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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได๎มีมติเห็นชอบ รายงานประจําปี
ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   

 
 
 

(ลงชื่อ)  
  (นายอนุสนธิ์  ต๎นประสงค์)  
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ค าน า 

 

 รายงานประจําปีของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดทําการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท๎อนผล
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   ซึ่งเป็นผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ได๎ดําเนินงาน
มาอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ  ในปีการศึกษา 2561  ที่ผํานมา ได๎จัดให๎มีการประเมินคุณภาพใน
สถานศึกษา โดยแบํงการประเมินเป็น 3 ด๎าน  คือ 

1. ด๎านคุณภาพผู๎เรียน 
2. ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
3. ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
ผลการวิเคราะห์ จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา  และได๎ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผํานมา  ให๎ต๎นสังกัดและสาธารณชน
ได๎รับทราบ  และเตรียมความพร๎อมในการรับประเมินคุณภาพภายนอกตํอไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)  
(นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 

ผู๎อํานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

             1.1 ข้อมูลทั่วไป 
      ชื่อโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ที่ตั้ง  147  ตําบล ไกรกลาง  อําเภอ กงไกรลาศ จังหวัด 
สุโขทัย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทร055-691221 โทรสาร 055-691288  
e-mail sarabankolo@gmail.com  website www.kl.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

            1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
                   1) จํานวนบุคลากร (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2561) 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 
ปีการศึกษา 2561 3 47 1 7 5 

        
         ครูประจําการ (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2561) 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รบัการ
พัฒนา/ป ี

1 นายประกอบ  พงศ์พันธ ์ 55 35 ผอ./ชนพ. ศษ.ม. บริหาร - 184 
2 นายเชวง  ครุธเกตุ 55 30 รอง ผอ./ชนพ. ศษ.ม. บริหาร - 200 
3 นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ ์ 43 19  รอง ผอ./ชนก. ศษ.ม. บริหาร - 208 
4 นางวริศรา  เรียงเรียบ 36 9  ครู/ชนก. ค.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.1 160 
5 นางสาวโชติรส  แมลงภู ํ 48 25  ครู/ชนพ. กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5,6 184 
6 นางบุญเกิด   บุญติด 42 16  ครู/ชนก. ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5,6 48 
7 วําที่ ร.ต.ศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง 41 7  ครู/ชนก. กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.4 152  
8 นายจีระศักดิ ์ พวงขจร 47 7  ครู/- ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 296 
9 นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชยั 44 12  ครู/ชนก. ค.บ. สถิติประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ม.3 144  
10 นางบุญสม  อินทร์สอน 48 21  ครู/ชนพ. ค.บ. สถิติประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ม.2 144  
11 นางมะลิวัลย ์ ทองอิน 37 14  ครู/ชนพ. กศ.ม. วิจัยและวัดผล คณิตศาสตร์ ม.5,6 232  
12 นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง 37 15  ครู/ชนพ. กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 136  
13 นางศิรดา  เนียมหอม 38 15  ครู/ชนก. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 72  
14 นางสาวรัตติยากรณ์  อัมพวัน 34 12  ครู/ชนก. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5,6 104  
15 นางปราณี  มั่นประสงค์ 36 11  ครู/ชนก. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 96 
16 นายสุต ิ คงเผ่ือน 47 25  ครู/ชนพ. ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ม.2 128 
17 นางศิวาพร  ศรีวราพงศ์ 51 29  ครู/ชนพ. กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

เน๎นฟิสิกส์ 
 

ฟิสิกส์ ม.4 40 
 

http://www.kl.ac.th/
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รบัการ
พัฒนา/ป ี

18 
นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร 

46 24  ครู/ชนพ. กศ.ม. วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.5 80 
 

19 นางสาวสายทิพย ์ อ๏อดพันธ ์ 42 15 ครู/ชนพ. กศ.ม. วิทยาศาสตร์ 
(การสอนฟิสิกส์) 

ฟิสิกส์ ม.6 224 

20 นายนรินทร  มนตรี 52  30  ครู/ชนก. กศ.ม. วัดผลประเมินผล
การศึกษา 

ฟิสิกส์ ม.5 32 

21 นางสาวอภิวรรณ  แก๎วภูส ี 35  13  ครู/ชนก. ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา ม.4 192 
22 น.ส.รพี  อาภัย 44  9 ครู/ชนก. ค.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา โลกดาราศาสตร์ ม.4 32 
23 นางนวนิตย ์ เดํนสมบูรณ์ 33 10 ครู/ชนก. กศ.ม. บริหารการศึกษา เคมี ม.5 176 
24 นางสาวชลกาล  แก๎วทุํง 40 10 ครู/ชนก. กศ.ม. บริหารการศึกษา เคมี ม.4,6 344 
25 นายจารึก  ใบกุ 30 6 - ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1 464 
26 น.ส.ศิริภรณ์  แก๎วพันส ี 44 22 ครู/ชนก. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 80 
27 นางวราภรณ์  พันธุพ์ืช 54 32 ครู/ชนพ. กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1 208 
28 นางสายทอง  หลากจิตร 56 34 ครู/ชนพ. ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.4 72 
29 นางสุภัสศรณ์  คําแหง 42 19 ครู/ชนพ. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.3 248 
30 น.ส.ประพาพร  ไกรกิจราษฎร ์ 43 20 ครู/ชนก. กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.5 112 
31 นางสุภาวด ี นวลจีน 43 18 ครู/ชนก. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.2 168 
32 นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย 31 7 ครู/- ศศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาจีน ม.4-6 88 
33 นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร ์ 31 2 ครู/- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1,4 112 
34 นางน้ําเงิน  ศรีสุขวัฒนุกุล 53 32 ครู/ชนพ. ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ/ประวัติฯ ม.4 104 
35 นางพีรดา  แก๎วบุรี 60 40 ครู/ชนพ. สส.บ. สํงเสริมการเกษตร การงานอาชพี ม.2 16 
36 วําที ่ร.อ.สมหมาย  ตุ๎มศรี 57 35 ครู/ชนก. ค.บ. เกษตรศาสตร์ การงานอาชพี ม.6 24 
37 นายณัฐวัฒน์  คําแหง 46 22 ครู/ชนก. กศ.ม. เทคโนโลยีฯ คอมพิวเตอร์ ม.2 224 
38 นางสิราวรรณ  ศรีมํวง 32 9 ครู/ชนก. กศ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.3 128 
39 นางอรสา  ศรีสันต์ 35 3 ครู/- ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ม.4 120 
40 นางจริญ  สระชุํม 55 15 ครู/ชนพ. ค.บ. พลศึกษา สุขและพลศึกษา  

ม.2,3,5 
224 

41 นายวัชรินทร์  มํวงเขียว 57 36 ครู/ชนพ. กศ.บ. พลศึกษา สุขและพลศึกษา  
ม.6 

80 

42 นางสาวกรกช  วิสุทธิลักษณ์ 59 36 ครู/ชนพ. ค.บ. แนะแนว สุขศึกษา ม.3/ 
การงานอาชพี ม.3 

32 

43 นางอาภรณ์  มนตรี 51 26 คร/ูชนก. กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว ประวัติศาสตร์  
ม.1-3 

