรฐานท่ี 8 
(ตวับง่ชีท่ี้ 8.1-8.6) 
มาตรฐานท่ี 9 
(ตวับง่ชีท่ี้ 9.1-9.3) 
มาตรฐานท่ี 11        
(ตวับง่ชีท่ี้ 11.1-11.6) 
มาตรฐานท่ี 12 
 (ตบช.ท่ี 12.1-12.6) 
(ตบช.ท่ี 13.1-13.3) 
มาตรฐานท่ี 14         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1-14.2) 
มาตรฐานท่ี 15         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1-15.2) 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ
และกิจกรรม) 

สนอง 
ตามมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 

  1.3 งานส่งเสริม
การศึกษา 
  

 

1. พัฒนางานกิจกรรม
นักเรียน 
2. เพื่อระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา 
3. เพื่อพัฒนากิจกรรมการ
ทัศนศึกษา  
4. เพื่อประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. เพื่อพัฒนากิจกรรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
นักเรียนเรียน 
6. เพื่อพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
7. เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม 
8. เพื่อพัฒนากิจกรรมรับ
นักเรียน 
9. เพื่อพัฒนางานด้าน
โภชนาการและสุขภาวะ
อนามัย 
10. เพื่อพัฒนางาน
ทุนการศึกษาและกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ระบบงานส่งเสริม
การศึกษามีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
งานส่งเสริมการศึกษา
ของโรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยา มีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานท่ี 1-6         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1-6.6) 
มาตรฐานท่ี 8 
(ตวับง่ชีท่ี้ 8.1-8.6) 
มาตรฐานท่ี 9 
(ตวับง่ชีท่ี้ 9.1-9.3) 
มาตรฐานท่ี 11        
(ตวับง่ชีท่ี้ 11.1-11.6) 
มาตรฐานท่ี 12 
 (ตบช.ท่ี 12.1-12.6) 
มาตรฐานท่ี 1 
(ตบช.ท่ี 13.1-13.3) 
มาตรฐานท่ี 14         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1-14.2) 
มาตรฐานท่ี 15         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1-15.2) 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพของโครงการ
และกิจกรรม) 

สนอง 
ตามมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 

1.4 โครงการ
พัฒนาระบบงาน
วิชาการ 
 - วัดและ
ประเมินผล 
- นิเทศการสอน 
- พัฒนาหลักสูตร 
-คิด วิเคราะห์ 
เขียน 

1. งานบริหารงานวิชาการมี
ระบบ 
2. เพื่อพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลให้เป็นระบบ 
3. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หลักสูตร 
4. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
งานบริหารวิชาการ 
มีระบบ มีการวัด
ประเมินผล การนิเทศ
การสอน และพัฒนา
หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
งานวิชาการเป็นระบบ 
ครูมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ี
หลากหลายตาม
หลักสูตร มีการนิเทศ
การสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ื 7  
(ตบช.ท่ี 7.1-7.9) 
มาตรฐานท่ี 10              
(ตบช.ท่ี 10.1-10.6) 
มาตรฐานท่ี 12 
(ตบช.ท่ี 12.1-12.6) 
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ตอนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองตาม
มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ   
คิดเป็นร้อยละ 85   
ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา 
มีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

นักเรียนมากกว่า 
ร้อยละ 85 เข้าร่วม
กิจกรรมและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1          
(ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1-1.6) 
 

2. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ และ 
มีระเบียบวินัย 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ คิดเป็น
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยาได้รับ
การพัฒนาให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมากกว่า 
ร้อยละ 85 เข้าร่วม
กิจกรรมและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 2 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1-2.4) 
 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองตาม
มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
3. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีทักษะใน 
การแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง รักเรียนรู ้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา  
มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  
รักเรียนรู ้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

นักเรียนมากกว่า 
ร้อยละ 85 เข้าร่วม
กิจกรรมและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 3 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1-3.4) 
 
 

4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ 
คิดเป็น ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา 
มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมากกว่า 
ร้อยละ 85 เข้าร่วม
กิจกรรมและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 4              
(ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1-4.4) 
 
 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองตาม
มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
5. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา 
มีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

นักเรียนมากกว่า 
ร้อยละ 85 เข้าร่วม
กิจกรรมและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 5              
(ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1-5.4) 
 
 

6.  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการท างาน  รักการ
ท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ 
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนมีทักษะในการ
ท างานรักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา มี
ทักษะในการท างานรัก
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมากกว่า 
ร้อยละ 85เข้าร่วม
กิจกรรมและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 6              
(ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1-6.4) 
 
 

 



 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองตาม
มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
1.  โครงการพัฒนาส่ือ/แหล่ง
เรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-วิทยาศาสตร์ 
-คณิตศาสตร์ 
-ภาษาไทย 
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-ภาษาต่างประเทศ 
-ศิลปะและสุขพลศึกษา 
-สังคมศึกษา 

เชิงปริมาณ 
-ครู มีส่ือและใช้แหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
-ครูโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา มีส่ือ
และใช้แหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียน 
 

ครูมากกว่า 
ร้อยละ 85 มีการ
พัฒนาส่ือแหล่ง
เรียนรู้และผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 7 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1-7.9) 
มาตรฐานท่ี 11              
(ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1-
11.3) 
 

2.  โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน   กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
-วิทยาศาสตร์ 
-คณิตศาสตร์ 
-ภาษาไทย 
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-ภาษาต่างประเทศ 
-ศิลปะและสุขพลศึกษา 
-สังคมศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
- ครูมีความสามารถใน
การจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
และพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 
คิดเป็น ร้อยละ 85 
เชิงปริมาณ 
- ครูโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา 
มีความสามารถในการ
จัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
 
 
 
 

ครูมากกว่า 
ร้อยละ 85 มีการ
พัฒนาส่ือแหล่ง
เรียนรู้และผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 7 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1-7.9) 
มาตรฐานท่ี 10 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1-
10.6) 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองตาม
มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
3.  โครงการพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-คณิตศาสตร์ 
-ภาษาไทย 
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-ภาษาต่างประเทศ 
-ศิลปะและสุขพลศึกษา 
-สังคมศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
เพื่อพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คิดเป็น ร้อยละ 85 
เชิงปริมาณ 
ครูโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยาจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

ครูมากกว่า 
ร้อยละ 85 มีการ
พัฒนาคุณภาพ    
การเรียนการสอน
และเพิ่มศักยภาพ
การเรียนและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 7 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1-7.9) 

4. โครงการพัฒนางาน
บุคลากร 

เชิงปริมาณ 
- งานบุคลากรมีระบบ 
คิดเป็นร้อยละ 85 
-บุคลากรสามารถ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้
เป็นส าคัญคิดเป็น 
ร้อยละ 85 
เชิงปริมาณ 
ระบบงานบุคลากร
โรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา มี 
การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ  
และบุคลากรสามารถ
จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบุคลากรมีระบบ
และผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน มากกว่า 
ร้อยละ 85 

มาตรฐานท่ื 7 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1-7.9) 
มาตรฐานท่ี 1-6 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1-6.4) 
มาตรฐานท่ี 14 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1-
14.2) 
มาตรฐานท่ี 15 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1-
15.2) 
 



 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองตามมาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้านคุณธรรมตาม
แนววิถีพุทธเน้น   
จิตอาสา 

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 
คิดเป็น ร้อยละ 85 

นักเรียนมากกว่า 
ร้อยละ 85 เข้าร่วม
กิจกรรมและผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 2 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1-2.4) 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 4.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต 

 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองตามมาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

1. โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เชิงปริมาณ 
มีการพัฒนาศูนย์และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน ชุมชน ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครู นักเรียน ชุมชน มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมากกว่า 
ร้อยละ 85  และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1-6 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1-6.6) 
มาตรฐานท่ี 14         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1-14.2) 
มาตรฐานท่ี 15         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1-15.2) 

2. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
จัดท าหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการ 
“พอเพียง” และ
หน่วยการเรียนรู้เพื่อ
สร้างคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาให้มีหน่วย 
บูรณาการพอเพียง  
คิดเป็น ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา สามารถ
ท าหน่วยบูรณาการและ
สามารถเป็นวิทยากรใน
การจัดท าหน่วย 
บูรณาการได้   

ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาให้จัดท าหน่วย 
มีหน่วยบูรณาการพอเพียง 
มากกว่าร้อยละ 85 และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 14         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1-14.2) 
มาตรฐานท่ี 15         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1-15.2) 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองตามมาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

3. โครงการจัดการ
เรียนรู้แบบ 
บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน เป็นผู้คิดเป็น คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
โดยผ่านการเรียนรู้ในรูป
โครงงาน คิดเป็น 
ร้อยละ 85 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา เป็นผู้คิด
เป็น คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ โดยผ่านการ
เรียนรู้ในรูปโครงงาน 

นักเรียน เป็นผู้คิดเป็น คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
โดยผ่านการเรียนรู้ในรูป
โครงงาน มากกว่า 
ร้อยละ 85 และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1-6         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1-6.6) 
มาตรฐานท่ี 13 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 13.1-13.3) 
มาตรฐานท่ี 14         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1-14.2) 
มาตรฐานท่ี 15         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1-15.2) 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล กระจายอ านาจแบบมีส่วนร่วม 

 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณ 
และคุณภาพ) 

สนองตามมาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

1. โครงการการจัด
การศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
(ธรรมาภิบาล) 
1.1 เพื่อพัฒนา 
งานบริหารท่ัวไป 
งานอ านวยการ 

ด้านปริมาณ 
1.ระบบการบริหารงาน
โดยใช้วงจรคุณภาพ 
(PDCA) คิดเป็น  
ร้อยละ 85 
2. มีระบบงานท่ีดี 
มีความถูกต้อง 
ลดขั้นตอน ท่ีไม่จ าเป็น มี
การจัดการ/ด าเนินงาน
โดยวงจรคุณภาพ  (PDCA) 
คิดเป็นร้อยละ 85 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามี
การวางแผน ปฏิบัติตาม
แผน PDCA อย่างมีระบบ 
และเป็นขั้นตอนตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

มีระบบการปฏิบัติบัติงาน
ตามแผน PDCA อย่างเป็น
ระบบและเป็นขั้นตอน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
มากกว่า ร้อยละ 85 

มาตรฐานท่ี 1-6         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1-6.6) 
มาตรฐานท่ี 13 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 13.1-13.3) 
มาตรฐานท่ี 14         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1-14.2) 
มาตรฐานท่ี 15         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1-15.2) 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ 
และคุณภาพ) 

สนอง 
ตามมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
1.3 งานส่งเสริม
การศึกษา 
 

 

เชิงปริมาณ 
ระบบงานส่งเสริม
การศึกษามีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
คิดเป็น ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
งานส่งเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามี
การด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

งานส่งเสริมการศึกษาของ
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
มากกว่า ร้อยละ 85 
 

มาตรฐานท่ี 1-6         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1-6.6) 
มาตรฐานท่ี 8 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1-8.6) 
มาตรฐานท่ี 9 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1-9.3) 
มาตรฐานท่ี 11        
(ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1-11.6) 
มาตรฐานท่ี 12 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 12.1-12.6) 
มาตรฐานท่ี 13 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 13.1-13.3) 
มาตรฐานท่ี 14         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 14.1-14.2) 
มาตรฐานท่ี 15         
(ตัวบ่งช้ีท่ี 15.1-15.2) 
 

