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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)    
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา       
ในรอบปีการศึกษาท่ีผํานมา ให๎ต๎นสังกัดหนํวยงานต๎นสังกัด หรือ หนํวยงานที่ก ากับดูแลและสาธารณซนได๎
รับทราบ ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนได๎สะท๎อนผล
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได๎แก ํมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู๎เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทาง 
การพัฒนาสถานศึกษาให๎ดีขึ้น อีกท้ังรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ใช๎เป็นข๎อมูล  
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตํอไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ผู๎ปกครอง ผู๎เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกฝุายที่มีสํวนรํวมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ คณะผู๎จัดท าหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ตํอการน าไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาตํอไป 
 
 

    
         (นายสุทน  ทับจาก) 
                   ผู๎อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ตั้งอยูํเลขท่ี 147 หมูํ 4  ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ          
จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

2. เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนผู๎เรียน 1,013 คน  
มีข๎าราชการครู จ านวน 49 คน  

3. ผู๎บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน ผู๎อ านวยการโรงเรียนชื่อ  นายสุทน  ทับจาก  ด ารงต าแหนํง 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  หมายเลขโทรศัพท์ 055-691221 , 089-4618-559  
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ ตั้งแตวํันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน 6 วัน 
(นับถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565) 

4. เงินงบประมาณท่ีได๎รับทั้งหมดจากสํวนกลางไมํรวมเงินเดือนและคําจ๎าง  
จ านวน  6,903,270  บาท (เฉพาะคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา) 

เงนิบริจาค หรือการได๎รับสนับสนุนอื่นๆ ที่ได๎จากการระดมทรัพยากรของโรงเรียน  
จ านวน 1,508,462 บาท 

5. รางวัลที่โรงเรียนได๎รับ 
1. ได๎รับหนังสือรับรอง การได๎รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากส านัก 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแตํวันที่ 
27 สิงหาคม 2564 

2. ได๎ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาภาคีดีเดํน ในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมคุณธรรม 
และจิตอาสา ตามโครงการกล๎าแผํนดินด๎วยพลังบวร  ประจ าปี 2564 โดยส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม  รํวมกับเครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

3. ได๎รับเกียรติบัตร เป็นองค์กรคุณธรรม ตามโครงการสํงเสริมชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัด 
คุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 ภายใต๎แผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564) 
จากคณะกรรมการสํงเสริมคุณธรรมจังหวัดสุโขทัย 

4. ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลระดับ ดีเดํน ในการเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร และกิจกรรมของโรงเรียน 
อยํางสม่ าเสมอ ประจ าปี 2564 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
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6. โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน  
โอกาส  
-ในชุมชนมีแหลํงเรียนรู๎  มีเครือขําย มีสํวนรํวมในการระดมทุนและการคมนาคมสะดวก 
ข๎อจ ากัดของโรงเรียน  
- เกิดสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตบริเวณโรงเรียน 

  -ฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชน ผู๎ปกครองนักเรียนมีฐานะคํอนข๎างยากจน   นักเรียนไมํได๎อยูํกับ
บิดามารดา  ครอบครัวหยําร๎าง 