128 

44 นางเพชรรัตน์  ทับจาก 55 28 ครู/ชนพ. ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/หน๎าที่
พลเมือง ม.2 

40 

45 นางสมพร  สินสมุทร 51 25 ครู/ชนพ. กศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.1,3/หน๎าที่
พลเมือง ม.1 

48 

46 นายชลอ  ทิพวัน 52 30 ครู/ชนก ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.3,6 /หน๎าที่
พลเมือง ม.3 / พระ
พุทธ ม.6 

104 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รบัการ
พัฒนา/ป ี

47 นางสาวพิสมร  ภธูร 25 2 ครูผ๎ูชํวย ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.3/ศาสนา
สากล ม.4/หน๎าที่
พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ ม.5 

120 

48 นายกรกช  อ่ําทิม 31 9 ครู/- กศ.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ ดนตรี  
ม.3,4,6 

80 

49 นางสาวจิรสุดา  พยอม 40 16 ครู/ชนก. ค.บ. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ศิลปะ ดนตรี  
ม.1,2,3 

88 

50 นายยชอนันต์  อุํนสกุล 47 12 ครู/ชนก. ค.บ. ดนตรีไทย ศิลปะ ดนตรี  
ม.1,2,5 

40 

 
จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     43  คน  คิดเป็นร๎อยละ     91.49 
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด     47 คน  คิดเป็นร๎อยละ     100 

                  

 ครูอัตราจ๎าง (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2561) 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์ 
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1. นายติณณภัทร์  นาคม 
(พนักงานราชการ) 

28 3  ปี ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์/
สังคม/หนา๎ที่
พลเมือง ม.5 

งบบุคลากร 
โครงการคืนคร ู

สูํห๎องเรียน 
2. นายพงศกร  พลับผล 33 5  ปี 

 
วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
คอมพิวเตอร ์ ครูขั้นวิกฤต ิ

3. นางสาวสิริวมิล  รดัดาดวง 30 1 ปี ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 เงินอุดหนุนรายหัวฯ 
4 Ms.Imelda  Delrio  Doysabas 51 3 ปี  Bachelor of  

econdary  Education  
in Physical Education 

ภาษาอังกฤษ/
ม.4-6 

เงินนอกงบประมาณ 

5 Miss.Avon  Christienie  Delrio  
Doysabas 

30 3 ปี  Bachelor of Business 
Administration in 
Human Resource 
Manangement 

ภาษาอังกฤษ/
ม.1-3 

เงินนอกงบประมาณ 

6 นางสาวศิริรตัน์  ชํวงโชติ 30 5 ปี บธ.บ. การจัดการทั่วไป พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

งบบุคลากรโครงการ
คืนครูสูํห๎องเรียน 

7 นางสาวศริิพร แดงชาวนา 25 1 ปี บธ.บ. การเงิน พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

งบบุคลากรโครงการ
คืนครูสูํห๎องเรียน 
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                 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
 

                              ระดับ จ านวน (คน) 
ปวช. - 
ปวส. - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาตรี 24 
ปริญญาโท 26 
ปริญญาเอก - 

 
                 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. คณิตศาสตร์ 7 23 
3. วิทยาศาสาตร์ 10 23 
4. ภาษาไทย 5 20 
5. ภาษาอังกฤษ 8 28 
6. สังคมศึกษา 5 30 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 23 
8. ศิลปะ 3 24 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 20 
                   รวม 50 23 
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 1.3 ข้อมูลนักเรียน  
 1) จํานวนนักเรียนในปีการศึกษา 2561 รวม 949 คน (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2561) 

      2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 949 คน  จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 6 119 109 228 38:1 

ม.2 5 104 82 186 37:1 

ม.3 5 90 83 173 35:1 

ม.4 5 72 61 133 27:1 

ม.5 5 58 58 116 23:1 

ม.6 5 55 58 113 23:1 

รวมทั้งหมด 31 185 177 949  

 1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
       ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 
 สรุปคําเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6   ปีการศึกษา  2561 

จําแนกตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ร๎อยละนักเรียนที่ ร๎อยละนักเรียนที่ 
ได๎ระดับ 3 ขึ้นไป ได๎ระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 44.60 48.42 
คณิตศาสตร์ 36.24 37.75 
วิทยาศาสตร์ 49.53 48.67 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 69.59 59.85 
สุขศึกษาและพลศึกษา 90.88 86.36 

ศิลปะ 81.15 75.34 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 69.49 71.33 

ภาษาตํางประเทศ 42.06 41.38 
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ผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6   ปีการศึกษา  2561 จําแนกตามกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ พบวํานักเรียนแตํละระดับชั้นมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป มากกวําร๎อยละ 50 และเม่ือนํามา
เปรียบเทียบกับปี การศึกษา 2560 พบวําผลสัมฤทธิ์ทางด๎านการเรียนของนักเรียนเพ่ิมขึ้นในกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สํวนกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนลดลง ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล
ศึกษา ศิลปะ และภาษาตํางประเทศ ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องเรํงแก๎ไขการจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาที่มี
ผลการเรียนลดลง และพัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ที่เพ่ิมข้ึนให๎เพ่ิมขึ้นตามคําเป้าหมายของแตํละกลุํมสาระ
วิชา ในปีการศึกษาตํอไป 
 

สรุปคําเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6   ปีการศึกษา  2561 จําแนก
ตามระดับชั้น 

 
 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นเรียน 
ร๎อยละนักเรียนที่ ร๎อยละนักเรียนที่ 
ได๎ระดับ 3 ขึ้นไป ได๎ระดับ 3 ขึ้นไป 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 58.12 54.29 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 64.10 51.88 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 51.34 60.34 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 61.45 57.20 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 59.32 59.32 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 58.46 65.69 

 
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6   ปีการศึกษา  2561 จําแนกตามระดับชั้น พบวํา

นักเรียนแตํละระดับชั้นมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป มากกวําร๎อยละ 50 และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับปี 
การศึกษา 2560 พบวําผลสัมฤทธิ์ทางด๎านการเรียนของนักเรียนทีเ่พ่ิมขึ้น คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นที่มีผลการเรียนเฉลี่ยคงท่ี คือ มัธยมศึกษาปีที่ 5  สํวนในระดับชั้นที่
จําเป็นต๎องเรํงแก๎ไขการจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีผลการเรียนลดลง ได๎แกํ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 , 2, 4  
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            1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2561 
 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 49.03 25.75 33.47 26.46 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.91 28.77 35.24 27.34 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.04 30.28 36.43 29.10 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
        
 

กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
พบวํา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน  158 คน ดําเนินการสอบระหวํางวันที่ 2–3  กุมภาพันธ์  
2562 สนามสอบโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พบวํากลุํมวิชาที่ได๎คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาภาษาไทย รองลงมา 
คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  สํวนกลุํมวิชาที่ได๎คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ วิชาคณิตศาสตร์ เมื่อนํามา
เปรียบเทียบคําเฉลี่ยทุกกลุํมรายวิชาพบวํายังไมํผํานเกณฑ์ จึงควรเรํงพัฒนาในปีการศึกษาตํอไป 
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 36.73 22.48 26.95 31.36 21.96 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 45.89 28.33 29.58 34.24 27.28 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
                                                

 
      