1.4 โครงการพัฒนา
ระบบงานวิชาการ 
- วัดและประเมินผล 
- นิเทศการสอน 
- พัฒนาหลักสูตร 
-คิด วิเคราะห์ เขียน 

เชิงปริมาณ 
งานบริหารวิชาการ 
มีระบบ มีการวัด
ประเมินผล การนิเทศการ
สอน และพัฒนาหลักสูตร 
คิดเป็น ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
งานวิชาการเป็นระบบ ครู
มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายตาม
หลักสูตร มีการนิเทศการ
สอน คิด วิเคราะห์ เขียน 
 

งานวิชาการเป็นระบบ ครู
มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายตาม
หลักสูตร มีการนิเทศการ
สอน มีการจัดกิจกรรม คิด
วิเคราะห์ เขียน มากกว่า
ร้อยละ 85 

มาตรฐานท่ื 7 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1-7.9) 
มาตรฐานท่ี 10              
(ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1-10.6) 
มาตรฐานท่ี 12 
(ตัวบ่งช้ีท่ี 12.1-12.6) 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 
 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(กิจกรรมโครงการ) 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

5 
 

- กิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 
เช่น ขยับกายสบายชีวี 
กระบองชีวจิต 

- กิจกรรมบูรณาการ 
- กิจกรรมฐานคุณธรรม 
- กิจกรรมนันทนาการสืบ

สานต านานศิลป ์
- กิจกรรมเข้าคา่ยคุณธรรม 
- กิจกรรมระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

และยุวกาชาด 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา

เสพติด 
- กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 
- กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน

โครงงานวิจัย 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

5 
 

1.3 ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค         
ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

5 
 
 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

5 
 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น 5 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
5 

เฉลี่ย 4.96 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 
     โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ มีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันและหลีกเล่ียงจาก
ส่ิงเสพติดให้โทษสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเองมี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นและความรู้สึกซาบซึ้งเห็น
คุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัย  สามารถสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย เช่น สืบ
สานต านานศิลป์ กีฬาภายในและนอกโรงเรียน  กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมต้านส่ิงเสพติดและเอดส์  
กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน กิจกรรมบูรณาการเรียนรูผ่้านโครงงานวิจัย เป็นต้น 
 

 2.  ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
สุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 1 ในระดับ ดีเย่ียม 
 
 



 

 

 

 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
      โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการออกก าลังกายให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพราะผลจาก

การตรวจสุขภาพประจ าปี พบว่านักเรียนมีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น ควรรณรงค์ในเรื่องการรับประทานอาหารให้
ถูกสุขลักษณะอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(กิจกรรมโครงการ) 

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 5 -กิจกรรมฐานคุณธรรม 
-กิจกรรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
-กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-กิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคาร 
- กิจกรรมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
- กิจกรรมต้นกล้า 
- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรม อย.น้อย 
-กิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์ 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 5 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 5 
2.4 ตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 5 

เฉลี่ย 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 
    โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม และเป็นคนดีของสังคม เช่น โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน ท่ีประกอบด้วย กิจกรรมฐานคุณธรรม  กิจกรรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน   กิจกรรมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  กิจกรรม
ต้นกล้า  กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนขนาดเล็ก  กิจกรรมชุมนุม  ฯลฯ 

2.  ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2  ในระดับดีเย่ียม 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้ทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ประเมินผู้เรียนด้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองท่ีดีและเป็น
ประชากรท่ีดีของโลกต่อไป 



 

 

 

มาตรฐานที่ 3    ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตันเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนือ่ง 

 
 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(กิจกรรมโครงการ) 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 

5 
 

-กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานวิจัย 
-กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมสมุดสื่อใยรัก 
-กิจกรรมวันบูรณาการผ่าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมห้องสมุด 
- กิจกรรมถอดบทเรียน 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นหา
ความรู้เพิ่มเติม 

5 
 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

5 
 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
5 

เฉลี่ย 4.74 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 

โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง

ค าถาม เพื่อค้นคว้าหา ความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน เช่น  กิจกรรมการส่งเสริมสมุดส่ือ
ใยรัก  กิจกรรมการสืบค้นความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานวิจัย กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมทัศนศึกษา ฯลฯ 

2.  ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัย

รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตัว มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถาม เพื่อค้นคว้าหา ความรู้ รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง   ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3  ในระดับดีเย่ียม 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้ทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระได้ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้และส่ือต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างองค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง  
 



 

 

 

มาตรฐานที่ 4    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
อย่างมีสติสมเหตุผล 

 
 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ ร่องรอยความ
พยายาม 

(กิจกรรมโครงการ) 
1. สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูด

หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
5 
 

-กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานวิจัย 
-กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมสมุดสื่อใยรัก 
-กิจกรรมวันบูรณาการผ่าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
- กิจกรรมถอดบทเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ลูกเสือ,ยุวกาชาด) 
-ค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 

2. น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตน 5 
3. ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
5 
 

4. มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 5 
เฉลี่ย 4.77 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 4 
     โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลโดยจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดได้แก่ กิจกรรมการ
เปรียบเทียบ จัดล าดับ การเล่าเรื่อง และการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อฝึก
ทักษะการคิดทุกรายวิชารวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ โดยท าโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
เรียนรู้ผ่านโครงงานวิจัย   กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมวันบูรณาการ  โครงงาน ฯลฯ 

2.  ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิด 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ัน ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4  ในระดับดีเย่ียม 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

ทักษะการคิด เพื่อพัฒนานกัเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
สมเหตุผล  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานวิจัย  กิจกรรมวันบูรณาการ กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ และมีกิจกรรมถอดบทเรียนทุกกิจกรรม 
และมีการติดตามนิเทศการสอนของครู 

 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่  5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ร่องรอยความพยายาม 
(กิจกรรมโครงการ) 

5.1 ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระฯเป็นไปตามเกณฑ์ 5 -กิจกรรมเฝ้าระวัง O-NET 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
-กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 เปิดโลก
วิชาการ 
-กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
-กิจกรรมเรียนรู้ผ่านโครงงานวิจัย 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมบูรณาการ 
-กิจกรรมฐานกิจกรรม 
การเรียนรู้ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

5 
 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

5 
 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 3 
เฉลี่ย 3.80 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดี 
 
1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 5 
โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียท้ัง 8 กลุ่มสาระ มี

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี โรงเรียนก าหนด รวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  เช่น    
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กิจกรรมเฝ้าระวัง O-NET   กิจกรรมค่ายวิชาการ 
8 กลุ่มสาระ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมเรียนรู้ผ่านโครงงานวิจัย  กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน 

2.  ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี 

ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  ส่งผลให้ผู้เรียนมี ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 5  ในระดับดีมาก 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้ทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ให้ผู้เรียนมีความรู้และ

พัฒนาให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยง   และเพิ่มเวลาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน
ในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  6   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ ร่องรอยความพยายาม 
(กิจกรรมโครงการ) 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 5 -กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานวิจัย 
- ค่ายวิชาการ 
- จัดห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมนันทนาการสืบสาน
ต านานศิลป์ 
-กิจกรรมแนะแนวศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 (ลูกเสือ   ยุวกาชาด) 
-กิจกรรมบูรณาการผ่าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

5 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 5 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ี

ตนเองสนใจ 
5 

เฉลี่ย 4.72 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 

1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 6 
โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานอย่างเป็น

ระบบ โดยมีการวางแผนการท างานด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการ
ตรวจสอบทบทวนการท างานเป็นระยะ ๆ จนงานท่ีด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายท่ีก าหนดจนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  เช่น  จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านโครงงานวิจัย จัดกิจกรรม
ชุมนุม เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติจริง  มีการน าเสนอผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรม 
วันบูรณาการ   จัดห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ 
ความร่วมมือร่วมใจและเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าต่อไป  มีการส่งผลงานผู้เรียนเข้า
แข่งขัน ประกวดในระดับต่าง ๆ  เพื่อเป็นการกระตุ้น  ให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง 

2.  ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ

ในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตสูงขึ้น  มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 6  ในระดับดีเย่ียม 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการท างานใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรายวิชา  เพื่อฝึกการท างานท่ีเป็นระบบ  สามารถประเมินผลการท างาน  
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย และครูทุกคนตรวจสอบประเมินผลงาน
ผู้เรียนทุกครั้ง เพื่อให้ผู้เรียน  ได้รับทราบผลการท างานของตน  และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
งานให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 



 

 

 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(กิจกรรมโครงการ) 
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5 
 

-กิจกรรมจัดประชุมครู  
อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ วิเคราะห์หลักสูตร
จัดท าหน่วยบูรณาการ 
-จัดกิจกรรมนิเทศการสอน 
-จัดกิจกรรมอบรมทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
-สนับสนุนให้พัฒนาด้าน
วิชาชีพ 
-จัดท าสื่อการเรียนการสอน 
-จัดท าวิจัยในการพัฒนาการ
เรียนรู้ 
-กิจกรรมศึกษาดูงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
-แผนการสอนของครู 
-วิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล SDQ, EQ 
-กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
- รายงานผลประเมินตนเอง 
PSAR 
- แฟ้มสะสมงานของครูและ
นักเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

5 
 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา 

5 
 

7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

5 
 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 
5 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

 
5 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

 
5 

7.8 ครูประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

 
5 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

5 

เฉลี่ย 9.16 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 7 
     โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูโดยให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐาน

ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่งด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่าง
รอบด้าน ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
น าข้อมูล สารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบวางแผนและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลท่ีมุ่งเน้นพฒันาการของผู้เรียนด้วยวิธกีารท่ีหลากหลาย ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  เช่น  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าวิจัยในการพัฒนาการ
เรียนรู้  ให้มีการนิเทศภายในในแต่ละกลุ่ม/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ้   
 



 

 

 

มีการขยายผลความรู้สู่เพื่อนครูในกรณีท่ีจัดส่งครูไปรับการอบรมจากองค์กรภายนอก  มีการนิเทศติดตาม
ผลการด าเนินงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2.  ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมพัฒนาครู จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 7  ในระดับดีเย่ียม 
3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ครูทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอน  และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(กิจกรรมโครงการ) 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่ม ท่ีเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 

5 -มีการกระจายอ านาจโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานกระจาย
อ านาจลงสู่ระดับ 6 ระดับ 
และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- ใช้ระบบประกันคุณภาพ 
มีการประเมินตนเอง 
- พัฒนาด้านหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
- สนับสนุนการพัฒนาและ
ประเมินครูให้เป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง 
- ส่งเสริมใหค้รูพัฒนาและ
ใช้สื่ออย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับผู้เรียน 
-โครงสร้างบริหาร 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด ท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 

5 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

5 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

4 

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

4 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

4 

เฉลี่ย 9.00 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 8 
โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริม ผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถทาง

วิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุม
ภารกิจท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ งานอ านวยการ งานพัฒนาการเรียนรู้ งานจัดการเรียนรู้ งานส่งเสริมการศึกษา  
และงานบริหารท่ัวไป ใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี ก าหนดไว้ในแผนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 
เต็มเวลา  เช่น    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความรอบรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการ
วัดและประเมินผลการเรียนการสอน  แต่งต้ังคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการหลักสูตรของ



 

 

 

สถานศึกษา  สนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรูท้้องถิ่นของสถานศึกษา  สนับสนุนการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษาและชุมชน  สนับสนุนการพัฒนาและ
ประเมินครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง และวางระบบกลไกท่ีดีในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.  ผลการพัฒนา 
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 8  ในระดับดีเย่ียม 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานให้หลากหลายวิธี  เพื่อให้สังคม

ได้รับทราบความก้าวหน้าของสถานศึกษา จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูท่ีมีผลงานดีเด่น  เพื่อ
สร้างขวัญก าลังใจให้มากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(กิจกรรมโครงการ) 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

5 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมประชุมชี้แจงนโยบาย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- กิจกรรมให้ความเห็นชอบใน

การใช้หลักสูตร และ
แผนปฏิบัติการการรับย้าย
บุคลากร 

- ประชุมคณะกรรมการ 
     สถานศึกษา อย่างภาค 
     เรียนละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

5 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

4 

เฉลี่ย 4.60 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 9 
โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้ คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานพ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าท่ีของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 26 และระเบียบ 
อื่น ๆ คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
เกดิประโยชน์สูงสุด และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา  เช่น    ใช้หลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  ดูแล  และ



 

 

 

ขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อวางแผนการจัดการศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการผู้ปกครอง
เครือข่าย  มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและแก้ปัญหาการด าเนินการ ประชุมในการอนุมัติการใช้
แผนปฏิบัติการ และหลักสูตรของโรงเรียน 

2.  ผลการพัฒนา 
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชน 

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ครู 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันก าหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 9  ในระดับดีเย่ียม 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงาน

อื่น ๆ และจะเป็นการท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในสถานศึกษามากขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 
 

 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(กิจกรรมโครงการ) 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 4 -จัดท าและพัฒนาหลักสูตร 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือ 
- ประชุมเชิงปฏฺบัติการด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและ
นิเทศภายในกลุ่มสาระ 
- คู่มือวัดผลประเมินผล 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์
- กิจกรรมทัศนศึกษา
นักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ      
8  กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน
โครงงานวิจัย 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ 

4 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

4 
 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลการปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

5 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน 

5 

เฉลี่ย 8.40 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
 
 
 



 

 

 

1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 10 
โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและ

ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแสดงจุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบ
โครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถ ความสนใจ มีการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ 
น าผลการนิเทศ การจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูล ในการพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.  ผลการพัฒนา 
ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันก าหนดหลักสูตร

สถานศึกษา และจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา  ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายมีการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  มาตรฐานหลักสูตรสนับสนุนให้ครูจัดท า  จัดหา  ผลิตส่ือการเรียนท่ีเอื้อ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 10  ในระดับดีมาก 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น น ามาใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยอาจเน้นในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  จัดให้มีส่ือเทคโนโลยี ส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น 

 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(กิจกรรมโครงการ) 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ

ปลอดภัย  มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อม  ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

5 - กิจกรรมดูแลและพัฒนา
อาคารและแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนเล็ก 

- กิจกรรมอย.น้อย 
- กิจกรรม 5 ส 
- กิจกรรมงานพัฒนา

อาคารและศูนย์อาหาร 
- กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี 
- ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

เช่นวิทยาศาสตร์ คณิต 
คอมพิวเตอร์เป็นต้น 

- กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 
- กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

4 

11.3. จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

4 
4 

เฉลี่ย 8.80 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
 
 
 



 

 

 

1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 11 
โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการจัดสภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความ

สะดวก พอเพียง ใช้การได้ดี  น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคารเรียน อาคารประกอบ แหล่ง
เรียนรู้ การบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน   
เช่น  การปรับปรุงอาคารสถานท่ี การพัฒนาส่ิงแวดล้อม และจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการต่างๆท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

2.  ผลการพัฒนา 
สถานศึกษาตระหนักในความส าคัญของสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนส่งผล

ให้การเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพและส่งผลต่อความสุขของผู้เรียน จึงปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีให้เอื้อต่อการเรียนรูของผู้เรียน ท าให้ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 11  ในระดับดีเย่ียม 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมถูกสุขลักษณะ เพื่อส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และจัดกิจกรรมห้องสมุด
ท่ีใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นและ  ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ ร่องรอยความพยายาม 
(กิจกรรมโครงการ) 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 -พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-การพัฒนาการบริหารงาน 
ตามวงจร PDCA 
-จัดท าสารสนเทศ 
-มีการรายงานผลการ
ด าเนินการของครู PSAR 
-มีการตรวจสอบและ
ทบทวนการปฏิบัติงานตาม
แผน 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัมนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
5 
 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 
 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4 
 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5 
 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

5 

เฉลี่ย 4.70 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
 
 
 



 

 

 

1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 12 
โรงเรียนจัดกิจกรรมด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน โดยท่ีการด าเนินงานของสถานศึกษาต้องครอบคลุม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง โดย การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการ
ตาม แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดท า
รายงานประจ าปี  น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้บุคลากร

ปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมเพื่อพัฒนาก าหนด
ทิศทางการจัดท า  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามระบบการประกัน
คุณภาพร่วมกัน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 12  ในระดับดีเย่ียม 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรจัดระบบการนิเทศภายในให้เป็นระบบครบวงจรโดยมีแผนการนิเทศและมีการ

ด าเนินการตามแผน  และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยบูรณาการโครงการของแต่ละระดับช้ัน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(กิจกรรมโครงการ) 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

5 
 
 
 

-กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน
โครงงานวิจัย 
- จัดกิจกรรมการใช้
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
และแหล่งเรียนรู้ศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง 
-สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
4 

เฉลี่ย 9.0 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

ดีมาก 



 

 

 

 
1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 13 
    โรงเรียน มีวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงานสร้างส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนให้มี

กระบวนการท่ีเกื้อหนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้
โดยผ่านส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มี
ระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท้ังบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย  ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวารสารและผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 

2.  ผลการพัฒนา 
     จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยผู้ปกครองเสนอแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนด้วย

กิจกรรมท่ีหลากหลายและใช้ประสบการณ์ตรง ผู้ปกครองเสนอแนวคิดในการจัดหลักสูตรสาระเพิ่มใน
โครงการพิเศษ  คณะกรรมการสถานศึกษาสนับสนุนการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาและวิสัยทัศน์สถานศึกษา  สมาคมนักเรียนเก่าสนับสนุนเครื่องมือทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ส าหรับการพัฒนาผู้เรียน จึงท าให้มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 13  ในระดับดีเย่ียม 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    โรงเรียนควรมีการน าแหล่งการเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น  

โดยอาจจะเน้นในสาระการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 

 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(กิจกรรมโครงการ) 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

5 -จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน บูรณาการโดยน้อม
น าเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวปฏิบัติ 
-จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ตามโครงการพระราชด าหริ
ให้กับครูและนักเรียน 
 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

4 

เฉลี่ย 4.60 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 14 
    โรงเรียนจัดกิจกรรม มีกระบวนการด าเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อให้

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมายกลยุทธ์ 
กิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก และมีการด าเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  



 

 

 

เช่น   จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน บูรณาการโดยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ จัด
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพระราชด าหริให้กับครูและนักเรียน จัดกิจกรรมฐานคุณธรรม 

2.  ผลการพัฒนา 
    จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการดูแลผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนต้องการ จึงจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ในห้องเรียน และจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้การอบรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนต้องการ  
นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียน สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายในการส่งเสริมผู้เรียน
ตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิจัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และเรียนรู้ตามแนววิถีพอเพียง ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีความเหตุผล มีความพอเพียง มีคุณธรรม   ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 14  
ในระดับดีเย่ียม 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    โรงเรียนควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่าง โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้มากขึ้นและหลากหลาย ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา 
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
 
ท่ี 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(กิจกรรมโครงการ) 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
5 -จัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบโครงงาน บูรณาการ
โดยน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ 
-จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานที่ตามแหล่งเรียนรู้
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 4 
เฉลี่ย 4.60 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 15 
     โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยมีการก าหนดแนวทางพัฒนาร่วมกนัช้ีแนะ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังท่ี
สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือก าหนดเอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น  เช่น   
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน บูรณาการโดยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ และ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานท่ีตามแหล่งเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานวิจัย กิจกรรมวันบูรณาการ 

 



 

 

 

2.  ผลการพัฒนา 
    จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน บูรณาการ

โดยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ และกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานท่ี
ตามแหล่งเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิจัย กิจกรรมวันบูรณาการและ 
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความพึงพอใจและสามารถเป็นตัวแทนเผยแพร่สู่
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นท่ีศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หลายแห่ง   ท าให้ ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 15  ในระดับดีเย่ียม 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรว่มกันก าหนดแนวทางและวางแผนในการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาสถานศึกษา และส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงเพื่อจัดกิจกรรมโครงการเพื่อตอบสนองนโยบาย  
จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การการให้คะแนนและสรุปผลการประเมินของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ดังนี้ให้คะแนนและสรุปผลการประเมินของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ดังนี้  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 27.99 
 

5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และ
มีสุนทรียภาพ 

   5.00 4.96 5 ดีเยี่ยม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 
ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

1051 1051 100.00 0.50 0.50 5 ดีเย่ียม 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1037 1051 98.66 0.50 0.49 5 ดีเย่ียม 

1.3 ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ 
และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ 
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ 
ปัญหาทางเพศ 

1028 1051 97.81 1.00 0.97 5 ดีเย่ียม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

1051 1051 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 1051 1051 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

1051 1051 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค ์

   5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม 
หลักสูตร 

1051 1051 100 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อ 
ผู้มีพระคุณ 

1051 1051 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี 
แตกต่าง 

1051 1051 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ ์     
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

1051 1051 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 
 
 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ 
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

 5.00 4.74 5 ดีเยี่ยม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
และส่ือต่างๆ รอบตัว 

1001 1051 95.24 2.00 1.90 5 ดีเย่ียม 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  
และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 1014 1051 96.47 1.00 0.96 5 ดีเย่ียม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

1005 1051 95.62 1.00 0.95 5 ดีเย่ียม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน า 
เสนอผลงาน 981 1051 93.33 1.00 0.93 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด 
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง 
มีสติสมเหตุผล 

  
 5.00 

 
4.77 

 
5 ดีเยี่ยม 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง  
และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน 
ตามความคิดของตนเอง 

1009 1051 96.00 2.00 1.92 5 ดีเย่ียม 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา 
หรือวิธีการของตนเอง 

1003 1051 95.43 1.00 0.95 5 ดีเย่ียม 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

1007 1051 95.81 1.00 0.95 5 ดีเย่ียม 

4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ 994 1051 95.80 1.00 0.95 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร   

 5.00 3.80 3 ดี 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแต่ 
ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์   

4.00 1.00 0.80 5 ดีมาก 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม 
หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์   

4.00 1.00 0.80 5 ดีมาก 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์
 และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์   

4.00 2.00 1.60 5 ดีมาก 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไป 
ตามเกณฑ์   

3.00 1.00 0.60 3 ดี 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการ 
ท างาน  รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  
 5.00 4.72 5 ดีเยี่ยม 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนิน 
การจนส าเร็จ 