-โรงเรียนตั้งอยูํใกล๎สถานศึกษาที่มีการแขํงขันสูง 
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การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1. ในภาพรวมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
    โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  จัดการเรียนรู๎     
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ตามศักยภาพของผู๎เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)             
มีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน โดยจัดท าโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท๎องถิ่น   ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมตํางๆ  
ในรูปแบบตํางๆ เชํน on site, on hand, on demand, on line ภายใต๎สถานการณ์การแพรํระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได๎มีการมาตรการปูองกันการแพรํระบาด จัดกิจกรรมในชํวงที่มีการแพรํ
ระบาด  โดยใช๎กระบวนการคิดและการแก๎ปัญหาเป็นหลัก ในการพัฒนาความสามารถด๎านการอําน  
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกบันทึกการเขียน 
เรื่องราวตํางๆ เชํน การวางแผนการใช๎เงิน การสังเกตสภาพอากาศ การเรียนรู๎แล๎วบันทึกลงในสมุด 
สื่อใยรัก ที่เป็นสื่อกลางระหวํางครูประจ าชั้น และผู๎ปกครอง  กิจกรรมสํงเสริมทักษะทางภาษา  
ด๎านการอําน การเขียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  กิจกรรมห๎องสมุด สํวนในด๎านความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์   คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและแก๎ปัญหา พร๎อมทั้งให๎
ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎มาสร๎างนวัตกรรมได๎ และมีความสามารถด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง (IS)   
กิจกรรมคํายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เครือขํายของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์   จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตย 
กิจกรรมคํายเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมแปลงนาสาธิต  (แบบกล๎าโยน)  ภายใต๎โครงการพัฒนาศูนย์ 
การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎ ด๎วยโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎คําเปูาหมาย
ของหลักสูตร ท าโครงงานควบคูํไปกับการเรียนการสอนของแตํละระดับชั้น และ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
โดยผู๎เรียนจะได๎ท าชิ้นงาน/โครงงาน  และจัดน าเสนอผลงาน  ในรูปแบบที่หลากหลายตามสถานการณ์ 
การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เชํน คลิปวีดิโอ ภาพนิ่ง พร๎อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ผําน
ระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกใช๎เทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงเรียนได๎จัดกิจกรรม
ชุมนุม จัดการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทักษะอาชีพ เชํน การปลูกผัก         
ศิลป์สร๎างสรรค์  การผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ งานถัก เกษตรอินทรีย์   การถนอมอาหาร การแกะสลัก
ผักผลไม๎  การท าเครื่องดื่มสมุนไพร เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีทักษะพื้นฐานและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอ
งานอาชีพ มีโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว  จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมกํอนเพ่ือการสัมภาษณ์เรียน
ตํอในระดับอุดมศึกษา  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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กิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์ (ไหว๎ครู)  ท าให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความกตัญญูตํอครูบาอาจารย์และมีความสัมพันธ์ที่
ดีระหวํางสถาบัน ครู และผู๎เรียน จัดกิจกรรมที่สํงเสริมการพัฒนาด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให๎
นักเรียนมีความมีทักษะในการด ารงชีวิตและสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความภูมิใจ
ในท๎องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี  
มีจิตสังคม โดยได๎การพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน ควบคูํไปกับคุณธรรม จริยธรรม ตามวัยของผู๎เรียน  
และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน อีกท้ังการจัดกิจกรรมได๎น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักคิดในการพัฒนาผู๎เรียน  โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมคํายอบรมให๎ความรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนแกนน าและนักเรียนในระดับชั้น ม.4  และนักเรียนแกนน าด๎านเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน า
ความรู๎ไปขยายผลให๎กับโรงเรียนตํางๆ เพื่อให๎นักเรียนเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ และ
พระมหากษัตริย์ภายใต๎โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
พัฒนาศูนย์มังคละเภรี ที่สํงเสริมการละเลํนพ้ืนบ๎านมังคละ  โครงการพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
ระดับชั้น ม.1-6 โดยครูแตํละระดับชั้น ดูแลนักเรียนท ากิจกรรมหน๎าเสาธง  เคารพธงชาติ  จัดกิจกรรม 
ฐานคุณธรรมชํวงเช๎ากํอนเข๎าเรียน ทุกวันเป็นเวลา 25  นาทีกํอนเข๎าเรียน เชํนกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
กิจกรรมสวดมนต์ สมาธิ แผํเมตตา กิจกรรม5ส  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา  กิจกรรมโฮมรูม เป็นต๎น 
จัดท าโครงงานคุณธรรมรายห๎องเรียน กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา รํวมแขํงขันกิจกรรม 
บรรยายธรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเชํน กิจกรรมลูกเสือ- 
ยุวกาชาด  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม   
เป็นต๎น ด๎านจิตอาสา โรงเรียนมีชมรมต๎นกล๎าท าดีศรีกงไกรลาศ  ภายใต๎โครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจ
พอเพียง   โดยเครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรม และ กระทรวงวัฒนธรรม  ขับเคลื่อนกิจกรรมฝึกแกนน าด๎านจิต
อาสาในโรงเรียน เพื่อด าเนินกิจกรรม ด๎านจิตอาสา ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านศาสนา  ด๎านวัฒนธรรม   
การสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ประกอบกับโรงเรียนได๎รับคัดเลือกให๎
ศูนย์การละเลํนพ้ืนบ๎านประเภทมังคละ จึงได๎จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎มีทักษะการแสดงด๎านการละเลํน
พ้ืนบ๎าน  และออกไปเผยแพรํให๎กับชุมชน  และในการสํงเสริมด๎านสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาวะด๎านรํางกาย เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการทางรํางกายเจริญเติบโต  
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย  มีกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพรํางกาย ตามเกณฑ์ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผํานกิจกรรมออกก าลังตามชํวงวัย  เชํน การเลํนกีฬา และกรีฑา  
การเต๎นลีลาศ การเลํนกีฬาพ้ืนบ๎านพร๎อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการ สืบสานต านานศิลป์ (กีฬาสี) ภายใต๎
โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านกีฬา  เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงออกเป็นต๎น พร๎อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมให๎
ความรู๎ ปูองกันภัย หลีกเลี่ยงสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท อบายมุขทุกประเภท ปูองกัน
ตนเองจากภัยคุกคามในรูปแบบตํางๆ ในทุกสัปดาห์ ในกิจกรรมหน๎าเสาธงและฐานกิจกรรมของแตํละ
ระดับชั้น ทั้งในรูปแบบ online และ onsite  ภายใต๎โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น
ม.1-6 โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  โครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุํน  โครงการโรงเรียนสีขาว
ปลอดอบายมุข เป็นต๎น   
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีระบบการท างาน  โดยใช๎ระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุนและ

บริหารงานโดยใช๎ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)  รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
ปฏิบัติราชการที่ดี (ธรรมาภิบาล ,Good Governance) 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปรํงใส หลักการมีสํวนรํวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความค๎ุมคํามาใช๎ในการบริหารโรงเรียน 
เพ่ือให๎มีชัดเจน โปรํงใส  และสามารถตรวจสอบได๎  จึงได๎แบํงการบริหารงานโรงเรียนออกเป็น 6 กลุํมงาน  
ได๎แกํ กลุํมบริหารวิชาการ  กลุํมบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุํมบริหารบุคคล  กลุํมบริหารทั่วไป 
กลุํมบริหารกิจการนักเรียน และกลุํมอ านวยการ  ในกระบวนการท างานได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา จากผลการจัดการศึกษาปีที่ผําน และแนวนโยบายด๎านการศึกษามาด าเนินการจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน เพ่ือรํวมวางแผน ก าหนดเปูาหมาย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน   มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและต๎องการของทุกภาคสํวนและสอดคล๎องกับนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน  ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาบุคลากรให๎เป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  จัดให๎มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) อยําง
สม่ าเสมอและตํอเนื่อง  เพ่ือให๎บุคลากรได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน พร๎อมทั้งพัฒนา การจัด
สภาพแวดล๎อม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตํอการบริหารและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
ภายใต๎รูปแบบการ  KRAILAT Model สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลด๎านการบริหารจัดการ ดังนี้  

1. ได๎รับหนังสือรับรอง การได๎รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากส านัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตั้งแตํวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

2. ได๎ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาภาคีดีเดํน ในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมคุณธรรม
และจิตอาสา ตามโครงการกล๎าแผํนดินด๎วยพลังบวร  ประจ าปี 2564 โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  รํวมกับเครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

3. ได๎รับเกียรติบัตร เป็นองค์กรคุณธรรม ตามโครงการสํงเสริมชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัด
คุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 ภายใต๎แผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ ฉบับที่ 1  
(พ.ศ.2559-2564) จากคณะกรรมการสํงเสริมคุณธรรมจังหวัดสุโขทัย 

4. ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลระดับดีเดํน ในการเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร และกิจกรรมของโรงเรียน
อยํางสม่ าเสมอ ประจ าปี 2564 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนมุํงเน๎นให๎ครูได๎จัดการเรียนรู๎โดยให๎ผู๎เรียนผํานกระบวนการคิด ฝึกฝนการลงมือปฏิบัติจริง 
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวม ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งรํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และน าผลที่ได๎มาปรับปรุงการจัด      
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การเรียนรู๎ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถใช๎ได๎จริง ใช๎สื่อและแหลํงเรียนรู๎ การวัดและประเมินที่
หลากหลาย รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการเรียนการสอน ก ากับติดตามด๎วยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
อีกท้ังค านึงถึงศักยภาพของผู๎เรียน ศักยภาพของสถานศึกษา บริบทของชุมชนและท๎องถิ่น เน๎นการเรียน
การสอนที่สร๎างโอกาสให๎ทุกคนมีสํวนรํวม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่หลากหลาย มีการพัฒนาด๎านหลักสูตรโดยการน าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน มาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรอยําง
ตํอเนื่อง มีการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่เพียงพอตํอผู๎เรียน เชํน ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ห๎องสมุด  ห๎องสืบค๎นข๎อมูลด๎าน ICT ห๎องการงานอาชีพ ห๎องดนตรีไทย ห๎องดนตรีสากล แปลงสาธิตเกษตร 
เป็นต๎น จัดกิจกรรมที่พัฒนาผู๎เรียนที่หลากหลาย เชํน คํายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด คํายสํงเสริม
กิจกรรมด๎านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทยและกิจกรรมวัน
สุนทรภูํ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมกีฬา นันทนาการสืบสานต านานศิลป์ เป็นต๎น 
แตลํะระดับชั้นมีการจัดท าหนํวยบูรณาการโดยการก าหนดหนํวยตามความสนใจ และความสามารถของ
ผู๎เรียน บริบทของท๎องถิ่น สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู๎ในแตํละระดับชั้น 
จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่สํงเสริมทักษะอาชีพ และตามความถนัดของผู๎เรียน เชํน งานถัก  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สร๎างรายได๎ ประดิษฐ์ของช ารํวย ถนอมอาหาร  เครื่องดื่มสมุนไพร  ศิลป์สร๎างสรรค์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ขนม
ไทยโบราณ ความถนัดทางอาชีพ ความถนัดทางภาษาไทย ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ความถนัดด๎าน
คณิตศาสตร์ และกิจกรรมชุมนุม 
 โรงเรียนสํงเสริมให๎ครูใช๎สื่อการเรียนการสอนเน๎นนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มชํองทางการเรียนรู๎
ที่หลากหลาย เพื่อให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อโควิด-19 ก าหนดชํวงเวลาให๎การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อการสอน มีบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร๎สายที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน    
เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงการสืบค๎นข๎อมูลประกอบการเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลาทั้งในและนอกห๎องเรียน 
สํงเสริมให๎ครูท าวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ครูยังให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียน
ทางด๎านการเรียนและทักษะชีวิต ผํานกิจกรรมตํางๆ เชํน การประชุมผู๎ปกครอง การเยี่ยมบ๎าน  
การประเมิน EQ. SDQ. เป็นต๎น  

จุดเด่น/จุดแข็ง 
       ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ในด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดยใช๎กระบวนการ PDCA รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูผู๎สอน     
แตํละวิชาใน 8  กลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และครูผู๎สอนในรายวิชาตําง ๆ ใน 6 ระดับชั้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หนํวยบูรณาการ และกลุํมงานกิจการนักเรียน โดยครูประจ าชั้นดูแลผู๎เรียนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  
ด าเนินจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รํวมมือกับผู๎ปกครองเพ่ือแก๎ไขพฤติกรรมที่ 
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ไมํพึงประสงค์ และข๎อร๎องเรียนจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย สํงตํอให๎กับครูในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยมีจุดเน๎น 
แตํละด๎าน คือ ด๎านทักษะวิชาการ  มีหลักสูตรที่น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด
ในการจัดท า แผนการสอนและหนํวยบูรณาการที่สํงเสริมความถนัด ด๎านทักษะชีวิตจัดกิจกรรมสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมโดยใช๎ฐานกิจกรรมชํวงกํอนเข๎าเรียน เชํน กิจกรรมสํงเสริมบุคลิกภาพ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมโฮมรูม  จัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านอาชีพ ผํานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู๎ ลงสูํการปฏิบัติ และน าเสนอผลงาน จ านวน 6 ระดับ ภายใต๎นวัตกรรม “6 ไม๎ผลัดสํงตํอความดี” 

ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
โรงเรียนมีระบบบริหารและมีกระบวนการ ที่สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ  ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และนโยบายของจังหวัด  โดยจัด
การศึกษาท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา   
มีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบโดยใช๎เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) รํวมกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยความรํวมมือกับทุกภาคสํวน ทั้งผู๎ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือขําย บุคลากรทางการ
ศึกษาประชุมระดมสมอง เพื่อให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวม น าข๎อสรุปจากการประชุมฝุายบริหาร คณะครูและ
บุคลากร รวมถึง คณะกรรมการสถานศึกษา วางแผนรํวมกันในการก าหนดกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา 
ก าหนดวิสัยทัศน์    พันธกิจ เปูาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา ผู๎บริหาร   มีความรู๎
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัดการข๎อมูล
สารสนเทศมาบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูมีความมุํงม่ันตั้งใจในการปรับปรุง และพัฒนาวิธีการสอน เพ่ือพัฒนาตนเองอยูํเสมอ  
จัดกิจกรรมที่สํงเสริมกระบวนการคิด การได๎ลงมือปฏิบัติจริง จัดหาสื่อและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช๎ในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาอยํางตํอเนื่อง เปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการวัดและประเมินผลการเรียน สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และมี 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  โรงเรียนควรสํงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎านวิชาการของผู๎เรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ ให๎สูงกวําคําเปูาหมายที่ก าหนด และมีผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น  สํงเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ที่พัฒนาทักษะกระบวนการและสร๎างนวัตกรรมที่หลากหลาย จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนควรได๎ลงมือ
ปฏิบัติจริง รู๎จักการท างานเป็นทีม สามารถแสดงความคิดเห็นรับฟังความ คิดเห็น ฝึกการน าเสนอชิ้นงาน 
ผํานกระบวนการคิด และฝึกกล๎าแสดงออก เชํน การท าโครงงาน การท างานกลุํม จัดการเรียนการสอน
แบบ Active learning อยํางหลากหลายเชํน การใช๎ปัญหาเป็นฐาน การสืบค๎นเป็นฐาน เป็นต๎น  
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     ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
   ด าเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน๎นคุณภาพตามหลักสูตรของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
และพัฒนา เน๎น การพัฒนาผู๎เรียนอยํางรอบด๎านตามหลักสูตรของโรงเรียนและ ก าหนดให๎ครูและบุคลากร
ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางและตามโครงสร๎างหลักสูตร
ของโรงเรียน และมอบหมายให๎ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎สอนในสถานการณ์การแพรํระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (Covid-19)) ตามรูปแบบการสอน Online และ Onsite และ On Air การสอนโดยใช๎ 
Google Classroom, Meet และการใช๎ application ตํางๆ มาประยุกต์ใช๎ในการสอน  นิเทศ ก ากับ
ติดตามโดยผู๎บริหาร เพ่ือนิเทศการสอน และน าผลการนิเทศมาพัฒนาเกิดเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ (PLC) 
ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดแหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของผู๎เรียนและตรงตามศักยภาพ และ
ด าเนินการพัฒนาสารสนเทศให๎เป็นระบบ  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ก าหนด
แนวทางและเปูาหมายการพัฒนางานของผู๎บริหารให๎ชัดเจนและตํอเนื่อง เพ่ือพัฒนาบุคลากร ให๎มีความ
พร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การน าเทคโนโลยี มาชํวยในการจัดการเรียน 
การสอนตลอดจนการจัดบรรยากาศภายในที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอนของครู ด๎านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการ Active learning ที่สํงเสริมและ 
กระตุ๎นการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเพ่ิมข้ึน พร๎อมทั้งการประเมินผลการเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับแกํผู๎เรียน
เพ่ือน าไปพัฒนา  น าผลการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มาใช๎วางแผนการจัดการเรียนการจัดการศึกษา
ที่ให๎ อิสระกับผู๎เรียน น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎สร๎างนวัตกรรมในการเรียนรู๎ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง 
และปรับรูปแบบการสอนตามสถานการณ์โลก 
3. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนพัฒนางานที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอบด๎าน 
แผนพัฒนางานที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน 
แผนพัฒนางานที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาทักษะกระบวนการและสร๎างนวัตกรรม 