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
พบวํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน  107 คน ดําเนินการสอบระหวํางวันที่ 2–3  มีนาคม  
2562 สนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พบวําสาระวิชาที่ได๎คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาภาษาไทย  
รองลงมาคือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สํวนกลุํมวิชาที่ได๎คะแนนเฉลี่ย
ต่ําสุด คือวิชาภาษาอังกฤษ  และเมื่อนํามาเปรียบเทียบคําเฉลี่ยทุกกลุํมรายวิชาพบวํายังไมํผํานเกณฑ์ จึงควร
เรํงพัฒนาในปีการศึกษาตํอไป 
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  2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา  
2560 - 2561  
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สาระวิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 44.7 49.03 51.12 
ภาษาอังกฤษ 21.93 26.46 28.44 
คณิตศาสตร์ 29.41 25.75 22.18 
วิทยาศาสตร์ 26.83 33.47 26.90 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560-2561   
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

 

 
 

                   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจําปีการศึกษา 2560 -2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบวําเมื่อนํามาเปรียบเทียบคําเฉลี่ยทุกรายวิชามีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นยกเว๎นวิชา
ภาษาอังกฤษ จึงควรเรํงพัฒนาในปีการศึกษาตํอไป 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

สาระวิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 39.41 36.73 36.92 
สังคมศึกษาฯ 29.27 31.36 31.68 
ภาษาอังกฤษ 20.56 21.96 23.24 
คณิตศาสตร์ 16.64 22.48 17.72 
วิทยาศาสตร์ 25.65 26.95 26.49 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560-2561   

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจําปีการศึกษา 2560-2561  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบวําเมื่อนํามาเปรียบเทียบคําเฉลี่ยทุกรายวิชามีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นยกเว๎นวิชา
ภาษาไทย จึงควรเรํงพัฒนาในปีการศึกษาตํอไป 
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           1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
                        จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
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                    จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561  
 

 
 
 
 
 
 



16 
 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญ ตามศักยภาพของผู๎เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน โดยมีทั้งการ
จัดการเรียนรู๎ทั้งรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Active leaning แบบใช๎กระบวนการคิดกระบวนการแก๎ปัญหา
เป็นหลัก เพ่ือพัฒนาศกัยภาพผู๎เรียน ในด๎านการอํานเขียนสื่อสารและคิดคํานวณ โรงเรียนได๎จัด  
กิจกรรมสมุดสื่อใยรัก  โครงการคลินิกภาษา เพ่ือแก๎ปัญหานักเรียนด๎านการอําน การเขียน และการสื่อสาร  
สํวนในด๎านความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนคิดเห็น และ
แก๎ปัญหา พร๎อมทั้งให๎นักเรียนสามารถนําความรู๎มาสร๎างนวัตกรรมได๎  โรงเรียนได๎จัดโครงการบูรณาการ  
โดยการใช๎เวลาในชํวง13.00-15.30 น. ของทุกบํายวันศุกร์ได๎เรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทําโครงงาน  ควบคูํไปกับการเรียนการสอนของแตํละระดับชั้น และ8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ โดย
นักเรียนจะได๎ทําโครงงาน 1 โครงงานตํอ 1 ภาคเรียน และจัดนําเสนอในวันบูรณาการ พร๎อมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ให๎กับนักเรียนภายในและนอกโรงเรียน เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกใช๎เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร ใช๎ความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และสํงเสริมให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํองานอาชีพตําง ๆ พร๎อมทั้งน๎อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการดําเนินโครงงานของนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น 
สํงผลให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตและสามารถนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และคํานิยมท่ีดี มีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับความแตกตํางระหวําง
บุคคล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี   
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได๎ดําเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน โดยการพัฒนาด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามวัยของผู๎เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อีกท้ังการจัดกิจกรรมตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม กําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ การจัดคํายคุณธรรม  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมฐาน
คุณธรรม (สวดมนต์แปล สมาธิ แผํเมตตา สัจจะออมบุญทุกวันอังคาร) กิจกรรมจิตอาสา เชํน กิจกรรมจิต
อาสาต๎นกล๎าทําดี ศรีกงไกรลาศ  กิจกรรมลูกเสือ ร.ด.จิตอาสา กิจกรรม 5ส ดูแลแหลํงเรียนรู๎ เป็นต๎น  
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันและกันมีระบบการแนะแนวระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ นําภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นมารํวมพัฒนาหลักสูตร ได๎แกํ การทํากระทง การทําบายศรี สวนสมุนไพร การทําปุ๋ยหมัก การละเลํน
พ้ืนบ๎านมังคละเภรี กิจกรรมสํงเสริมสุขภาวะรํางกายและจิตสังคม ด๎วยโครงการนันทนการสืบสานตํานาน
ศิลป์ ดนตรีและกีฬา  โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ให๎นักเรียนเลือกชนิดกีฬาที่ตนเองถนัดหรือ
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สนใจ ให๎นักเรียนได๎มีโอกาสฝึกซ๎อมทุกวันจันทร์ และในเวลาหลังเลิกเรียนได๎เปิดสนามกีฬาให๎นักเรียนและ
เยาวชนที่อยูํใกล๎ๆโรงเรียนได๎มาใช๎สนามในการเลํนกีฬาทุกวัน  และสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านการพัฒนาทักษะ
อาชีพ เชํน การตัดผม ชํางไฟฟ้า การผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ สวนสมุนไพรสร๎างรายได๎ การแกะสลักผัก
ผลไม๎ การทําเครื่องดื่มสมุนไพร  เป็นต๎น 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

    โรงเรียนได๎มีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนอยูํในสังคมได๎อยํางมี 
ความสุข  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเอ้ืออาทรตํอผู๎อ่ืน 
กตัญญูกตเวทีตํอบุพการีและผู๎มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง เพื่อการอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข มีความตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  เป็นคนดีของสังคม ควบคูํไปกับการ
ดูแลให๎ผู๎เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให๎โทษ  เห็นคุณคําในตนเองมีความมั่นใจ 
เป็นต๎น  ในด๎านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบวําผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย   
8 กลุํมสาระการเรียนรู๎และเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกําหนดผลจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแตํละ
ระดับชั้นอยูํในระดับดีถึงดีเยี่ยม มีผลการประเมินการสื่อสาร คิดคํานวณ  และคิดวิเคราะห์สามารถเขียน
สื่อสารได๎อยูํในระดับดี มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ผู๎เรียน สามารถใช๎อินเทอร์เน็ตในการสืบค๎นข๎อมูล 
ค๎นคว๎าเรียนรู๎สิ่งที่สนใจและสอดคล๎องกับบทเรียน นําความรู๎ที่ได๎มาใช๎ในการเรียนรู๎ เชํน การทําโครงงาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ที่โรงเรียนกําหนด  ไมํมีนักเรียนที่ติด 0 ร มส นักเรียนเรียนจบหลักสูตร
ตามเวลาที่กําหนด มีทักษะการทํางานรํวมกันและมีทักษะด๎านอาชีพสามารถจัดทําโครงงานที่เป็นพื้นฐาน
ด๎านอาชีพ เชํน การตัดผม  การผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ สวนสมุนไพรสร๎างรายได๎ การแกะสลักผักผลไม๎ 
การทําเครื่องดื่มสมุนไพร   
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถใน  
การอําน การคิด
วิเคราะห์ และ 
การเขียน 
มีระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
   