989 1051 94.10 2.00 1.88 5 ดีเย่ียม 

6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา 
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 1000 1051 95.14 1.00 0.95 5 ดีเย่ียม 

6.3  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 1011 1051 96.19 1.00 0.96 5 ดีเย่ียม 
6.4  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา 
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 985 1051 93.72 1.00 0.93 5 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 45.06 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล   

 10.00 9.16 5 ดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

62 62 100.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

54 62 87.09 1.00 0.87 5 ดีเย่ียม 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ี 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

57 62 91.93 2.00 1.83 5 ดีเย่ียม 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/
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คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

57 62 91.93 1.00 0.91 5 ดีเย่ียม 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

57 62 91.93 1.00 0.91 5 ดีเย่ียม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

57 62 91.93 1.00 0.91 5 ดีเย่ียม 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน 

57 62 91.93 1.00 0.91 5 ดีเย่ียม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ี 
ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

57 62 91.93 1.00 0.91 5 ดีเย่ียม 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี 
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

57 62 91.93 1.00 0.91 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล   

 10.00 9.00 5 ดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ 
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน   

5.00 1.00 1.0 5 ดีเย่ียม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน 
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการ 
และการจัดการ 

  
5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด 
ไว้ในแผนปฏิบัติการ   

5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ   

4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน 
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา   

4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง 
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม 
ศักยภาพและเต็มเวลา 

  
4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา  
และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

  
 5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด   

5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 
ติดตาม  ดูแล และขับเคล่ือนการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล 
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  
5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาสถานศึกษา   

4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 

  
 10.00 8.40 4 ดีมาก 

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม 
และสอดคล้องกับท้องถิ่น   

4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ 
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ   

4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริม 
และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

  

4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน 
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  
4.00 1.00 0.80 5 ดีเย่ียม 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน 
การสอนอย่างสม่ าเสมอ   

4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี 
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
ทุกคน   

5.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัด 
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม 
ให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   

 10.00 8.80 5 ดีเยี่ยม 

11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
อาคารเรียน มั่นคง สะอาดและปลอดภัย  
มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน 
สภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

  
5.00 4.00 4.00 5 ดีเย่ียม 

11.2  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ของผู้เรียน 

  
4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 

11.3  จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ 
มีส่วนร่วม 

  
4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามี 
การประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามที่ 
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
 5.00 4.70 5 ดีเยี่ยม 

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

 
 

5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

12.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

  

5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

 
4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมิน 
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

 

 
4.00 0.50 0.40 4 ดีมาก 

12.5  น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน 
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 
5.00 0.50 0.50 5 ดีเย่ียม 

12.6  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

 
 

5.00 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 9.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง  
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 
 10.00 9.00 5 ดีเยี่ยม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก 
แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
5.00 5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

13.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง 
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง 
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ 
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
4.00 5.00 4.00 

4 
 
 
 

ดีมาก 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น   

 5.00 4.60 5 ดีเย่ียม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์  
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  
5.00 3.00 3.00 5 ดีเย่ียม 



 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
/จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน 
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
  

 

 
4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตาม 
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
สถานศึกษาให้ยกระดับ 
คุณภาพสูงขึ้น 

  
 5.00 4.60 5 ดีเย่ียม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ 
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนว 
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

  
5.00 3.00 3.00 5 ดีเย่ียม 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
และพัฒนาดีขึ้นกว่าท่ีผ่านมา   

4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 
  

 100.00 90.85 5 ดีเยี่ยม 
 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนท่ีได้    90.85 
ระดับคุณภาพ   ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3      ระดับ 4    ระดับ 5 

                  (ปรับปรุง)       (พอใช้)          (ดี)             (ดีมาก)        (ดีเย่ียม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

     

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  
ท่ีพึงประสงค์ 

     

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น 
ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
สมเหตุผล 

     

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม 
หลักสูตร 

     

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อ 
อาชีพสุจริต 

     

ด้านการจัดการศึกษา 
ม    มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  
กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

     

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง      

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  
จุดเน้น แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

     

รวม    2 13 

 
 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม
มีค่าเฉล่ีย 4.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     4.1 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ม.1-ม.6) ปีการศึกษา 2557 

 
ตาราง 1  แสดงค่าเฉล่ียระดับผลการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2557  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลฃการเรียน จ านวน 

X  S.D. 
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส นักเรียน ร้อยละ 
ภาษาไทย 10 9 17 20 37 18 64 1 0 0 176 1.92 0.93 47.94 
คณิตศาสตร์ 21 21 34 30 53 32 66 10 0 0 267 2.08 1.03 51.92 
วิทยาศาสตร์ 44 26 23 20 19 13 30 1 0 0 176 2.69 1.11 67.26 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 48 43 59 59 56 44 41 2 0 0 352 2.52 0.97 62.93 
สุขศึกษาและพลศึกษา 199 80 49 16 6 0 0 2 0 0 352 3.62 0.56 90.55 
ศิลปะ 5 27 55 27 20 23 18 1 0 0 176 2.50 0.85 62.43 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 173 45 42 36 49 28 56 8 0 0 437 2.89 1.17 72.17 
ภาษาต่างประเทศ 48 22 44 60 78 85 91 9 0 0 437 2.12 1.01 52.95 
 ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2551 2.58 1.11 64.40 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง 2  แสดงค่าเฉล่ียระดับผลการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2557  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลฃการเรียน จ านวน 

X  S.D. 
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส นักเรียน ร้อยละ 
ภาษาไทย 1 1 11 31 42 30 56 3 0 0 175 1.73 0.71 43.29 
คณิตศาสตร์ 5 16 28 44 67 60 32 14 0 0 266 1.98 0.86 49.44 
วิทยาศาสตร์ 128 34 19 26 27 12 8 12 0 0 266 3.13 1.12 78.29 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35 33 75 99 52 66 66 8 0 0 434 2.30 0.95 57.43 
สุขศึกษาและพลศึกษา 137 82 45 35 29 11 7 4 0 0 350 3.25 0.86 81.36 
ศิลปะ 10 38 40 26 32 10 17 2 0 0 175 2.59 0.89 64.86 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 93 42 63 49 100 40 37 10 0 0 434 2.60 1.04 64.95 
ภาษาต่างประเทศ 29 17 22 42 58 56 90 36 0 0 350 1.82 1.10 45.46 
 ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2534 2.44 1.10 61.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง 3  แสดงค่าเฉล่ียระดับผลการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2557  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน จ านวน 

X  S.D. 
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส นักเรียน ร้อยละ 
ภาษาไทย 15 29 32 33 24 9 23 0 0 0 165 2.57 0.91 64.32 
คณิตศาสตร์ 42 79 57 58 30 30 22 12 0 0 330 2.69 1.01 67.23 
วิทยาศาสตร์ 81 20 52 19 44 33 81 0 0 0 330 2.47 1.16 61.82 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 7 79 85 128 25 3 2 0 0 330 2.35 0.54 58.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 109 66 46 50 59 0 0 0 0 0 330 3.18 0.75 79.39 
ศิลปะ 11 29 54 23 34 12 2 0 0 0 165 2.75 0.71 68.64 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 103 59 54 59 35 19 1 0 0 0 330 3.11 0.80 77.84 
ภาษาต่างประเทศ 17 25 29 44 41 63 82 29 0 0 330 1.85 1.06 46.29 
 ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2310 2.62 0.99 65.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง 4  แสดงค่าเฉล่ียระดับผลการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2557  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผล การเรียน จ านวน 

X  S.D. 
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส นักเรียน ร้อยละ 
ภาษาไทย 24 34 61 49 44 16 11 4 0 0 243 2.65 0.85 66.20 
คณิตศาสตร์ 41 18 45 54 23 25 23 9 2 0 240 2.51 1.07 62.86 
วิทยาศาสตร์ 88 134 141 65 71 64 57 17 7 0 644 2.64 1.05 66.05 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 48 64 48 74 65 18 5 0 0 0 322 2.82 0.78 70.42 
สุขศึกษาและพลศึกษา 93 23 13 13 16 1 2 0 0 0 161 3.48 0.76 86.88 
ศิลปะ 45 41 44 8 20 2 1 0 0 0 161 3.23 0.69 80.67 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 140 64 42 31 27 11 7 0 0 0 322 3.31 0.81 82.69 
ภาษาต่างประเทศ 64 48 100 77 71 55 46 18 7 0 486 2.44 1.06 61.06 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2579 2.79 1.00 69.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง 5  แสดงค่าเฉล่ียระดับผลการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2557  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน จ านวน 

X  S.D. 
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส นักเรียน ร้อยละ 
ภาษาไทย 3 21 54 94 54 31 7 3 0 0 267 2.41 0.67 60.30 
คณิตศาสตร์ 60 28 50 44 39 20 9 8 0 0 258 2.77 1.00 69.28 
วิทยาศาสตร์ 52 70 76 58 45 21 14 5 0 0 341 2.82 0.88 70.49 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 53 86 127 78 56 19 11 10 2 0 442 2.81 0.86 70.16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 51 112 119 47 16 3 0 2 0 0 350 3.16 0.59 79.07 
ศิลปะ 102 51 10 3 0 0 8 1 0 0 175 3.61 0.72 90.29 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 171 68 96 48 28 20 7 4 0 0 442 3.22 0.85 80.49 
ภาษาต่างประเทศ 64 60 119 113 120 73 59 16 2 0 626 2.42 0.96 60.46 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2901 2.84 0.92 70.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง 6  แสดงค่าเฉล่ียระดับผลการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2557  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน จ านวน 

X  S.D. 
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส นักเรียน ร้อยละ 
ภาษาไทย 24 68 64 77 21 5 0 17 0 0 276 2.78 0.92 69.57 
คณิตศาสตร์ 44 23 31 21 21 19 15 14 0 0 188 2.59 1.21 64.83 
วิทยาศาสตร์ 21 54 120 104 101 47 25 16 0 0 488 2.44 0.86 60.99 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 25 60 47 54 52 79 29 0 0 364 1.98 1.06 49.59 
สุขศึกษาและพลศึกษา 101 52 70 52 53 24 22 2 0 0 376 2.90 0.95 72.47 
ศิลปะ 88 60 34 1 2 0 3 0 0 0 188 3.58 0.53 89.56 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 156 54 62 42 22 5 34 1 0 0 376 3.16 0.96 79.09 
ภาษาต่างประเทศ 67 55 131 157 106 90 101 33 0 0 740 2.29 1.01 57.23 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2996 2.61 1.05 65.21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง  7  แสดงค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน จ านวน 

X  S.D. 
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ร มส นักเรียน ร้อยละ 
ภาษาไทย 28 28 35 48 31 5 0 0 0 0 175 2.88 0.70 72.07 
คณิตศาสตร์ 27 26 35 39 48 41 40 10 0 0 266 2.25 1.03 56.30 
วิทยาศาสตร์ 43 40 50 56 31 32 14 0 0 0 266 2.73 0.88 68.23 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 160 103 87 57 75 27 16 0 0 0 525 3.07 0.87 76.69 
สุขศึกษาและพลศึกษา 276 41 22 9 2 0 0 0 0 0 350 3.83 0.38 95.71 
ศิลปะ 63 32 36 29 13 2 0 0 0 0 175 3.28 0.69 81.93 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 137 68 41 70 61 37 19 1 0 0 434 2.95 0.96 73.76 
ภาษาอังกฤษ 61 37 57 54 103 53 62 6 1 0 434 2.37 1.01 59.16 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2599 2.89 0.97 72.13 
 