  ที่หลากหลาย 
แผนพัฒนางานที่ 4 พัฒนาบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

     และแหลํงเรียนรู๎ 
แผนพัฒนางานที่ 5 พัฒนาระบบการจัดการข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นระบบ 
แผนพัฒนางานที่ 6 พัฒนาบุคลากรให๎มีความพร๎อมตํอการจัดการเรียนการสอนและการใช๎ 
             เทคโนโลย ี
แผนพัฒนางานที่ 7 พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในรูปแบบ Active learning  ให๎กับบุคลากร 
แผนพัฒนางานที่ 8 พัฒนาครูให๎มีรู๎ด๎านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 
แผนพัฒนางานที่ 9 พัฒนาครูให๎เกิดการแลกเปลี่ยนรู๎ในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ตั้งอยูํเลขท่ี 147 หมูํ 4 ต าบลไกรกลาง  อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64170 โทรศัพท์ 055-691221 โทรศัพท์มือถือ 093-2803339 โทรสาร 055-
691288 e-mail sarabankolo@gmail.com  website www.kl.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพ้ืนที่
บริการการศึกษา  8 ต าบล  70  หมูํบ๎าน  ได๎แกํ   

ต าบล หมู่ที่ 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 
บ้านใหม่สุขเกษม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 
รวม 70 

- นอกเขตพ้ืนที่บริการ (ใกล๎เคียง)  4 ต าบล  ได๎แกํ  ต าบลวังวน  อ าเภอพรหมพิราม  จังหวัด 
พิษณุโลก ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก  ต าบลหนองตูม  อ าเภอกงไกรลาศ   
จังหวัดสุโขทัย และต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
 การสร๎างโรงเรียนเริ่มขึ้นโดยพระครูเนกขัมมวิสุทธิ์  ฝุายฆราวาสมี นายชูศักดิ์  ศรีวราพงศ์  
สาธารณสุขอ าเภอกงไกรลาศ  ก านันสุวรรณ  ไกรกิจราษฎร์  สํวนโรงเรียนมีอาจารย์อุทัย  อินทนกูล   
ซึ่งเป็นผู๎บริหารคนแรก  กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ลงวันที่  7  เมษายน  
2514  (ค าสั่งที่  ศธ. 22/2514) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
ในระหวํางที่ปรับพ้ืนที่  และกํอสร๎างอาคารนั้น  ผู๎เรียนรุํนแรกเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนบ๎านกง  
(ราษฎร์อุทิศ)  ไปพลางๆ รุํนตํอมาได๎ย๎ายมาเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดศรีเมือง  ปีการศึกษา 2519  จึงได๎
ย๎ายเข๎ามาเรียนที่อาคาร  1 ในปัจจุบัน ผู๎เรียนได๎มีโอกาสชํวยกันปรับบริเวณโรงเรียนเพื่อความสะดวกใน  
การเรียนของตนอีกหลายรุํน ในปีการศึกษา  2526  โรงเรียนได๎รับคัดเลือกเข๎าโครงการมัธยมศึกษาพัฒนา
ชนบท ระยะท่ี 2 (มพช.2)  รุํนที่ 1 ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนเปิดหนํวยเรียนเคลื่อนที่ที่หมูํบ๎านหนองบัว  

http://www.kl.ac.th/
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ต าบลไกรใน  (ปัจจุบันคือโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก)  ปีการศึกษา 2529  ได๎รับอนุมัติจาก
กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ปัจจุบันโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   

ข้อมูลพื้นที่โรงเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียน มีพื้นท่ี 37 ไรํ  

ข้อมูลผู้บริหาร 
 ณ ปัจจุบันโรงเรียนมีผู๎บริหาร  จ านวน 10 คน  โดยล าดับดังนี้ 
 พ.ศ. 2514 - 2529  นายอุทัย  อินทนกูล 
 พ.ศ. 2529 - 2531  นายพิศิษฐ์  ทรัพย์เจริญ 
 พ.ศ. 2531 - 2533  นายนริศ  วงศ์โชติรัตน์ 
 พ.ศ. 2533 - 2540  นายไพรัตน์ ใยดี 
 พ.ศ. 2540 - 2546  นายประสิทธิ์  อังคะไวมงคล 
 พ.ศ. 2546 - 2554  ดร.ดุษฎี  สีตลวรางค์ 
 พ.ศ. 2555 - 2557  นางวารินทร์  เหลืองสุวรรณ์ 
 พ.ศ. 2557 - 2561  ดร. สมพร  สุขอรําม 
 พ.ศ. 2561 - 2563  นายประกอบ  พงศ์พันธ์ 
 พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน  นายสุทน  ทับจาก 
 ข้อมูลอาคารสถานที่  
   โรงเรียนมอีาคารเรียน 4 หลัง   และอาคารประกอบ จ านวน  5 หลัง และส๎วม 6 หลัง ได๎แกํ           