 

     กราฟแสดงข๎อมูลร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอําน  
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 แยกตามระดับชั้น ปี
การศึกษา 2561 

 
 
    กราฟแสดงข๎อมูลร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอําน  
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ของนักเรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2561  
 

 
โรงเรียนได๎กําหนดร๎อยละคําเป้าหมายด๎านการอําน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน
ที่ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ 90  จากการประเมิน ความสามารถในการอําน การ
คิดวิเคราะห์ และการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 
2561 มีผลการประเมินอยูํในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร๎อยละ 97.44 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
สื่อสาร มีระดับ
คุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
 

      กราฟแสดงข๎อมูลร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         กราฟแสดงข๎อมูลร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ของนักเรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
        โรงเรียนได๎กําหนดร๎อยละคําเป้าหมายด๎านการสื่อสาร ที่ระดับดีขึ้นไปคิดเป็น
ร๎อยละ 90  จากการประเมิน ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินอยูํในระดับดีขึ้นไป คิด
เป็นร๎อยละ 99.39 
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              ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ 
ในการคิด 
มีระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
 
 
 

       กราฟแสดงข๎อมูลร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงข๎อมูลร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ของนักเรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
        โรงเรียนได๎กําหนดร๎อยละคําเป้าหมายด๎านการคิด ที่ระดับดีข้ึนไปคิดเป็น
ร๎อยละ 90  จากการประเมิน ความสามารถในการคิดของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินอยูํในระดับดีขึ้นไป คิด
เป็นร๎อยละ 99.45 
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              ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถใน 
การแก๎ปัญหา 
มีระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

   กราฟแสดงข๎อมูลร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก๎ปัญหา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 

 
     กราฟแสดงข๎อมูลร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก๎ปัญหา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 

 
 
          โรงเรียนได๎กําหนดร๎อยละคําเป้าหมายด๎านการแก๎ปัญหา ที่ระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร๎อยละ 90  จากการประเมิน ความสามารถในการแก๎ปัญหาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินอยูํในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร๎อยละ 99.50 
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              ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ 
ใช๎ทักษะชีวิต 
มีระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 

  กราฟแสดงข๎อมูลร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 
 

    กราฟแสดงข๎อมูลร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช๎ทักษะ
ชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ของนักเรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 

 
 
     โรงเรียนได๎กําหนดร๎อยละคําเป้าหมายด๎านการใช๎ทักษะชีวิต ที่ระดับดีข้ึนไปคิด
เป็นร๎อยละ 90  จากการประเมิน ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินอยูํในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร๎อยละ 99.08 
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              ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยี 
มีระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 

   กราฟแสดงข๎อมูลร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 

 
      กราฟแสดงข๎อมูลร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ของนักเรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
     โรงเรียนได๎กําหนดร๎อยละคําเป้าหมายด๎านการใช๎เทคโนโลยี ที่ระดับดีข้ึนไปคิด
เป็นร๎อยละ 90  จากการประเมิน ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินอยูํในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร๎อยละ 98.84 
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              ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
 

กราฟร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของระดับชั้น ม.3 และม.6 

 
 
ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2561 จําแนก
ตามระดับคุณภาพ ได๎ดังนี้ 

วิชา ระดับคุณภาพ (เกณฑ์ระดับของภาพของสทศ.) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาไทย ปานกลาง ปานกลาง 
สังคมศึกษา - พอใช๎ 
ภาษาอังกฤษ พใช๎ พอใช๎ 
คณิตศาสตร์ พอใช๎ พอใช๎ 
วิทยาศาสตร์ พอใช๎ พอใช๎  

คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
 

ร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู๎เรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

    

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี 
ม.1 67.59 31.94 
ม.2 65.9 32.54 
ม.3 73.03 25.00 
ม.4 40.48 50.00 
ม.5 36.45 63.55 
ม.6 44.12 55.88 
รวม 54.46 43.15 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
     โรงเรียนได๎กําหนดร๎อยละคําเป้าหมายด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู๎เรียน ที่ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ 90  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู๎เรียน พบวํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2561 
มีผลการประเมินอยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 97.61 ซึ่งสูงกวําคําเป้าหมายที่
กําหนด 

การมีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
ของนักเรียน                              

ร๎อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

       โรงเรียนได๎กําหนดร๎อยละคําเป้าหมายด๎านการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ของนักเรียนที่ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ 90  ผลการประเมินด๎านการมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปี
การศึกษา 2561 มีผลการประเมินอยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 97.94 
 ซึ่งสูงกวําคําเป้าหมายที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี ผําน ไมํผําน 
ม.1 77.31 22.22 0.4 .00 
ม.2 2.19 25.44 2.37 0.00 
ม.3 75.00 25.00 0.00 0.00 
ม.4 49.21 41.27 9.2 0.00 
ม.5 64.49 35.51 0.00 0.00 
ม.6 73.53 26.47 0.00 0.00 

รวมเฉลี่ย 68.62 29.32 0.46 0.00 
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              ประเด็น ผลการประเมิน 
ความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  
ของนักเรียน                                                    

    ร๎อยละ ของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด๎านความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

       
          โรงเรียนได๎กําหนดร๎อยละคําเป้าหมายด๎านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ของนักเรียนที่ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ 90  ผลการประเมินด๎านความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2561 
มีผลการประเมินอยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 98.81 ซึ่งสูงกวําคําเป้าหมายที่
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไ ่ผ่าน 
ม.1 52.31 47.69 0.00 0.00 
ม.2 79.88 20.12 0.00 0.00 
ม.3 9.03 1.97 0.00 0.00 
ม.4 76.98 15.87 7.14 0.00 
ม.5 62.62 37.38 0.00 0.00 
ม.6 73.83 26.17 0.00 0.00 

รวมเฉลี่ย 73.94 24.87 1.19 0.00 
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              ประเด็น ผลการประเมิน 
การยอมรับความ
คิดเห็นของผู๎อื่น 
สุขภาวะทางจิต 
ภูมิค๎ุมกัน และความ
เป็นธรรมตํอสังคมของ
นักเรียน                   

      ร๎อยละผลการประเมินนักเรียนด๎านการยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
สุขภาวะทางจิต ภูมิค๎ุมกัน และความเป็นธรรมตํอสังคมของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อยูํในระดับดีเยี่ยม 

  
     โรงเรียนได๎กําหนดร๎อยละคําเป้าหมายด๎านการยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่น 
สุขภาวะทางจิต ภูมิค๎ุมกัน และความเป็นธรรมตํอสังคมของนักเรียนไว๎ที่ระดับ 
ดีขึ้นไป  คิดเป็นร๎อยละ 90  ผลการประเมินด๎านการยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
สุขภาวะทางจิต ภูมิค๎ุมกัน และความเป็นธรรมตํอสังคมของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินอยูํในระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็นร๎อยละ 96.78 ซึ่งสูงกวําคําเป้าหมายที่กําหนด 

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี ผําน ไมํผําน 
ม.1 46.30 51.85 1.85 0.00 
ม.2 71.60 22.49 5.92 0.00 
ม.3 92.11 1.97 5.92 0.00 
ม.4 76.98 23.2 0.00 0.00 
ม.5 81.31 18.69 0.00 0.00 
ม.6 7.70 18.69 5.61 0.00 