 จากตาราง  7  แสดงค่าเฉล่ียระดับผลการเรียนของนักเรียนนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2557  จ าแนกตามระดับผลการ
เรียนโดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีระดับผลการเรียนเรียนเฉล่ียเท่ากับ  2.89  คิดเป็นร้อยละ  72.13  ผลส าเร็จอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง  8  แสดงค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  จ าแนกตามระดับผลการเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน จ านวน 

X  S.D. 
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ร มส นักเรียน ร้อยละ 
ภาษาไทย 14 35 46 31 24 12 2 4 0 0 168 2.75 0.83 68.75 
คณิตศาสตร์ 41 24 29 28 35 42 51 8 0 0 258 2.28 1.13 57.07 
วิทยาศาสตร์ 115 54 29 23 19 4 3 11 0 0 258 3.26 1.00 81.44 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 171 119 109 79 40 39 7 18 0 0 582 3.04 0.96 76.05 
สุขศึกษาและพลศึกษา 166 120 19 20 1 0 0 10 0 0 336 3.55 0.75 88.76 
ศิลปะ 70 38 31 18 6 0 0 5 0 0 168 3.35 0.82 83.78 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 118 121 73 49 28 7 5 11 2 0 414 3.16 0.89 79.02 
ภาษาอังกฤษ 42 30 49 39 51 51 63 6 5 0 336 2.26 1.08 56.47 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2586 2.95 1.04 73.79 
 
 จากตาราง  8  แสดงค่าเฉล่ียระดับผลการเรียนของนักเรียนนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2557  จ าแนกตามระดับผลการ
เรียนโดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีระดับผลการเรียนเฉล่ียเท่ากับ 2.95  คิดเป็นร้อยละ  73.79  ผลส าเร็จอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง  9  แสดงค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  จ าแนกตามระดับผลการเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน จ านวน 

X  S.D. 
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ร มส นักเรียน ร้อยละ 
ภาษาไทย 31 35 38 33 8 5 10 1 1 0 162 2.94 0.88 73.53 
คณิตศาสตร์ 34 59 67 84 43 15 18 2 2 0 324 2.72 0.84 67.90 
วิทยาศาสตร์ 80 23 18 30 63 89 19 2 0 0 324 2.49 1.06 62.35 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 77 63 64 65 34 14 3 3 1 0 324 3.01 0.83 75.23 
สุขศึกษาและพลศึกษา 170 88 59 5 0 0 0 1 1 0 324 3.63 0.50 90.86 
ศิลปะ 32 32 63 24 9 1 0 1 0 0 162 3.14 0.62 78.47 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 126 71 54 26 22 0 22 2 1 0 324 3.23 0.91 80.67 
ภาษาอังกฤษ 21 26 36 42 51 48 96 2 2 0 324 2.03 0.98 50.77 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2430 2.92 0.97 72.96 
 
 จากตาราง  9  แสดงค่าเฉล่ียระดับผลการเรียนของนักเรียนนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2557  จ าแนกตามระดับผลการ
เรียนโดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีระดับผลการเรียนเฉล่ียเท่ากับ  2.92  คิดเป็นร้อยละ  72.96  ผลส าเร็จอยู่ในระดับดี  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง  10  แสดงค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  จ าแนกตามระดับผลการเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน จ านวน 

X  S.D. 
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ร มส นักเรียน ร้อยละ 
ภาษาไทย 31 35 51 45 39 10 13 4 0 0 228 2.71 0.89 67.76 
คณิตศาสตร์ 41 13 54 33 51 16 9 4 0 0 221 2.67 0.92 66.63 
วิทยาศาสตร์ 105 72 82 58 30 13 7 4 0 0 371 3.10 0.83 77.46 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 58 59 67 63 19 8 3 1 0 292 2.62 0.78 65.58 
สุขศึกษาและพลศึกษา 216 22 17 9 13 6 4 5 0 0 292 3.61 0.83 90.20 
ศิลปะ 34 38 31 20 12 8 0 3 0 0 146 3.07 0.85 76.71 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 133 52 70 45 48 11 0 4 0 0 363 3.17 0.84 79.13 
ภาษาอังกฤษ 42 32 88 72 84 55 43 19 1 0 436 2.33 1.00 58.34 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2584 2.91 0.97 72.80 
 
 จากตาราง  10  แสดงค่าเฉล่ียระดับผลการเรียนของนักเรียนนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2557  จ าแนกตามระดับผลการ
เรียนโดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีระดับผลการเรียนเฉล่ียเท่ากับ  2.91  คิดเป็นร้อยละ  72.80  ผลส าเร็จอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง  11  แสดงค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557    จ าแนกตามระดับผลการเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน จ านวน 

X  S.D. 
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ร มส นักเรียน ร้อยละ 
ภาษาไทย 2 18 49 68 53 36 24 4 0 0 254 2.25 0.76 56.30 
คณิตศาสตร์ 38 23 47 24 21 30 43 21 0 0 247 2.28 1.23 57.03 
วิทยาศาสตร์ 19 50 102 82 60 51 32 10 1 0 407 2.43 0.89 60.84 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 68 87 110 63 38 22 20 13 0 0 421 2.83 0.95 70.84 
สุขศึกษาและพลศึกษา 152 85 47 28 15 6 1 0 0 0 334 3.46 0.65 86.56 
ศิลปะ 62 60 29 13 2 1 0 0 0 0 167 3.49 0.51 87.28 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 64 75 97 89 53 32 8 3 0 0 421 2.84 0.81 70.90 
ภาษาอังกฤษ 27 49 80 81 120 73 124 37 4 0 595 2.01 1.02 50.23 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3013 2.63 1.03 65.72 
 
 จากตาราง  11  แสดงค่าเฉล่ียระดับผลการเรียนของนักเรียนนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2557  จ าแนกตามระดับผลการ
เรียนโดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีระดับผลการเรียนเฉล่ียเท่ากับ  2.63  คิดเป็นร้อยละ  65.72  ผลส าเร็จอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง  12  แสดงค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  จ าแนกตามระดับผลการเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน จ านวน 

X  S.D. 
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ร มส นักเรียน ร้อยละ 
ภาษาไทย 20 36 78 73 25 22 7 4 0 0 265 2.69 0.78 67.22 
คณิตศาสตร์ 12 11 18 20 35 28 52 6 0 0 182 1.95 0.99 48.70 
วิทยาศาสตร์ 22 41 65 65 90 53 41 3 0 0 380 2.34 0.86 58.52 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 21 23 70 71 89 24 50 0 0 0 348 2.34 0.83 58.62 
สุขศึกษาและพลศึกษา 85 77 80 71 37 11 3 0 0 0 364 3.08 0.73 76.96 
ศิลปะ 34 58 37 16 36 1 0 0 0 0 182 3.10 0.70 77.40 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 130 50 98 25 13 4 44 0 0 0 364 3.10 0.97 77.44 
ภาษาอังกฤษ 15 50 109 172 132 101 116 16 1 0 712 2.14 0.85 53.49 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2979 2.60 0.95 64.99 
 
 จากตาราง  12  แสดงค่าเฉล่ียระดับผลการเรียนของนักเรียนนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2557  จ าแนกตามระดับผลการ
เรียนโดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีระดับผลการเรียนเฉล่ียเท่ากับ 2.60  คิดเป็นร้อยละ  64.99   ผลส าเร็จอยู่ในระดับพอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 
4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 

คุณภาพการศึกษา  ระดับชาติ 
ตาราง  13  คุณภาพการศึกษา  ระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

สาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
ภาษาไทย 162 32.51 8.29 20.07 34 128 0 20.99 79.01 0.00 
คณิตศาสตร์ 162 26.99 8.73 16.66 23 139 0 14.20 85.80 0.00 
วิทยาศาสตร์ 162 35.69 10.42 22.03 26 134 2 16.05 82.72 1.23 
สังคมศึกษาฯ 162 43.65 9.95 26.94 2 150 10 1.23 92.59 6.17 
สุขศึกษาและพลศึกษา 162 58.04 12.29 35.83 1 110 51 0.62 67.90 31.48 
ศิลปะ 162 40.19 9.39 24.81 6 151 5 3.70 93.21 3.09 
การงานอาชีพฯ 162 45.36 11.72 28.00 4 136 2 2.47 83.95 1.23 
ภาษาต่างประเทศ 162 24.78 5.96 15.30 13 149 0 8.02 91.98 0.00 
  

จากตาราง 13  คุณภาพการศึกษา  ระดับชาติช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 พบว่าจ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับดีสูงสุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  จ านวน  51  คน  คิดเป็นร้อยละ 31.48  รองลงมากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.17 

 
 



  
 

 

 

ตาราง  14  จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกสูงขีดจ ากัดล่าง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวนนักเรียนที่
คะแนนถูกสูงกว่า

ขีดจ ากัดล่าง 

ร้อยละนักเรียนที่
คะแนนถูกสูงกว่า

ขีดจ ากัดล่าง 
ภาษาไทย 162 35.17 56 34.57 
คณิตศาสตร์ 162 29.61 51 31.48 
วิทยาศาสตร์ 162 38.58 60 37.04 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

162 46.67 68 41.98 

สุขศึกษา 162 59.28 83 51.23 
ศิลปะ 162 43.11 59 36.42 
การงานอาชีพฯ 162 45.38 91 56.17 
ภาษาอังกฤษ 162 27.43 56 34.57 
 
 จากตาราง  14  จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกสูงขีดจ ากัดล่าง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  พบว่า มี
นักเรียนท่ีคะแนนถูกสูงกว่าขีดจ ากัดล่างสูงสุด ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
จ านวน  91  คน  คิดเป็นร้อยละ  56.17  รองลงมากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน  
83  คน  คิดเป็นร้อยละ  51.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง  15   แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3   
                  ปีการศึกษา  2557 กับ   ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ระดับโรงเรียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย   

ปีการศึกษา 2557 
คะแนนเฉลี่ย   

ปีการศึกษา 2556 
ผลการ

เปรียบเทียบ 
ภาษาไทย 32.51 42.85 -10.34 
คณิตศาสตร์ 26.99 22.94 4.05 
วิทยาศาสตร์ 35.69 36.46 -0.77 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.65 36.33 7.32 
สุขศึกษาและพลศึกษา 58.04 54.65 3.39 
ศิลปะ 40.19 42.28 -2.09 
การงานอาชีพฯ 45.36 44.70 0.66 
ภาษาต่างประเทศ 24.78 26.80 -2.02 

รวมเฉลี่ย 38.40 38.38 0.02 
 

จากตาราง  15   แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ปีการศึกษา  2557 กับ   ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ระดับโรงเรียน  พบว่า  มีคะแนน
เฉล่ียปีการศึกษา 2557 สูงกว่าปีการศึกษา  2556  ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ  7.32 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 4.05  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3.39   และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ  0.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง  16   แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3   
                  ปีการศึกษา  2557  กับ   ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย   
ระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2557 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ   