- อาคาร  1  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น  แบบ  216  จ านวน  16  ห๎องเรียน   
สร๎างเมื่อปี  พ.ศ. 2518  ใช๎เป็นห๎องเรียนและห๎องประกอบส าหรับผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ส านักงาน
จัดการเรียนรู๎ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และส านักงานบริหารโรงเรียน 

-อาคาร  2  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3  ชั้น  แบบ  216ค  จ านวน  8   ห๎องเรียนสร๎าง 
เมื่อปี  พ.ศ. 2521  และตํอเติมจนครบ  16  ห๎องเรียน  ในปีการศึกษา  2526  ใช๎เป็นห๎องเรียนและห๎อง
ประกอบส าหรับผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส านักงานจัดการเรียนรู๎ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     

-อาคาร  3  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น  แบบ  216ล  (ปรับปรุง)  จ านวน  16   
ห๎องเรียน  สร๎างและตํอเติมชั้นลํางเป็นห๎องสมุดโรงเรียนเมื่อปีการศึกษา  2537  ใช๎เป็นห๎องเรียนและห๎อง
ประกอบส าหรับผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ส านักงานจัดการเรียนรู๎ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห๎องประชุมไทยคม 

-อาคาร  4  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น  แบบ  324ล   (หลังคาทรงไทย) จ านวน  
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24 ห๎องเรียน  สร๎างเมื่อปีการศึกษา  2543  ใช๎เป็นห๎องเรียนและห๎องประกอบส าหรับผู๎ เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ห๎องปฏิบัติการ  ห๎องภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ส านักงานจัดการเรียนรู๎ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่  4 – 6 

-อาคารศรีเมือง  สร๎างเมื่อปีการศึกษา  2521  เป็นหอประชุมและโรงอาหารส าหรับให๎บริการด๎าน
อาหารแกผํู๎เรียน 

- อาคารเกตุเพชร  สร๎างเมื่อปีการศึกษา  2539  เป็นอาคารหอประชุมแบบ  101 ล  (พิเศษ) ใช๎
เป็นอาคารเอนกประสงค์  สถานที่ประชุมของโรงเรียนและชุมชนที่มาขอใช๎บริการ (โรงยิม) เลํนแบดมินตัน 
ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํน 

-อาคารฝึกงาน  1  เป็นอาคารฝึกงานชั้นเดียว  จ านวน  2  หนํวย  สร๎างเมื่อปีการศึกษา  2523  
ใช๎เป็นห๎องศูนย์ปฏิบัติการการละเลํนพ้ืนบ๎าน และสหกรณ์โรงเรียน 
  -อาคารฝึกงาน  2  เป็นอาคารฝึกงานชั้นเดียว  2  หนํวย  สร๎างเมื่อปีการศึกษา 2526 ใช๎เป็นห๎อง
ฝึกงาน    คหกรรมและห๎องฝึกงานอุตสาหกรรม 

 
ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
ปรัชญา 

“นตฺถิ ปญฺญา  สมาอาภา”  “ไมํมีแสงสวํางใดเสมอด๎วยแสงสวํางแหํงปัญญา”  
 

ค าขวัญ 
“เรียนดี  มีวินัย  ใฝุคุณธรรม” 

 

สีประจ าโรงเรียน (แสด-ขาว) 
สีแสด เป็นสีแหํงความสมบูรณ์ สีแหํงดวงปัญญา สีแหํงความรุํงเรือง 
สีขาว  เป็นสีแหํงธรรมะ ความดีงาม 

 
อักษรย่อโรงเรียน ก.ล. 

 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 
ปาริชาติ (ทองหลางลาย) 

 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
พระอุดมทรัพย์มุณีศรีสุโขทัย 
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แผนที่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงแผนที่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 
การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

1) ปรัชญาการศึกษา   
“นตฺถิ ปญฺญา  สมาอาภา”  แปลวํา ไมํมีแสงสวํางใดเสมอด๎วยแสงสวํางแหํงปัญญา 

2) วิสัยทัศน์ 
    “ภายในปี 2565 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพสูํมาตรฐานสากล  เปี่ยม
ล๎นคุณธรรม น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตเป็นส าคัญ 
รํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม”   
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3) พันธกิจ 
1. น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี 

สุขภาวะที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเน๎นจิตอาสา 
2. สํงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การสื่อสาร และสร๎างความตระหนักของ 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
3. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถสื่อสารภาษาหลักของอาเซียนได๎ 
4. สํงเสริมบุคลากรทางการศึกษา รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ น ากระบวนการวิจัยมา 

พัฒนาการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่องเพ่ือพัฒนาสูํครูมืออาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ด๎านผู๎เรียน ด๎านการจัดการศึกษา สร๎างสังคม   

แหํงการเรียนรู๎บนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กระจายอ านาจแบบมี 

สํวนรํวม 
7. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม แนววิถีพุทธเน๎นจิตอาสา เพ่ือเป็นพลเมืองดีตามระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม มาใช๎ในการด ารงตนตาม 

หลักวิถีไทย   
4) เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด๎านการศึกษา 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน ผู๎เรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีจิตส านึกในความพอเพียง  
มีความสุภาพ อํอนโยนเอื้อเฟ้ือเผื่อแผํ และมีวินัย 
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2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
2.1 จ านวนบุคลากร (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 

ตาราง 1 แสดงจ านวนบุคลากร   

บุคลากร ผู๎บริหาร ครูผู๎สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ๎าง 
เจ๎าหน๎าที่

อ่ืนๆ 
รวม

ทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2564 3 48 1 4 9 65 
   

ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ผู๎อ านวยการโรงเรียน :  ชื่อ นายสุทน ทับจาก  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา 

การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ  29 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน   e-mail : 
suthonkl@gmail.com       

2. รองผู๎อ านวยการโรงเรียน จ านวน  2  คน ได๎แกํ  
           2.1 คนที่ 1 ชื่อ วําที่ร๎อยตรีวิษณุ  อินทรปาน  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา       
การบริหารการศึกษา   ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 21 ตุลาคม 2563– ปัจจุบัน  e-mail : 
wissanu.inpan@gmail.com     รับผิดชอบกลุํมงาน  : กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน  กลุํมบริหาร
ทั่วไป 

2.2 คนที่ 2 ชื่อ นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด คม. สาขา การบริหาร 
การศึกษา ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 10 กุมภาพันธ์ 2560 e-mail : supap.noinoi@gmail.com 
รับผิดชอบกลุํมงาน  :   กลุํมบริหารงานวิชาการ  กลุํมบริหารงานงบประมาณ  กลุํมอ านวยการ 
 