รวมเฉลี่ย 74.00 22.78 3.22 0.00 

 การเข๎ารํวมโครงการ
สํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม             

จํานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ของแตํละระดับชั้น 
คิดเป็นร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
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3. จุดเดํน 
 ผู๎เรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตและสามารถนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน และนักเรียน
ทุกคนได๎แสดงศักยภาพ ความรู๎ความสามารถอยํางเต็มศักยภาพ ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎บูรณาการโดยน๎อมนํา
หลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการทํางาน    และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยูํพอเพียง 
มีจิตอาสา และคํานิยมที่ดี รํวมอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อมและมีความภูมิใจในท๎องถิ่น  และความเป็นไทย 
ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี   
 
 4.จุดควรพัฒนา 
 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น และยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยการรํวมมือกับทุกภาคสํวน การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ และให๎
เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ใช๎สื่อและเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎ NEW DLTV, DLIT, คลังข๎อสอบจากเว็บไซต์ตํางๆ  
 2. การยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยการสํงเสริมให๎ครูเข๎ารับการพัฒนา 
ด๎านตําง ๆ   เชํน กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ควรพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการเรียนรู๎ในรูปแบบบูรณาการ STEM    กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ พัฒนา Boot camp  
และสํงเสริมการใช๎สื่อเทคโนโลยีมาชํวยในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น   
 3. การพัฒนาการวัดและประเมินผล ด๎วยการวัดผลที่หลากหลายในห๎องเรียนให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัด เน๎นการประเมินวัดผลที่สํงเสริมทักษะการบวนการคิดขั้นสูงและประเมินตามสภาพจริง 
 4.  สํงเสริมนักเรียนจัดทําโครงงานบูรณาการด๎านวิชาการ โครงงานคุณธรรม โครงงานอาชีพที่เน๎น
ให๎ผู๎เรียนคิดเป็นทําเป็น โดยใช๎สื่อเทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎ ศึกการค๎นคว๎า ออกแบบ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ที่จําเป็นตามหลักสูตร 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 
1. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนได๎ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการศึกษาที่ผําน และแนวนโยบายด๎าน 
การศึกษา  ดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน  เพ่ือรํวมวางแผน กําหนดเป้าหมาย 
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและต๎องการของทุก 
ภาคสํวนและสอดคล๎องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให๎บรรลุเป้าหมาย
ที่กําหนดไว๎ มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน  ดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาบุคลาการให๎เป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  จัดให๎มชีุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ (PLC) อยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่อง  เพ่ือให๎บุคลากรได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน    
พร๎อมทั้งพัฒนาการจัดสภาพแวดล๎อม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตํอการบริหารจัดการและ 
การเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาได๎ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการได๎บรรลุผลตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ       
ที่สถานศึกษากําหนด มีการนิเทศกํากับติดตาม และมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระยะอยํางสม่ําเสมอ  
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความชํานาญ ตามมาตรฐานตําแหนํง โดยสํงเสริมให๎
บุคคลได๎รับการพัฒนาด๎านการจัดทําหลักสูตร การเขียนแผน และจัดทําหนํวยบูรณาการ จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมให๎กับบุคลากร จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อนําองค์ความรู๎มาพัฒนาการเรียนการสอน พร๎อม
สนับสนุนให๎บุคลากรได๎เข๎ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) คิดเป็นร๎อยละ 
96 พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรได๎รับการพัฒนาจากหนํวยต๎นสังกัดและหนํวยงานตํางๆ อยํางตํอเนื่อง  
จัดทําโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ และสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน จัดข๎อมูลสารสนเทศที่ถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันสมัย พร๎อมนําไปประยุกต์ใช๎
ไดอ๎ยํางเป็นระบบ   สถานศึกษาได๎ระดมทรัพยากรเพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํงผลให๎สถานศึกษา 
มีสื่อ แหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ สามารถจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางครอบคลุม  เชํน  ติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือกระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตให๎ครบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณโรงเรียน โดยติดตั้งทั้งระบบ LAN  และระบบ Wifi   และจดัโดเมน
เว็บไซต์โรงเรียน http://www.kongkrailatwittaya.com/   และมีหน๎าแฟนเพจของโรงเรียน ชื่อ โรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา https://www.facebook.com/kongkrailatwittaya /  เพ่ือให๎ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง 
และประชาชนสามารถเข๎าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได๎งํายขึ้น สะดวกตํอการติดตํอประสานงานและ

http://www.kongkrailatwittaya.com/
https://www.facebook.com/watnongprong/
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อํานวยความสะดวกในด๎านตํางๆ ได๎มากข้ึน  มีการ ใช๎ระบบกลุํมใน Face book , Google Drive และ Line 
มาใช๎ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

    ร๎อยละของจํานวนครั้งที่ครูได๎รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ  
คิดเป็นร๎อยละ 100  จากบุคลากรทั้งหมด 50 คน 
 

 
 
 

การมีสํวนรํวมของเครือขําย
ในการวํางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
 
 

       จํานวนเครือขํายที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด๎วย 14 แหํง ซึ่งจํานวนครั้งในการมีสํวนรํวมในการ
วางแผนเป็นดังกราฟ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การจัดหาทรัพยากร 
 
 
 

        ผู๎บริหารได๎ระดมทุนทรัพยากรสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรียนในรูปของงบประมาณ บุคลากร วัสดุและครุภัณฑ์มาชํวยใน     
การสนับสนุนการเรียนการสอน จากผู๎ปกครองนักเรียน องค์การบริหารสํวน
ตําบลไกรลกลาง เทศบาลอําเภอกงไกรลาศ โรงพยาบาลกงไกรลาศ      
สถานีตํารวจอําเภอกงไกรลาศ วัดฯ  

การนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล 
 

        ร๎อยละของครูที่ได๎รับการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลจาก
ผู๎บริหาร คิดเป็นร๎อยละ 100 จากคณะครูทั้งหมด 
กราฟแสดงจํานวนครั้งที่มีการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผล จาก
ผู๎บริหาร 
 
 

 
 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ คณะครู บุคลาการมีการประชุมแบบมีสํวนรํวม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมหัวหน๎าฝ่าย หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ หัวหน๎าระดับชั้น และ เพ่ือให๎
ทุกฝ่ายมีสํวนรํวมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา   
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4. จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ 
พัฒนาผู๎เรียน 

2. สร๎างเครือขํายความรํวมมือของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีความ 
เข๎มแข็ง มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. นําผลการดําเนินงานโครงการมากําหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาอยํางเรํงดํวน 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาได๎ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
(ปรับปรุงปีการศึกษา 2561)  ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการ
จัดการเรียนรู๎สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ออกแบบ
หนํวยการจัดการเรียนรู๎ 6 หนํวยบูรณาการ / ภาคเรียน เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
สร๎างองค์ความรู๎พร๎อมนําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ บุคลากรได๎รับการสํงเสริมให๎
อบรมพัฒนา พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นมา
ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง   โดยเน๎นการการมีฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ระหวํางครูประจําชั้นกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนในระดับชั้นและตํางระดับชั้น ด๎วยกิจกรรม
ฐานกิจกรรมการเรียนของแตํละระดับชั้น ในชํวง 8.20-8.40 น. ของทุกวันกํอนเข๎าเรียน  ซึ่งทางโรงเรียน 
ไดจ๎ัดโครงสร๎างการบริหารงานให๎สอดคล๎องกับการบริหารงานด๎านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิธีการดําเนินงาน
ของโรงเรียนภายใต๎การบริหารงานเป็น 7 กลุํมงานได๎แกํ 1) บริหารงานวิชาการ  2) กลุํมบริหารงานกิจการ
นักเรียนชุมชน และโครงการพิเศษ 3)กลุํมบริหารงานงบประมาณ 4)  กลุํมบริหารงานทั่วไป 5)กลุํม
บริหารงานแผนงานและงานประกันคุณภาพศึกษา 6) กลุํมบริหารงานอาคารสถานที่ และกลุํมบริหารงาน
บุคคล  โดยมีระดับชั้นงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ได๎ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต๎นวัตกรรม “6  ไม๎ผลัด  สํงตํอความดี” ระบบงาน  6 ระดับชั้น   เป็นจุดเน๎นที่เรียกกันวํา “ไม๎ผลัด”  
ได๎แกํ  ไม๎  1  สูํบ๎านคุณธรรม เน๎นการปรับตัวของนักเรียนชั้น ม.1  ให๎เข๎ากับบริบทของโรงเรียนวิถีพุทธใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ไม๎ 2 น๎อมนําปัญญากล๎าแสดงตนเป็นการสํงเสริมปัญญาปลูกฝังความดีงาม   
กล๎าแสดงตัวตนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม๎ 3 ตามแสงความดีแหํงวิถีชุมชนเป็นการปลูกฝังให๎นักเรียน
รู๎จักรากเหง๎าของตน รํวมมืออนุรักษ์วิถีชีวิตที่งดงามของชุมชนไว๎ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ไม๎ 4   
มีจิตสํานึกพลเมืองเรื่องที่ดี เป็นการปลูกฝังคุณธรรมคํานิยม มีจิตสํานึกที่ดี  มีความรับผิดชอบ ตํอสังคมใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม๎ 5 จิตอาสาพาสุขสันต์  เป็นการปลูกฝังเรื่องจิตสาธารณะ มุํงมั่น อดทน  อาสา
ในการทํางานเพ่ือสํวนรวม  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม๎  6 มีคุณธรรมนําสูํสังคม  มุํงให๎นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6  ซึ่งได๎รับการสํงเสริมพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมความดีงามมาถึง 6  ปี  สํงออกไปเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมตํอไป มีการประเมินที่หลากหลายและตามสภาพจริง  มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีกิจกรรมให๎คณะบุคลาการและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกัน
แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์รวมทั้งให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพ่ือนาไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรได๎รับการอบรมพัฒนาความรู๎ที่ตรงกับความต๎องการของครูและ
สถานศึกษา ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(PLC)  
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2. ผลการด าเนินงาน 

ครูมีความรู๎ ทักษะมีความมํุงมั่นตั้งใจเพื่อการจัดการเรียนการสอน สามารถนําความรู๎ที่ได๎รับ 
จาก การพัฒนาตนเองมาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางหลากหลายสอดคล๎องกับหลักสูตร 
ปัญหา และความต๎องการของผู๎เรียน โดยใช๎กระบวนการ PLC มาใช๎ในการพัฒนาตน พัฒนางานแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎   มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอํอน ปานกลาง และเกํง ทํา
ให๎ครูผู๎สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอความแตกตํางบุคคล มีการสอนเสริมความรู๎ให๎
ผู๎เรียนกลุํมปานกลางและกลุํมเกํง มีการสอนซํอมเสริมผู๎เรียนกลุํมอํอน มีการใช๎สื่อเทคโนโลยีที่และ                            
นําภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ในแตํละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็น
จริงที่มุํงเน๎นพัฒนาการของผู๎เรียนด๎วยวิธีการหลากหลาย มีการใช๎ข๎อสอบจุดเน๎นจากสพฐ. เพ่ือวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและนําผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการ
เรียนการสอน สํงผลให๎การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. จุดเด่น 

มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน  ขับเคลื่อนด๎าน 
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญด๎วยกลุํมสาระ 8 กลุํม  รํวมกับ 6 ระดับชั้น  ซึ่งได๎รํวมกัน
กําหนดทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียนรํวมกัน   มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในการกิจกรรมการ
เรียนการสอนให๎มีความหลากหลาย   ตั้งใจ มุํงมั่นในการพัฒนาการสอน  ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัด
บรรยากาศ  สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  จัดกิจกรรมให๎นักเรียนเรียนรู๎โดยการคิดโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎
ปฏิบัติจริงด๎วยวิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
 
4. จุดควรพัฒนา 

ควรให๎คณะครูทุกคนได๎รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด๎านการทํางานวิจัยใน เรื่อง  
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ พร๎อมทั้ง พัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของบ๎านเมือง ให๎มีความทันสมัย ก๎าว
ทันตํอความเปลี่ยนแปลง ให๎เห็นเดํนชัดในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ยิ่งขึ้น เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจ
เกี่ยวกับท๎องถิ่นรักในท๎องถิ่นสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได๎ นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวน        
การเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนรู๎จักประยุกต์ใช๎สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมํๆ ให๎มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ตํอการ
แสวงหาความรู๎ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม   
1. สรุปผลการประเมิน  
 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตํางๆ สํงผลให๎โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวํา  ได๎ระดับยอด
เยี่ยม โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน       อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ สนับสนุน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน  

    โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  ทั้งด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด๎วย 
ความสามารถใน การอําน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตํางๆ การสร๎างนวัตกรรม 
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู๎ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตํอวิชาชีพ สํงผลให๎ผลการดําเนินโครงการด๎านผู๎เรียนบรรลุเป็นไปตามคําเป้าหมายของ
โครงการที่กําหนด เชํน โครงการบูรณาการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนและสํงเสริมความเป็นเลิศด๎าน
วิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน 8 กลุํมสาระ โครงการทัศนศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สํวนในด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ความภูมิใจใน
ท๎องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย โรงเรียนได๎จัดทํา
โครงการพฒันาด๎านคุณลักษณะอันพึงค์ประสงค์  สํงผลให๎ผลการดําเนินโครงการ บรรลุสูงกวําคําเป้าหมาย
ของโครงการที่กําหนดไว๎ที่ร๎อยละ 90   เชํน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการพัฒาการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน โครงการจิตอาสากล๎าทําดี โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศด๎าน
กีฬา กิจกรรมฐานคุณธรรม กิจกรรมคํายคุณธรรม ทั้ง 6 ระดับชั้น    จากการดําเนินการดังกลําว สํงผลให๎
การทดสอบระดับชาติ (ONET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น 3 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ กลุํมวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สํวนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น 4 กลุํมสาระการเรียน
ได๎แกํ กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาตํางประเทศ  สําหรับด๎านคุณภาพผู๎เรียน
สํงผลให๎ได๎รับรางวัลงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 จํานวน 9 รายการ   และงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2561  จํานวน 57รายการ  โดยได๎รับรางวัลเหรียญทอง 38 รายการ ระดับเหรียญเงิน 11 
รายการ และระดับเหรียญทองแดง 7 รายการ  
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 ในด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สํงผลให๎ชมรมต๎นกล๎าทําดีศรีกงไกรลาศ ของโรงเรียนได๎รับ 
โลํรางวัลกลุํมพลังเยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประเภทชมรม จากนายกรัฐมนตรี และนักเรียนแกนนําผู๎นํา
เยาวชนกล๎าแผํนดิน จํานวน 41 คน จากกระทรวงวัฒนธรรม และรางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม ระดับภาค 6 
และระดับจังหวัดสุโขทัย จํานวน 1 คน และโลํประกาศเกียรติคุณโรงเรียนสํงเสริมคุณธรรมจัดคํายคุณธรรม
จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 โรงเรียนดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยํางเป็นขั้นตอน  ชัดเจน มีการบริหารงาน  
เป็น 7 กลุํมงาน 8 กลุํมสาระการเรียน และ 6 ระดับชั้น กําหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
อยํางชัดเจน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหนํวยบูรณาการทีสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาครูเพ่ือเข๎ารับการอบรมแกนนําด๎านการเรียนการสอน และให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู๎ พัฒนาแหลํงเรียน พัฒนาฐานการ
เรียน ที่สํงเสริมและเอ้ือตํอการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ   
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่
เป็นไปตามความต๎องการของหลักสูตร ความต๎องการของผู๎เรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ ใช๎สื่อการเรียนรู๎ 
ติดตามตรวจสอบและชํวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก๎ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพ
จริงในทุกขั้นตอน  
 
3. มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม คือ 
 1. ด๎านคุณภาพผู๎เรียน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะกระบวนการคิด คิดแก๎ปัญหา และสร๎าง
นวัตกรรมที่สามารถนําไปใช๎แก๎ปัญหาได๎จริง  
 2. ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ สํงเสริมให๎มีการพัฒนาด๎านวิชาการท่ีมุํงเน๎นคุณภาพ
ผู๎เรียนตามหลักสูตรทุกกลุํมเป้าหมายอยําง อยํางยั่งยืนและเรํงดํวน 
 3. ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ครูควรเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นกระบวนการคิด เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ และมีการพัฒนา
ระบบการวัดผลที่หลากหลาย สํงเสริมการทําวิจัยเพื่อแก๎ปัญหาและนําผลมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ 
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ส่วนที่ 3  สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข๎อมูลสารสนเทศที่สาํคัญของสถานศึกษาจะต๎อง
นําไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปนําไปสูํการเชื่อมโยงหรือสะท๎อนภาพความสําเร็จกับแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และนําไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จาก
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเดํน จุดควรพัฒนาของแตํละ
มาตรฐานพร๎อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต๎องการการชํวยเหลือ ได๎ดังนี้ 

 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน 

1. ผู๎เรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต  
และสามารถนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน โดย
น๎อมนําหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดใน
การทํางาน    
    2.  ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และคํานิยมที่ดี มีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย 
ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล มีสุขภาวะและ
สุนทรียภาพที่ดี   
 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุํม
สาระการเรียรู๎ ผลการประเมินระดับชาติให๎
สูงขึ้น 
2. พัฒนาทักษะการอําน คิด วิเคราะห์ เขียน 
และทักษาด๎านวิชาการ 
3. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มีความสามารถใน 
การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใน
การนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎อยําง
สมเหตุสมผล  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   โรงเรียนมีการ
บริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ กําหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จัดทําแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนปฏิบัติที่สอดคล๎อง
กับผลการจัดการศึกษาและผลการดําเนินการปีที่ผํานมา  
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา มี
การพัฒนาคุณภาพครู พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการ
จัดการเรียนรู๎  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. เรํงดําเนินการพัฒนาด๎านวิชาการที่เน๎น
คุณภาพของผู๎เรียนตามหลักสูตรให๎ครอบคลุม
ทุกกลุํมเป้าหมาย 
2. สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัด
การศึกษาความเข๎มแข็ง และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
3. พัฒาบุคลากรด๎านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญพร๎อมทั้ง
นิเทศการสอนอยํางตํอเนื่อง 
4. สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและ
คุ๎มคํา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด๎านกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน 
เป็นสําคัญ 
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนผํานกระบวนการคิด  
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักคิด นําสูํการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยง
กับชีวิตประจําวัน 
2. กระบวนการจัดการเรียนรู๎มีการบริหารชั้นเรียน เน๎น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และสามารถเรียนรู๎รํวมกันอยําง
มีความสุข 

ด๎านกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญ 
1. จัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อยําง
หลากหลายและใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนา
ตนเอง 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียน  ได๎
ใช๎แหลํงเรียนรู๎  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อยํางตํอเนื่อง 
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการ
ที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการเรียนรู๎และธรรมชาติวิชา 
 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลได๎ชัดเจนขึ้น 
 2.การสํงเสริมให๎ครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ การจัดทําการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎ได๎เต็มศักยภาพ 
 3.การพัฒนาบุคลากรโดยการสํงเข๎าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในงานที่ได๎รับมอบหมาย ติดตามผล
การนําไปใช๎และผลที่เกิดกับผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 
 4.การพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1.การพัฒนาครูผู๎สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 
 2.การสร๎างข๎อสอบที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ตามแนวทางการประเมิน O-NET และ PISA 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
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  ภาพประกอบการด าเนินโครงการและกิจกรรมในโรงเรียน 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

         
 

         
 

กิจกรรมชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมที่บ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู๎ฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 
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กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 กิจกรรมฐานคณุธรรม  พัฒนาบุคลิกภาพ  อาเซียน วันจันทร์ 

 

        
 
 

         
 

ภาพกิจกรรมฐานคณุธรรม วิถีพุทธเน๎นจิตอาสา สวดมนต์ สมาธิ สัจจะออมบุญ วันอังคาร 
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กิจกรรม 5ส ดูแลแหลํงเรียนรู๎และรักษาสิ่งแวดล๎อม วันพุธ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
               

 

ภาพกิจกรรมฐานคณุธรรม บริหารกาย  บริหารจิต  วันพฤหัสบด ี
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ภาพกิจกรรมฐานคณุธรรม สํงเสรมิมาตรฐาน/โฮมรูม วันศุกร์ 
 

    
 

    
 

กิจกรรมนันทนาการสืบสานตํานานศิลป์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

กิจกรรมคาํยคณุธรรม 
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กิจกรรมคาํยคณุธรรม 
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กิจกรรมทัศนศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

     
 

       
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู๎  
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สรุปผลการแข่งขันกิจกรรม 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ   

ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68  ณ จังหวัดพะเยา  ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

ล าดับ หมวดหมู ่ ประเภท ชื่อผู้แข่งขนั ครูผู้ฝึกสอน รางวัลที่ได้รับ 

1 ภาษาไทย การแขํงขันตํอคําศัพท์
ภาษาไทย 
 (คําคมเดิม) ม.4-ม.6 

1. นายพีรพัฒน ์ ทัศนา 
  

1. นางวริศรา  เรียงเรียบ 
  

เหรียญเงิน 

2 วิทยาศาสตร์ การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทสามมิติ (3D) ปลํอย
อิสระ  ม.1-ม.3 