ปีการศึกษา 2557 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

ภาษาไทย 32.51 35.20 -2.69 
คณิตศาสตร์ 26.99 29.65 -2.66 
วิทยาศาสตร์ 35.69 38.62 -2.93 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.65 49.79 -6.14 
สุขศึกษาและพลศึกษา 58.04 59.32 -1.28 
ศิลปะ 40.19 43.14 -2.95 
การงานอาชีพฯ 45.36 45.42 -0.06 
ภาษาต่างประเทศ 24.78 27.46 -2.68 

รวมเฉลี่ย 38.40 41.08  
 

จากตาราง  16  แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  พบว่า  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
 
 
 



  
 

 

 

ตาราง  17  คุณภาพการศึกษา  ระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

สาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
ภาษาไทย 182 42.02 12.50 23.09 8 159 15 4.40 87.36 8.24 
คณิตศาสตร์ 182 16.50 6.64 9.07 11 171 0 6.04 93.96 0.00 
วิทยาศาสตร์ 182 29.45 5.81 16.18 28 154 0 15.39 84.61 0.00 
สังคมศึกษาฯ 182 31.55 6.36 17.34 45 137 0 24.73 75.27 0.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 182 47.27 12.05 25.97 0 151 31 0.00 82.97 17.03 
ศิลปะ 182 30.12 6.13 16.55 54 128 0 29.67 70.33 0.00 
การงานอาชีพฯ 182 45.18 11.24 24.82 3 148 31 1.65 81.32 17.03 
ภาษาต่างประเทศ 182 18.18 4.76 9.99 10 172 0 5.50 94.50 0.00 

 
จากตาราง 17  คุณภาพการศึกษา  ระดับชาติช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 พบว่าจ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับดีสูงสุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

จ านวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.03  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  จ านวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.03  รองลงมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.24 
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ตาราง  18  จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกสูงขีดจ ากัดล่าง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวนนักเรียนที่
คะแนนถูกสูงกว่าขีด

ก ากัดล่าง 

ร้อยละนักเรียนที่
คะแนนถูกสูงกว่าขีด

ก ากัดล่าง 
ภาษาไทย 182 50.70 48 26.37 
คณิตศาสตร์ 182 21.68 42 23.08 
วิทยาศาสตร์ 182 32.50 51 28.02 
สังคมศึกษา 182 36.49 38 20.88 
สุขศึกษา 182 51.89 69 37.91 
ศิลปะ 182 34.61 46 25.27 
การงานอาชีพฯ 182 48.96 67 36.81 
ภาษาอังกฤษ 182 23.39 26 14.29 
  
 จากตาราง   18 จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกสูงขีดจ ากัดล่าง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  พบว่า มี
นักเรียนท่ีคะแนนถูกสูงกว่าขีดจ ากัดล่างสูงสุด ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน  
69 คน  คิดเป็นร้อยละ  37.91  รองลงมากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพฯ  จ านวน  67 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  36.81 
 
ตาราง  19   แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ปี
การศึกษา  2557  กับ   ปีการศึกษา 2556  
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย   

ปีการศึกษา 2557 
คะแนนเฉลี่ย   

ปีการศึกษา 2556 
ผลการ

เปรียบเทียบ 
ภาษาไทย 42.02 44.75 -2.73 
คณิตศาสตร์ 16.50 16.89 -0.39 
วิทยาศาสตร์ 29.45 29.79 -0.34 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31.55 30.50 1.05 
สุขศึกษาและพลศึกษา 47.27 58.33 -11.06 
ศิลปะ 30.12 26.78 3.34 
การงานอาชีพฯ 45.18 48.12 -2.94 
ภาษาต่างประเทศ 18.18 19.64 -1.46 

รวมเฉลี่ย 32.53 34.35 -1.82 
จากตาราง  19   แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  

6 ปีการศึกษา  2557  กับ   ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ระดับโรงเรียน  พบว่า  มี
คะแนนเฉล่ียปีการศึกษา 2557  สูงกว่าปีการศึกษา  2556  ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คิดเป็นร้อย
ละ  3.34  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ  1.05 
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ตาราง  20   แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6   
                  ปีการศึกษา  2557 กับ   ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย   
ระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2557 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ   

ปีการศึกษา 2557 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

ภาษาไทย 42.02 50.76 -8.74 
คณิตศาสตร์ 16.50 21.74 -5.24 
วิทยาศาสตร์ 29.45 32.54 -3.09 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31.55 36.53 -4.98 
สุขศึกษาและพลศึกษา 47.27 51.94 -4.67 
ศิลปะ 30.12 34.64 -4.52 
การงานอาชีพฯ 45.18 49.01 -3.83 
ภาษาต่างประเทศ 18.18 23.44 -5.26 

รวมเฉลี่ย 32.53 37.58 -5.05 
 

จากตาราง  20   แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
6  ปีการศึกษา  2557  กับ   ปกีารศึกษา 2556  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  พบว่า  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนปีการศึกษา 2557 ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ   
 
4.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตาราง   21  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา  2557 
 

ระดับชั้น 
จ านวน นร. 

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 175 137 38 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 167 26 139 2 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 161 96 65 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 144 99 45 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 167 72 95 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 182 77 105 0 0 

รวม 996 507 487 0 0 
เฉลี่ยร้อยละ 50.90 48.90 0.20 0.00 

 
จากตาราง  21  พบว่าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา  2557 ของผู้เรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียม  คิดเป็นร้อยละ  50.90    
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ตาราง  22  ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน  ปีการศึกษา  2557 
 

ระดับชั้น 
จ านวน นร. 

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 175 96 75 4 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 167 15 121 31 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 161 67 91 3 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 144 57 87 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 167 36 131 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 182 78 104 0 0 

รวม 996 349 609 38 0 
เฉลี่ยร้อยละ 35.04 61.14 3.82 0.00 

 
จากตาราง  22   พบว่าผลการประเมินการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน  ปีการศึกษา  

2557 ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียม  คิดเป็น 
ร้อยละ  35.04    
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4.8 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
 

1) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
นักเรียนมีความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด 

ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะ
เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการ
ส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม  ร้อยละ 91.17 
 
2) ด้านความสามารถในการคิด 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตน เองและสังคมได้อย่างเหมาะสม   ร้อยละ 89.17 
 
3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบน
พื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการ
ตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 87.15 
 
4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

นักเรียนมีความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ร้อยละ 92.10 
 
5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

นักเรียนมีความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม ร้อยละ 89.24 
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ตอนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้

 
1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 
 โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
 กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้แบบ
โครงงานน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแหล่ง
วิทยากร ส่ือ และอุปกรณ์ เวลา และระบบบริหารงานท่ีเอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมบูรณาการ พร้อมท้ังชุมชนให้การสนับสนุน 

กิจกรรมนันทนาการสืบสานต านาน
ศิลป์ 

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของนักเรียนอย่าง
เต็มศักยภาพคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมท่ีชัดเจน 
และมีระบบบริหารจัดการระดับช้ันและบริหารกลุ่มสาระท่ีดี 
และมีการบริหารจัดการเวลา และโครงสร้างบริหารงานท่ีเอื้อต่อ
การจัดกิจกรรม 

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น 
 1.  นักเรียนมีคะแนน O-NET เพิ่มข้ึนในปีการศึกษา  2557 ในระดับมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา และการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี   ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศิลปะ 
 2.  นักเรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ จนสามารถผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
 3.  นักเรียนมีโอกาสสร้างผลงาน เกียรติประวัติให้แก่โรงเรียน  จ านวน   1,051  คน 
 4.  นักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ี
ตนนับถือมากขึ้นในเรื่อง  ความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ  มาทันโรงเรียน  ต้ังใจปฏิบัติ
กิจกรรมหน้าเสาธง   มีความรับผิดชอบในการดูแลท าความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ  ห้องเรียน  และ
เข้าร่วมกิจกรรมในฐานกิจกรรมต่างๆ  การแต่งกายส่วนมากเรียบร้อยถูกระเบียบ  มีการทักทาย  
ไหว้ผู้ใหญ่โดยไม่ต้องบอก   มีมารยาทในการรับประทานอาหาร  รู้จักการรอคอยเข้าแถวซื้ออาหาร  
รับประทานอาหารด้วยความระมัดระวัง   กล้าแสดงออก   ตรงต่อเวลามากขึ้น 
 5. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เก็บเงิน  ส่ิงของได้แล้วน าส่งคืนครูเพื่อประกาศหาเจ้าของต่อไป 
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 6. นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น  สามารถด าเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  
กิจกรรมธนาคารออมสินโรงเรียน  ฝึกซ้อมดนตรีไทย  กีฬา โดยใช้วัสดุอุปกรณ์โรงเรียนได้ด้วยตนเอง   
โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาเท่านั้น 
 7. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที  หารายได้ระหว่างเรียนแบ่งเบาภาระครอบครัว   
มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  และเสียสละเพื่อส่วนรวม  มีการบริจาคทรัพย์ในการท าบุญในวันส าคัญ 
ต่าง ๆ  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ไฟไหม้ ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนร่วมห้อง ร่วมระดับ ร่วมโรงเรียน  
พัฒนาชุมชนในกิจกรรมส าคัญทางศาสนา  ดูแลพื้นท่ีส่วนรวม  บ ารุงรักษาและพัฒนา เช่น โรงเรียน วัด  
เป็นต้น 
 8.  นักเรียนประหยัด  รู้จักใช้ส่ิงของส่วนตนเองและส่วนรวมอย่างคุ้มค่ามากขึ้น เช่นปิดน้ า  
ปิดไฟ  หน้าต่าง  ประตู  เก็บโต๊ะเก้าอี้ หลังจากเลิกใช้ทุกครั้ง  รู้จักออมโดยเข้าร่วมโครงการ 
ออมทรัพย์กับธนาคารออมสินโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นักเรียนทุกคนมีเงินฝากในธนาคารโรงเรียน  
และรู้จักการด าเนินชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.  นักเรียนนิยมไทย  เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย   
และรักษาวัฒนธรรมไทย  นักเรียนสามารถร ามังคละศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ทุกคน  น าร ามังคละไป
ร่วมแสดงในโอกาสต่างๆ  เช่น  งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย, งานเทศกาลกินปลา   
อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  และงานชุมชน  เป็นต้น  นักเรียนวงดนตรไีทยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
ช่วยเหลืองานชุมชนต่าง ๆ  น าภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้รับมอบหมายใน
รูปแบบโครงงานต่าง ๆ 
 10.  นักเรียนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก 
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม  น าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้หนว่ยบูรณาการท่ีหลากหลาย   
เช่น รณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  เป็นต้น   
 11.  นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 
ชุมนุมจิตอาสา ชมรมต้นกล้าท าดีศรีกงไกรลาศ กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน กิจกรรม อย.น้อย กิจกรรม
ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน  
 12.  นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 -  วางแผนและด าเนินการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ การจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบของโครงงาน เช่น โครงงานจัดท าบัญชีครัวเรือน  โครงงานหมู่บ้านน่าอยู่  โครงงานเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 -  วางแผนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละโรงเรียนเล็กโดยผู้เรียนเป็นผู้วางแผนและ
ด าเนินการ เช่น กิจกรรมปรับปรุง พัฒนาเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ กิจกรรมแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้  ,  
กิจกรรมธนาคารออมทรัพย์โรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติหน้าท่ีงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน น ากิจกรรม 
หน้าเสาธง เป็นต้น 
 13. นักเรียนสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากกว่า 
ร้อยละ 83.24 
 14. นักเรียนแกนน าการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ใน
สถานศึกษาได้รับทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อปริญญาตรีจนจบ  1 คน    
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 จุดที่ควรพัฒนา  
มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  โรงเรียนได้จัดการศึกษาโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ประเมินผลตามสภาพจริง แต่ยังมีนักเรียนส่วน
ใหญ่ ท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและผลการทดสอบแห่งชาติ (ONET) ต่ า ซึ่งเป็นหน้าท่ี
โดยตรงของครู ท่ีครูทุกคนควรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความช านาญ โรงเรียนมีแผนพัฒนาครูผู้สอนทุกคน ส่งเสริม
ให้ครูได้รับการอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบบบูรณาการ การวิจัยในช้ันเรียน 
และโรงเรียนควรพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
 