    ครูประจ าการ    

ตาราง 2 แสดงจ านวนครูประจ าการ  

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รบัการ

พัฒนา/ป ี

1 นายสุทน  ทับจาก 59 38 ผอ./ชนพ. กษ.ม. บริหารการศึกษา - 60 

2. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ ์ 46 21 รอง ผอ./ชนพ. ค.ม. บริหารการศึกษา - 12 

3. วําที่ร๎อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน 46 20 รอง ผอ./ชนก. กษ.ม. บริหารการศึกษา - 9 

4 นางวริศรา  เรียงเรียบ 39 11 ครู/ชนก. ค.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.1 30 
5 นางบุญเกิด   บุญติด 45 18 ครู/ชนก. ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5,6 284 
6 วําที่ ร.ต.ศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง 45 10 ครู/ชนก. กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.4 121 
7 นายจีระศักดิ ์ พวงขจร 50 10 ครู/ชนก ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 30 
8 นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชยั 48 15 ครู/ชนพ. วท.บ. สถิติประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ม.3 30 
9 นางบุญสม  อินทร์สอน 51 24 ครู/ชนพ. วท.บ. สถิติประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ม.2 92 
10 นางมะลิวัลย ์ ทองอิน 41 17 ครู/ชนพ. กศ.ม. วิจัยและวัดผล คณิตศาสตร์ ม.5,6 131 
11 นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง 41 18 ครู/ชนพ. กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 127 

mailto:wissanu.inpan@gmail.com
mailto:supap.noinoi@gmail.com
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รบัการ
พัฒนา/ป ี

12 นางศิรดา  เนียมหอม 41 17 ครู/ชนพ. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 30 
13 

นางสาวรัตติยากรณ์  อัมพวัน 
38 14 ครู/ชนก. วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5,6 

 
186 

14 นางปราณี  มั่นประสงค์ 39 14 ครู/ชนพ. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 30 
15 นายสุต ิ คงเผ่ือน 51 28 ครู/ชนพ. ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ม.2 186 
16 นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร 50 27 ครู/ชนพ. กศ.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.5 120 
17 นางสาวสายทิพย ์ อ๏อดพันธ ์ 46 18 ครู/ชนพ. กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

(การสอนฟิสิกส์) 
ฟิสิกส์ ม.6 113 

18 นายนรินทร  มนตรี 56 33 ครู/ชนก. กศ.ม. วัดผลประเมินผล
การศึกษา 

ฟิสิกส์ ม.5 57 

19 นางสาวอภิวรรณ  แก๎วภูส ี 39 16 ครู/ชนพ. ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา ม.4 154 
20 นางนวนิตย ์ เดํนสมบูรณ์ 36 12 ครู/ชนพ. ค.ม. บริหารการศึกษา เคมี ม.5 154 
21 นางสาวชลกาล  แก๎วทุํง 44 12 ครู/ชนก. กศ.ม. บริหารการศึกษา เคมี ม.4,6 112 
22 นายจารึก  ใบกุ 33 9 คร ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1 30 
23 น.ส.ศิริภรณ์  แก๎วพันส ี 47 25 ครู/ชนก. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 30 
24 นางวราภรณ์  พันธุพ์ืช 57 35 ครู/ชนพ. กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1 153 
25 นางสายทอง  หลากจิตร 59 37 ครู/ชนพ. ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.4 149 
26 น.ส.ประพาพร  ไกรกิจราษฎร ์ 46 23 ครู/ชนก. กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.5 30 
27 นางสุภาวด ี นวลจีน 46 21 ครู/ชนก. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.2 142 
28 นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย 34 8 ครู/ชนก- ศศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาจีน ม.4-6 50 
29 นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร ์ 34 5 ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1 50 
30 นางน้ าเงิน  ศรีสุขวัฒนุกุล** 57 35 ครู/ชนพ. ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ  ม.4 50 
31 นางสิราวรรณ  ศรีมํวง 35 11 ครู/ชนพ. กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

วิชาวิทยาการคอม 
คอมพิวเตอร์ ม.1-3 198 

32 นางอรสา  ศรีสันต์ 39 5 ครู วท.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ม.4 124 
33 นางจริญ  สระชุํม 58 18 ครู/ชนพ. ค.บ. พลศึกษา สุขและพลศึกษา  

ม.2,3,5 
30 

34 นายวัชรินทร์  มํวงเขียว 60 39 ครู/ชนพ. กศ.บ. พลศึกษา สุขและพลศึกษาม.6 - 
35 นางอาภรณ์  มนตรี** 55 29 ครู/ชนพ. กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว ประวัติศาสตร์  

ม.1-3 
57 

36 นางเพชรรัตน์  ทับจาก 58 31 ครู/ชนพ. ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/หน๎าที่พลเมือง 
ม.2 

51 

37 นางสมพร  สินสมุทร 54 28 ครู/ชนพ. กศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.1,3/หน๎าที่
พลเมือง ม.1 

57 

38 นายชลอ  ทิพวัน 56 33 ครู/ชนก. ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.3,6 /หน๎าที่
พลเมือง ม.3 / พระ
พุทธ ม.6 

6 

39 นางสาวพิสมร  ภธูร 29 5 ครู ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.3/ศาสนา
สากล ม.4/หน๎าที่
พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ ม.5 

113 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รบัการ
พัฒนา/ป ี

40 นางสาวจิรสุดา  พยอม** 44 18 ครู/ชนก. ค.บ. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ศิลปะ ดนตรี  
ม.1,2,3 

112 

41 นายศศิน  คมข า 40 7 ครู ศษ.บ ศิลปกรรม ศิลปะ ม.2  
42 นางสาวสุภัทร์พร  ปานสขุ 35 9 ครู ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 57 
43 นายเฉลิมพงศ์  ศรีมํวง 39 8 ครู วท.บ. การเกษตร งานเกษตร ม.1,3 50 
44 นายจตุพล  เป็งทา 42 4 ครู ศศ.บ. บรรณารกัษ์ศาสตร

และสารนิเทศ
ศาสตร์ 

ภาษาไทย ม.2/Is ม.
2/ห๎องสมุด 

75 

45 นายธรรมกีรติ  บวบม ี 28 4 ครู กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.6 50 
46 นางสาวกฤตยาพร   

อมรวัฒนานุกุล 
32 -3 ครู กศ.ม. การพัฒนา

หลักสูตรและ   
การสอน 

ประวัติศาสตร์  
ม.4-6 

50 

47 นางสาวศศิพร จันทร์ศรี 31 3 ครู ศษ.บ พลศึกษา พลศึกษา ม.1-6 62 
48 นางสาวหทยัชนก  สิงห์ค า 35 3 ครู ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์