1. เด็กชายทิพากร  ดีจริง 
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แสนเสน 

1. นางสาวสายทิพย ์ อ๏อดพันธ ์
2. นายสุต ิ คงเผ่ือน 

เหรียญเงิน 

3 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.
1-ม.3 

1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ยุติธรรม 
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  จําเริญ 
3. เด็กชายณัฐพงศ์  นวลจีน 
4. เด็กหญิงนัฐกาณต์  อยูํจิ๋ว 
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไผํงาม 

1. นายณัฐวัฒน ์ คําแหง 
2. นางสุภัสศรณ์  คําแหง 
  

เหรียญทอง 

4 ศิลปะ-ดนตรี การแขํงขันขับร๎องเพลงไทย
ลูกทุํง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

1. นายภูมินทร ์ มั่นคง 
  

1. นายกรกช  อ่ําทิม 
  

เหรียญทอง 

5 ศิลปะ-ดนตรี การแขํงขันขับร๎องเพลงไทย
ลูกทุํง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

1. นางสาวไพจิตรา  เพิ่มทรัพย์ 
  

1. นายกรกช  อ่ําทิม 
  

เหรียญทอง 

6 การงานอาชพี การแขํงขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม๎ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงกนกพร  เสือมั่น 
2. เด็กชายขวัญข๎าว  บัวเผ่ือน 
3. เด็กชายชัชพงศ์  มํวงป่า 
4. เด็กชายธนายุทธ  หนูหริ่ง 
5. เด็กหญิงปานตะวัน  สํารี 
6. เด็กหญิงสาธิน ี หงษ์ทอง 

1. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชยั 
2. นางสาวจิรสุดา  พยอม 
3. วําที่ร๎อยตรีศักดิ์
ธรรมนูญ  หงษ์ทอง 
  

เหรียญทอง 

7 การงานอาชพี การแขํงขันประดิษฐ์บายศรีสํู
ขวัญ ม.4-ม.6 

1. นางสาวกานต์มณี  กิจสะสม 
2. นางสาวณัฏฐนิชา  บุญชู 
3. นายนรินทร  เงินแก๎ว 
4. นายศรายุทธ  อินพรม 
5. นายสิทธิชยั  เสือมั่น 
6. นางสาวสุธวิา  ชาดี 

1. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชยั 
2. นางน้ําเงิน  สําอางค์ยอด 
3. นางสุภาวด ี นวลจีน 
  

เหรียญทอง 

8 การงานอาชพี การแขํงขันการแกะสลกัผัก
ผลไม๎ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณัฐยศ  ปาณะพล 
2. เด็กหญิงรุํงนภาพร  แก๎วจีน 
3. เด็กหญิงวิภาดา  หนูอิ่ม 

1. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชยั 
2. นางอาภรณ์  มนตรี 

เหรียญทอง 

9 การงานอาชพี การแขํงขันการแกะสลกัผัก
ผลไม๎ ม.4-ม.6 

1. นางสาวจารวุรรณ  แสงอรุณ 
2. นายณัฐนันท์  บัวทองเท๎า 
3. นางสาวสุภัสสร  ไกรกิจราษฎร ์

1. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชยั 
2. นางอาภรณ์  มนตรี 
  

เหรียญทอง 

รวม 28 17 9 
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ชมรมต๎นกล๎าทําดีศรีกงไกรลาศได๎รับโลํรางวัล กลุํมพลังเครือขํายเยาวชนที่มีจิตอาสา ประเภท ชมรมต๎นกล๎า 
ที่มีผลงานระดับยอดเยี่ยม 

ภายใต๎ โครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีพุทธศักราช 2561 
สํงเสริมศีล 5 คํานิยมหลัก 12 ประการ 

ขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
โดย เครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรมและภาคีเครือขําย จาก  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

 
 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาภาคีเครือขํายจัดคํายกล๎าคุณธรรม 
ตามโครงการกล๎าแผํนดินด๎วยพลังบวร ประจําปี 2561   
โดย เครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรมและกระทรวงวัฒนธรรม  
จาก  นายกฤษศญพงษ์  ศิริ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   
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ได๎รับโลํรางวัล บุคคลผู๎ทําคุณประโยชน์ 
ตํอโครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีพุทธศักราช 2561 

สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนกล๎าแผํนดิน สํงเสริมศีล 5 คํานิยมหลัก 12 ประการ 
และขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

ภายใต๎ โครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีพุทธศักราช 2561 
โดย เครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรมและภาคีเครือขําย จาก นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ณ 1 มีนาคม 2562 
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ครูได้รับโล่รางวัล ครูผู้มีจิตวิญญาณพระโพธิสัตว์ 
ผู้มีความเสียสละอุทิศตนเป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนส่งเสริมศีล 5 ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

และขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
ภายใต้ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

โดย เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรมและภาคีเครือข่าย 
จาก  นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

1 มีนาคม 2562 
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ครูได้รับโล่รางวัล  
ครูต้นแบบผู้สนับสนุนและเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานจิตอาสา  

ส่งเสริมศีล 5 ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
ภายใต้ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

โดย เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรมและภาคีเครือข่าย จาก  นายประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 1 มีนาคม 2562 

 

 
 

 
นักเรียนได๎รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจําปี 2561 

จากสํานักงานอธิบดีผู๎พิพากษา ภาค 6  และจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 
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ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
เรื่อง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

............................................................................... 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓)  

ได๎กําหนดการจัดระบบ โครงสร๎าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให๎ยึดหลักท่ีสําคัญข๎อหนึ่ง คือ มีการ
กําหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา ๓๑ ให๎กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหน๎าที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบ
ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีต๎อง ดําเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเปิดเผยตํอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูํการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
เพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก  

ดังนั้น โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพ่ือ
สอดคล๎องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมี
รายละเอียดแนบท๎ายประกาศฉบับนี้  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
   
 

 
(นายสมพร  สุขอร่าม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ 

มาตรฐาน ดังนี้  
 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเ๎รียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู๎เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
แตํละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู๎เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู๎เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและคํานยิมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
  ๒)  ความภมูิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุํมเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครแูละบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
 ๓.๒  ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๔ ยอดเยีย่ม 
        ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น   
ความคิดเห็น และแก๎ปญัหา 
 ๓)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
 ๔)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
 ๖)  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตีํองานอาชีพ 
        ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  การมีคณุลักษณะและคํานยิมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
 ๒)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
 ๔)  สุขภาวะทางราํงกาย และจติสังคม 

ร๎อยละ ๗๐   
อยูํในระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

ร๎อยละ ๙๐   
อยูํในระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มเีป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรยีนรอบดา๎นตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุํมเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบคุลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจดัการเรียนรู๎อยํางมคีุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรยีนรู ๎

ระดับ ๔ ยอดเยีย่ม 
  

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรูผ๎ํานกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ 
ใช๎ในชีวิตได๎ 
 ๓.๒  ใช๎สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
 ๓.๓  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ๎รียนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรยีน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการ
เรียนร ๎ู 

ร๎อยละ ๙๐   
อยูํในระดับดีขึ้นไป 
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