 2) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 

1. การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตร  กล่าวคือ ครูจัดกิจกรรมสอนได้เหมาะสม 
อายุ/ความสนใจ/ความสามารถผู้เรียน/ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
การเรียนอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง 

2. ครูได้แสดงศักยภาพความสามารถท่ัวถึง  ดูแลเด็กใกล้ชิดยิ่งขึ้น ท้ังด้านความประพฤติ  
ด้านการเรียน และอื่นๆ  ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักเรียน ต ามความถนัด  
ความสนใจ และประเมินผลตามสภาพจริง  

3. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม กับบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการบูรณาการ 
การเรียนรู้ผ่านโครงงานวิจัย 

4. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย
เช่น ประเมินจากกิจกรรมบูรณาการ ประเมินจากการสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วม  
มีความคิดสร้างสรรค์ การน าเสนอโครงงาน การแสดงนิทรรศการการเรียนรู้ 

5. ครูมีวิสัยทัศน์ระดับโรงเรียน(เห็นภาพรวมระดับโรงเรียน)มากขึ้น  เนื่องจาก ร่วมกันจัด 
ตารางปฏิบัติงานของโรงเรียนใหญ่และของโรงเรียนเล็ก  ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรและมาตรฐานช่วงช้ันเพื่อ
จัดท า concept mapping และท าแผนการสอนบูรณาการ  ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการ   

6. ครูมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น  ต่ืนตัวในการพฒันาตนเองมากขึ้น   
7. ครูสามารถบูรณาการวิถีพุทธในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

  8. ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้
ผลการวิจัยในการปรับการสอน 

9. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
   10. ครูจัดการเรียนการสอนตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ 
  จุดที่ควรพัฒนา 
    ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยา่งท่ัวถึง  และผลิตส่ือนวัตกรรมท่ีช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น 
    โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  กระจายอ านาจลงสู่ระดับ  6  ระดับ  (6 โรงเรียนเล็กใน 1 
โรงเรียนใหญ)่ ใช้หลักธรรมาภิบาล บุคลากร ในโรงเรียนทุกคนและชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา  
และร่วมประเมินผล โดยใช้ระบบงานประกันคุณภาพมีการประเมินตนเองและการรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  ดังนี ้

     1.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงาน  
                       มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ แนวคิด หลักวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
สถานศึกษา  แล้วน าข้อมูลดังกล่าวจัดท าเป็นสารสนเทศและจัดท าอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน  อาทิ  

-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540   
-  พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางปกครอง    
-  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2)  พ.ศ.2545   
-  การบริหารท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การบริหารท่ีเน้นประสิทธิผล(TQM) 
-  การจัดการความรู้  (KM) 
-  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 
 -  ผลการส ารวจความคิดเห็นผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 

      2.  วางแผนพัฒนาการศึกษา  มีการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้ังแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ ควบคุม ก ากับ ประเมิน และจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเพื่อการด าเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  กล่าวคือ ได้ประชุมปฏิบัติการให้ครู บุคลากรท้ัง
โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  ดังนี ้

            (1)  ท าความเข้าใจภาระหน้าท่ีของโรงเรียนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีการ
ประกันคุณภาพ  โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  

            (2)  ศึกษารวมสภาพเหตุการณ์ทางสังคมท่ีเป็นบริบทของการศึกษา  นโยบายรัฐบาล 
แผนบริหารราชการแผ่นดินและวาระแห่งชาติ ประกอบกับพลวัตรทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ภาวะคุกคาม หรือโอกาส ความส าเร็จ (SWOT) ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
อย่างประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  แล้วระบุสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของงาน 
จัดการศึกษาของโรงเรียนและแนวทางป้องกัน แกไ้ขปัญหาท่ีหลากหลายและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ   
การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ภาวะคุกคาม หรือโอกาส ความส าเร็จของงานหรือโรงเรียน   

            (3)  ใช้ผลการวิเคราะห์ SWOT มาก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียน  และประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  จากนั้นก าหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  แล้วระบุตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างชัดเจน  เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  
และระหว่างโรงเรียนกับชุมชน    

            (4)  จากเป้าหมายน ามาวิเคราะห์ทางเลือกหลากหลายในการแก้ไขปัญหาพัฒนางาน
โรงเรียนในภาพรวมตลอดจนระบบงานหลักเพื่อด าเนินการปรับปรุง/พฒันางานอย่างเป็นระบบ         
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โดยค านึงถึงประสิทธิผลของงาน ประมาณการทรัพยากรท้ังบุคคล สถานท่ี เวลา  อุปกรณ์และงบประมาณ
แล้วจัดท าแผนงาน/โครงการรองรับ  ประเมินความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ   
ในแผนงานและประเมินความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์และการพัฒนาโรงเรียน  โดยมีตัวชี้วัด
ความส าเร็จท่ีชัดเจน    

            (5)  มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานโรงเรียนตรวจสอบความเหมาะสมของแผนงาน/
โครงการ (ในความรับผิดชอบ)  และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติแล้วเสนออนุมัติ 

            (6)  อนุมัติแผนงานโครงการ 
            (7)  จัดท าระบบควบคุมภายใน  พร้อมท้ังจัดท าปฏิทินควบคุม ก ากับ ประเมินผลการ

ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  และด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน 
จากการด าเนินการข้างต้น  นอกจากบริหารงานแผนงานปกติแล้ว  ยังด าเนินการแผนพัฒนางาน  

ดังนี ้
ก.  แผนงานปกติ  จ าแนกเป็น 
     -  แผนงานจัดการศึกษา  ด าเนินการ 3 ระบบหลัก ได้แก่  ระบบจัดการเรียนรู้  ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  ระบบกิจกรรมนักเรียน 
     -  แผนงานสนับสนุนการศึกษา  ด าเนินการ  7 ระบบสนับสนุน  ได้แก่  ระบบการน าองค์กร  

ระบบยุทธศาสตร์  ระบบพัฒนาบุคลากร  ระบบสารสนเทศ  ระบบบริหารจัดการ  ระบบชุมชนสัมพันธ์   
ระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรม 

ข.  แผนงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
     -  โครงการเฝ้าระวัง O-NET 
     -  โครงการการปรับความพร้อมนักเรียนใหม่  ม.4 
     -  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
     -  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกับโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ 

(โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้ Best Practice ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 
ค.  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของครอบครัว  ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกับ

อ าเภอและก านันผู้ใหญ่บ้าน 
     -  กิจกรรมให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือเยาวชนในปกครองเดือนละครั้ง 
     -  กิจกรรมเวทีเสวนาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนว่าด้วยการดูแลช่วยเหลือเยาวชนในปกครอง  
    ได้แผนงาน/โครงการท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์และการพัฒนา

โรงเรียน  มีการระบุตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างชัดเจน  ส่งผลให้สามารถคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน  จัดท าแผนงาน/โครงการรองรับ ด าเนินกิจกรรมและประเมินผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
โดยน าผลการประเมินไปใช้ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

   3.  จัดองค์กร   ได้จัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  โดยจัดโครงสร้างภายในองค์กรให้
กะทัดรัด   และก าหนดมาตรฐานงานเพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการมีประสิทธิภาพ ราบรื่น 
ผู้ปฏิบัติสามารถแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติการได้เบ็ดเสร็จและประเมินผลภายในแต่ละแผนงาน/โครงการ  
อีกท้ังเรียบง่ายต่อการสังเคราะห์กิจกรรมปฏิบัติการต่าง ๆ สู่แผนยุทธศาสตร์  สะดวกในการส่ือสาร 
สารสนเทศ  ตลอดจนการประสานแผน/ประสานงานระหว่างแต่ละแผนงาน  สามารถติดตามและ
ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการท้ังระดับแผนปฏิบัติการและระดับแผนยุทธศาสตร์  ได้จัดระบบงานและ
ระบบบริหารภายในเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานคุณภาพการศึกษาในบริบทใหม่  ดังนี้ 
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          (1)  วางระบบงานเป็น 10  ระบบ ประกอบด้วย  3  ระบบหลัก ได้แก่  ระบบจัดการ
เรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบกิจกรรมนักเรียน  และ 7 ระบบสนับสนุน   ได้แก่  ระบบการ
น าองค์กร ระบบยุทธศาสตร์ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการ ระบบชุมชน
สัมพันธ์  ระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรม 

          (2)  จัดกลุ่มงานปฏิบัติการระบบต่าง ๆ  และวางระบบบริหารงานภายในโรงเรียนเพื่อให้
สอดคล้องกับการกระจายอ านาจในการบริหาร  ให้มีทีมงานย่อยหลาย ๆ ทีม ด าเนินการ  10  ระบบ
ข้างต้นอย่างบูรณาการงาน  และพูนก าลัง (Empowerment) 

กลุ่มจัดการเรียนรู้  มีหน้าท่ีหลักด าเนินการ 3 ระบบหลัก  ได้แก่  ระบบจัดการเรียนรู้  ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบกิจกรรมนักเรียน  และ 1 ระบบสนับสนุน  ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ  
และเป็นเครือข่ายของทีมอื่นในการด าเนินการระบบท่ีเหลือ 

กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้  มีหน้าท่ีหลักด าเนินการ 1 ระบบสนับสนุน  ได้แก่  ระบบพัฒนา
บุคลากร  โดยเน้นด้านการพัฒนาส่ือการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมิน  และการวิจัยใน 
ช้ันเรียน  และเป็นเครือข่ายของทีมอื่นในการด าเนินการระบบท่ีเหลือ 

กลุ่มงานสนับสนุน  มีหน้าท่ีหลักในฐานะผู้ประสานทีมอื่นในการด าเนินการระบบต่างๆ ท่ีเหลือ
ของโรงเรียน   

กลุ่มงานบริหาร  มีหน้าท่ีหลักด าเนินการ 3  ระบบสนับสนุน  ได้แก่  ระบบการน าองค์กร  
ระบบยุทธศาสตร์  และระบบพัฒนาบุคลากร  เป็นทีมน าแก่ทีมอื่นในการด าเนินการทุกระบบของโรงเรียน 

       4.  จัดทีม  เมื่อได้โครงสร้างองค์กรแล้ว  ได้จัดทีมงานโดยจัดคนเข้าสู่งานตามความถนัด
ความสนใจ  โดยวิเคราะห์มาตรฐานงานและภาระงานในแต่ละงานแล้วก าหนดจ านวนและคุณสมบัติบุคคล
ท่ีปฏิบัติงานนั้นๆ  จากนั้นช้ีแจงแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนแล้วให้เลือกว่าจะปฏิบัติงานใด  ได้ทีมงาน 
4 ประเภท รวม 30 ทีม  ดังนี้ 