(อาหารและ
โภชนาการ) 

การงานอาชพี ม.1 92 

49 นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์ 27 2 ครู ศษ.บ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
 ม.3 

80 

50 นางสายลม  วังแผน 29 2 ครู วท.บ. วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.3,6 

50 

51 นายยชอนันต์ อุํนสกล 50  ครู/ชนก. ศษ.บ. ดุริยางค์ไทย ศิลปะ ม.4-6  
 

                     จ านวนครูทีส่อนตรงวิชาเอก             45 คน  คิดเป็นร๎อยละ   93.75 
                     จ านวนครูทีส่อนตรงตามความถนัด     48  คน  คิดเป็นร๎อยละ  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

             ข๎อมูลครูอัตราจ๎าง (ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2564) 
ตาราง 3 แสดงข๎อมูลครูอัตราจ๎าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1. นายติณณภัทร์  นาคม 
(พนักงานราชการ) 

31 6  ปี ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์/
สังคม/หนา๎ที่
พลเมือง ม.5 

เงิน สพม. 

2. นางสาวสิริวมิล  รดัดาดวง 33 4  ปี ศศ.บ. ภาษาไทย ธุรการโรงเรียน เงิน สพม. 
3 นางสาวศิริรตัน์  ช่วงโชติ 33 8 ปี บธ.บ. การจัดการทั่วไป พี่เลี้ยงเด็ก

พิการ 

เงิน สพม. 

4 Ms.Imelda  Delrio  Doysabas 54 6 ปี  Bachelor of 
Secondary  

Education  in 
Physical  

Education 

ภาษาอังกฤษ/
ม.4-6 

เงินนอก
งบประมาณ 

5 Miss.Avon  Christienie  Delrio  
Doysabas 

33 6 ปี  Bachelor of 
Business 

Administration 
in Human 
Resource 

Manangement 

ภาษาอังกฤษ/
ม.1-3 

เงินนอก
งบประมาณ 

6 นายพงศ์สันต์  พันธ์ชัย 25 11  เดือน ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี ม.1-3 เงินนอก
งบประมาณ 

7 นางสาวเบญจวรรณ  แจํมฟูา 25 10  เดือน ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ ม.4-5 เงินนอก
งบประมาณ 

  

  2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   ตารางและแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ตาราง 4 แสดงข๎อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

 

บุคลากร จ านวน 
ต่ ากวําปริญญาตร ี 7 
ปริญญาตร ี 35 
ปริญญาโท 23 
ปริญญาเอก -- 
รวมทั้งสิ้น 65 
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 2.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  
ตาราง 5 แสดงข๎อมูลสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. คณิตศาสตร ์ 7 16 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11 18 
4. ภาษาไทย 7 18 
5. ภาษาอังกฤษ 7 15 
6. สังคมศึกษา 6 20 
7. การงานอาชีพ  3 15 
8. ศิลปะ 3 16 
 

3. ข้อมูลผู้เรียน  
1. จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 รวม 1,013 คน  (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
2. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,013 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ตาราง 6 แสดงข๎อมูลจ านวนนักเรียน  
ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 

ม.1 6 106 89 195 32.50 
ม. 2 6 81 90 171 28.50 
ม. 3 6 100 92 192 32.00 
รวม 18 287 271 558 31.00 
ม. 4 5 107 102 209 41.80 
ม. 5 4 42 64 106 26.50 
ม. 6 4 71 69 140 35.00 
รวม 13 220 235 455 35.00 

รวมทั้งหมด 31 507 506 1,013 32.68 
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4. ข้อมูลผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตาราง 7 แสดงข๎อมูลจ านวนห๎องเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา และร๎อยละของผู๎ส าเร็จ
การศึกษา ปี 2564 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน 

ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

(10 
มิ.ย.) 

จ านวน
นักเรียน 

รวม 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
 

ร้อยละ
ของ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ชาย หญิง 

1 มัธยมศึกษาปีที่   1 6 195 100 88 188 188 96.41 
2 มัธยมศึกษาปีที่   2 6 171 76 90 166 166 97.08 
3 มัธยมศึกษาปีที่   3 6 192 97 90 187 183 95.31 
4 มัธยมศึกษาปีที่   4 5 209 93 94 187 187 89.47 
5 มัธยมศึกษาปีที่   5 4 106 42 63 105 105 99.06 
6 มัธยมศึกษาปีที่   6 4 140 73 67 140 139 99.29 

รวม 30 1,013 481 492 965 965 95.56 
 ค่าเฉลี่ย (ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา) 95.56 

 

5. ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสถานศึกษา  

 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     ร๎อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 ปีการศึกษา 2564 
ตารางที่ 8 แสดงร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป 
จ าแนกตามชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 54.95 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 51.33 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 57.51 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 54.37 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 61.48 
มัธยมศึกษาปีที ่6 59.06 

รวมเฉลี่ย 56.45 
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ภาพ 2 แผนภูมิแสดงร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป จ าแนก
ตามชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2564 

 
จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

ตั้งแตํ 3.00  ขึ้นไป จ าแนกตามระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 -2 ปีการศึกษา 2564 พบวํา  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ร๎อยละ 61.48 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร๎อยละ 59.06 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร๎อยละ 57.51 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร๎อยละ 54.95 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร๎อยละ 54.37 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ร๎อยละ 51.33  รวมเฉลี่ยทั้งโรงเรียน เทํากับร๎อยละ 56.45 

2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สรุปคําเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  ปีการศึกษา  2564 จ าแนกตามระดับชั้น 
ตาราง 9 แสดงคําเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  ปี
การศึกษา  2564 จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น นักเรียน
ทั้งหมด 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ด ี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผา่น ร้อยละ 

ม.1 383 294 75.77 86 23.49 2 0.49 1 0.25 

ม.2 337 290 85.60 41 12.57 5 1.52 1 0.31 

ม.3 379 240 63.59 132 34.59 4 1.04 3 0.78 

ม.4 396 290 72.87 94 24.10 9 2.29 2 0.74 

ม.5 211 108 52.63 101 46.47 2 0.89 0 0 

ม.6 280 152 53.27 128 46.73 0 0 0 0 

รวม/เฉลี่ย 1986 1374 67.29 582 31.32 8.00 1.04 8.00 0.35 
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ภาพ 3 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แตํละระดับชั้น     
ปีการศึกษา 2564 