           ทีมงานจัดการเรียนรู้  มี 6 ทีมย่อย  ท าหน้าท่ีพัฒนานักเรียนช่วงอายุเดียวกันใน   
6 ระดับช้ัน  ประกอบด้วยครูต่างกลุ่มสาระวิชา  รับผิดชอบร่วมกันเป็นคณะต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนระดับช้ันเดียวกัน  ก าหนดจ านวนแต่ละทีมตามสัดส่วนครูต่อนักเรียน  ท าหน้าท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับช้ัน  และคณะกรรมการวัดและประเมินผลระดับช้ันด้วย 

           ทีมงานพัฒนาการเรียนรู้  มี 7 ทีม ท าหน้าท่ีพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระเดียวกันใน    
 8 กลุ่มสาระ  ประกอบด้วยครูกลุ่มสาระวิชาเดียวกัน  ก าหนดจ านวนแต่ละทีมตามสัดส่วนครูตาม
โครงสร้างหลักสูตรนักเรียน  รับผิดชอบร่วมกันเป็นคณะต่อมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระเดียวกัน   

           ทีมงานสนับสนุน  ท าหน้าท่ีประสานงานกับทีมงานจัดการเรียนรู้และ/หรือทีมงาน
พัฒนาการเรียนรู้แล้วแต่กรณีเพื่อให้งานท่ีทีมของตนรับผิดชอบให้ส าเร็จลง  จัดทีมตามช่ืองานซึ่งแตกต่าง
กันออกไป เช่น งานอนามัยโรงเรียน  ประกอบด้วยครูท่ีเป็นตัวแทนจากทีมงานจัดการเรียนรู้  ก าหนด
จ านวนแต่ละทีมอย่างน้อย 6 คน ตามจ านวนระดับช้ัน   

          ทีมงานบริหาร  มี 4 ทีม  ท าหน้าท่ีบริหารจัดการระดับโรงเรียนใหญ่  จ าแนกเป็น 
                    1.  ทีมอ านวยการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาและ 
รองผู้อ านวยการ รวม 4 คน 
                    2.  ทีมบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
รองผู้อ านวยการและหัวหน้างานจัดการเรียนรู้ รวม 10 คน 
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                      3. ทีมบริหารระบบพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา  รองผู้อ านวยการและหัวหน้างานพัฒนาการเรียนรู้  รวม 10 คน 

   4. ทีมบริหารระบบสนับสนุน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
รองผู้อ านวยการและหัวหน้างานสนับสนุน  รวม 17  คน  

         5.  สั่งการ  เมื่อได้ทีมแล้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนจึงส่ังการตามระเบียบราชการ  ด้วย
ค าส่ังชัดเจนปฏิบัติได้ไม่ก ากวม ไม่สับสนหรือซ้ าซ้อน  ในขณะเดียวกันก็ครอบคลุมงานท้ังหมดท่ีต้อง
ปฏิบัติ  จ าแนกเป็น และมีค าส่ังเฉพาะตามความเหมาะสมแต่ไม่แย้งกับค าส่ังหลัก 
                   6.  ประสานงาน    เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนส่ังการแล้วเพื่อให้การด าเนินงานของแต่ละ
ทีมสอดประสานเป็นทีมใหญ่ทีมเดียวกัน  ได้มีการประสานงานระหว่างทีมงานย่อยในโรงเรียนและ
ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน/หน่วยงานภายนอก   ได้น าเสนอข้อมูลสารสนเทศในด้านแนวคิด 
หลักวิชา  เพื่อส่ือสารโต้ตอบโน้มน้าวจูงใจในโอกาสต่าง ๆ  ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
และเห็นดีด้วย   โดยใช้ท้ังการพูดและเขียนตลอดจนส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่ือสาร  ท้ังนี้ใช้ท้ังข้อมูล
จากบุคคล  ข้อมูลเอกสารและข้อมูลท่ีสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

         7.  งานงบประมาณ  มีการวางแผนงบประมาณไปพร้อมๆ กับการวางแผนงาน  และได้
ใช้รายงานการเงินในการติดตามการปฏิบัติงานในทุกส่วนงานของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังมีการประเมินผล
การด าเนินการจากรายงานการเงินอีกด้วย   

         8.  การประเมินผลและรายงาน   มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ
จัดท ารายงานการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน  จ าแนกดังนี้ 

             (1) มีการรายงานและและเผยแพร่ในวงกว้าง ท้ังในรูปของการรายงานต้นสังกัด  
รายงานต่อภาคีพัฒนางาน  ตลอดจนรายงานต่อสาธารณชน   
                       (2)  มีการน าประเมินผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตามแผนงาน/โครงการไปใช้ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไปเป็นวงจร 
          9.  พัฒนาบุคลากร    มีการส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

             (1)  มีการนิเทศงาน โดยผู้อ านวยการโรงเรียนจะให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วย
แก้ปัญหา  โดยเสนอทางเลือกท่ีสมเหตุสมผลหลากหลายเป็นไปได้  ให้แก่ครู/บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง   
จนสามารถแก้ปัญหาได้ 

             (2)  จัดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร โดยร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจใน
กระบวนการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง     รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาส
คณาจารย์ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพครู  โดยจัดกิจกรรม/โครงการรูปแบบต่าง ๆ ให้ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

             (3)  สร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรระหว่างทีมในโรงเรียน ในระดับเขตพื้นท่ีและ
ระดับประเทศ เช่น เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ)  เครือข่ายชุมชนในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  เครือข่ายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

       10.  จัดระบบควบคุมภายในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ระบบนี้มีสาระสอดคล้องแทรกอยู่
ในเนื้องานอื่น   เนื่องจากงานควบคุมภายในเป็นเรื่องใหม่ส าหรับโรงเรียน  จึงได้ใช้วิธีร่วมคิดร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจในช้ันต้น  เมื่อพัฒนาคณะท างานได้พอมั่นใจในการปฏิบัติงานนี้จึงได้มอบหมายให้ 
รองผู้อ านวยการเป็นหัวหน้าคณะในการด าเนินงาน  โดยด าเนินการเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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               -  ก าหนดสภาพแวดล้อมของการควบคุมให้บุคลากรเข้าใจความรับผิดชอบและ
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของตน  มีความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน  ยอมรับและ
ปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ข้อก าหนดทางจริยธรรม จรรยาบรรณ 

              -  ประเมินความเส่ียง โดยท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  แล้วระบุโอกาสท่ี
จะเกิดข้อผิดพลาด  รั่วไหล  สูญเปล่า  เสียหายท่ีท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

             -  ด าเนินการกิจกรรมการควบคุมความเส่ียงดังกล่าว 
             -  ส่ือสารสารสนเทศ  ให้เพียงพอ  ถูกต้อง  ทันการ 
             -  ติดตามประเมินผล  โดยประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  และประเมินประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  โดยติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน  
และประเมินเป็นรายครั้ง 

        11.  ประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดระบบ  แต่งต้ังคณะท างานและจัดให้มีห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้ยังได้จัดให้เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการของโรงเรียนห้องประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   
  จุดที่ควรพัฒนา  
  ควรพัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยการยกระดับมาตรฐานวงจร
คุณภาพขึ้นไปอีกระดับ 
 
 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น  
  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจท่ีเป็นนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ด าเนินชีวิตอยู่บนหลักของ
เหตุผล มีความพอเพียง มีภูมิคุ้มกัน มีจิตอาสา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 จุดที่ควรพัฒนา  
 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนด าเนินชีวิตอยู่บนหลักของเหตุผล มีความ 

พอเพียง มีภูมิคุ้มกัน มีจิตอาสา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน าผลการด าเนินการขยายผลสู่
ชุมชน และเผยแพร่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
 
 5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น 
 โรงเรียนได้จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
ประเมินผลตามสภาพจริง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความช านาญ โรงเรียนมีแผนพัฒนาครูผู้สอนทุกคน ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม
เรื่องการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบบบูรณาการ การวิจัยในช้ันเรียน และโรงเรียนควรพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  ด าเนินการตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยครูประจ าช้ัน ในการคัดกรองนักเรียน ดูแล แก้ไขกรณีกลุ่มเส่ียง มีปัญหา จัดกิจกรรมนักเรียนเน้นน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างท่ัวถึง มีเครื่องมือวัด ประเมินผลตามสภาพ
จริงท่ีชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง มีแผนประจ าปี มีการประเมินทบทวน ทุกโครงการ 
พัฒนากิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  จัดกิจกรรม
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ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุดโรงเรียน อินเทอร์เน็ต หรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง พฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีความเพียงพอกับความต้องการใช้
บริการของนักเรียน  จัดต้ังฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ียั่งยืน   โรงเรียน
สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรงตามหน้าท่ีและความถนัด อย่างท่ัวถึง 
รวมทั้งมีการติดตามท่ีเป็นระบบในการน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ  ครูควรพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนสร้างความตระหนักในการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ให้เป็นรูปธรรม ชัดเจนยิ่งขึ้น มีกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนท่ีชัดเจนและหลากหลาย  สร้างความตระหนัก กระตุ้นให้บุคลากรและงานต่างๆ เห็น
ความส าคัญของสารสนเทศ โดยการจัดท าสารสนเทศและน าสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นระบบ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาควรจัดให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีภายในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า 
รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนควรพัฒนากิจกรรมท่ีสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึ้น   
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1.  ด้านการบริหารแบบกระจายอ านาจ โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่บูรณาการวิถีพุทธในระบบ
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้งานจัดการเรียนรู้แต่ละระดับ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับนักเรียนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด  ท่ัวถึง ท าให้นักเรียน มีพฤติกรรมท่ี 
พึงประสงค์มากยิ่งขึ้น นักเรียนกล้าแสดงออก   มีภาวะความเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆ  สามารถ
ก้าวไปสู่เวทีในระดับท่ีสูงกว่าได้  ตลอดจนรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ รับผิดชอบ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนของตน  นักเรียนมี
ผลงานท่ีแสดงออกอย่างชัดเจน ในรูปของแฟ้มสะสมผลงาน โครงงาน เกียรติบัตร  โล่  ถ้วยรางวัลท่ีได้รับ
จากการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ  นักเรียนมีบุคลิกภาพท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งรู้จักตนเอง  
มีความสนใจกระตือรือร้นในการท างานร่วมกับผู้อื่น  มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  มีความรักในศิลปะ ดนตรี 
กีฬาตามท่ีตนสนใจ  ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย    
 2.   การบริหารแบบกระจายอ านาจ โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่บูรณาการวิถีพุทธในระบบการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ มีความเหมาะสมกับ
ภาระงาน  หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ครูได้แสดงศักยภาพของตนมากยิ่งขึ้น  ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรยีน  
 3.  การบริหารแบบกระจายอ านาจ โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่บูรณาการวิถีพุทธ ในระบบการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 
อย่างจริงจัง  แสดงถึงภาวะการเป็นผู้น าองค์กรท่ีมีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษา  ส่งผลให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
 4. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนในการบริหารจัดการ 
 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  - 
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ภาคผนวก 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ท่ีแสดง 
     ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
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