 
 

จากแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564 แยกตามระดับชั้น พบวํามี 
นักเรียนผลการประเมินอยูํในระดับท่ีดีขึ้นไป  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนมากที่สุด สํวน
ระดับชั้นที่มีจ านวนน๎อยที่สุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ตาราง 10 แสดงผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2564 แยกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 
นักเรียน

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม ร้อยละ ด ี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

ม.1 383 234 60.92 145 38.10 4 0.98 0 0.00 

ม.2 337 82 23.33 249 74.84 5 1.52 1 0.31 

ม.3 379 255 66.79 117 31.33 6 1.62 1 0.26 

ม.4 396 234 58.61 151 38.64 8 2.00 2 0.74 

ม.5 211 137 65.22 72 33.89 2 0.89 0 0 

ม.6 280 142 49.99 129 46.60 9 3.41 0 0 

รวม/
เฉลี่ย 

1986 1084 54.14 863 43.90 8 1.74 8 0.22 
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ภาพ 4 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ เขียน ของนักเรียนแตํละระดับชั้น    
ปีการศึกษา 2564 

 
 

     จากแสดงผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2564 แยกตามระดับชั้น พบวํามี
นักเรียน  ผลการประเมินอยูํในระดับที่ดีขึ้นไป มากท่ีสุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 น๎อยที่สุด คือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

4) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  
 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน  
ตาราง 11 แสดงคําเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6                   
ปีการศึกษา  2564 จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ด ี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

ม.1 383 290 74.64 90 24.62 3 0.74 0 0 

ม.2 337 62 17.27 266 79.99 9 2.74 0 0 

ม.3 379 231 61.17 144 37.70 3 0.86 1 0.26 

ม.4 396 242 60.63 146 37.37 7 1.76 2 0.25 

ม.5 211 114 54.69 95 44.41 2 0.89 0 0 

ม.6 280 142 49.80 138 50.20 0 0 0 0 
รวม/เฉลี่ย 1,986 1,081 53.04 879 45.72 8 1.16 8 0.08 
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ภาพ 5 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ของนักเรียนแตํละระดับชั้น  
ปีการศึกษา 2564 

 
 
      จากแสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2564 แยกตามระดับชั้น พบวํามี
นักเรียนผลการประเมินอยูํในระดับท่ีดีขึ้นไป มากท่ีสุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 น๎อยที่สุด คือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2564  

ตาราง 12 แสดงข๎อมูลผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนปีการศึกษา 2564    

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 388 388 0 388 0 388 0 

ม.2 344 344 0 344 0 344 0 

ม.3 380 380 0 380 0 380 0 

ม.4 413 413 0 413 0 413 0 

ม.5 210 210 0 210 0 210 0 

ม.6 280 280 0 280 0 280 0 

รวม/เฉลี่ย 2015 2015 0 2015 0 2015 0 
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 6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
               1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 40.54 18.80 28.30 24.75 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.23 23.27 30.61 28.59 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 52.13 24.75 31.67 30.79 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

 
ภาพ 6 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
   รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ภาษาไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ย 40.54 รองลงมาคือ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามล าดับ  
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                   2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O - NET)  ประจ าปีการศึกษา 
2564  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O - NET)  ประจ าปีการศึกษา 2564  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 43.70 19.08 28.62 35.32 20.82 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.34 21.40 29.41 38.78 24.32 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 
 
ภาพ 7 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 
 รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ภาษาไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ย 43.70  รองลงมาคือ  สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 
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      2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 
2563-2564 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2564  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
ตาราง 15 แสดงการเปรียบเทียบคําคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2564 

สาระวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 51.12 47.10 40.54 

ภาษาอังกฤษ 28.44 29.70 24.75 

คณิตศาสตร์ 22.18 22.47 18.80 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26.90 28.94 28.30 

 

ภาพ 8 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคําคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

จากตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 -  2564 พบวํา ไมํมีรายวิชาที่มีคําเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ   

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)เพ่ิมขึ้น 
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                  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2564                 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตาราง 16 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6  ปีการศึกษา 2562 -  2564 

สาระวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 36.92 34.58 43.70 

สังคมศึกษาฯ 31.68 31.13 35.32 

ภาษาอังกฤษ 23.24 22.06 20.82 

คณิตศาสตร์ 17.72 18.63 19.08 

วิทยาศาสตร์ 26.49 27.14 28.62 

 
ภาพ 9 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคําคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

 จากตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 - 2564 พบวํา รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ   

ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 เพ่ิมขึ้น คือ 

วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ฯ  
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6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  1. ห๎องสมุดมีพ้ืนที่  64   ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห๎องสมุด 6,859  เลํม  มี
คอมพิวเตอร์ไว๎ส าหรับใช๎เพ่ือการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 12 เครื่อง 
  2. ห๎องปฏิบัติการ 
   ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน 7 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการในโรงฝึกงาน  จ านวน 2 ห๎อง 
   ห๎องสมุด    จ านวน 1 ห๎อง 
   ห๎องประชุมยํอย    จ านวน 3 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการดนตรีสากล  จ านวน 1 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการนาฏศิลป์/ดนตรีไทย จ านวน 1 ห๎อง 
   ห๎องส านักงาน    จ านวน 9 ห๎อง 
  3. คอมพิวเตอร์      จ านวน 78 เครื่อง 
      ใช๎เพื่อการเรียนการสอน       จ านวน 53 เครื่อง 
      ใช๎ในการส านักงาน   จ านวน 15 เครื่อง  
      ใช๎เพื่อการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 12 เครือ่ง 
      จ านวนนักเรียนที่สืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในปีการศึกษา 2564   
      จ านวน 1,013 คนตํอวัน คิดเป็นร๎อยละ 100 
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ตาราง 17 แสดงการใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 
ชื่อแหล่งเรียนรู ้ การใช้

จ านวน 
คร้ัง/ปี 

จ านวน  
ที่ใช้  
(คน) 

 ชื่อแหล่งเรียนรู ้ การใช้
จ านวน 
คร้ัง/ปี 

จ านวน
ผู้ใช้ 
(คน) 

ห๎องสมุด 105 1002  ห๎องคอมพิวเตอร ์ 105 1002 
ห๎องจริยศึกษา 105 1002  โรงกรองน้ า 17 10 
ธนาคารออมสินโรงเรียน 105 1002  ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์ 105 488 
ฐานกิจกรรม ม.1 90 193  หอประชุมเกตุเพชร 8 1002 
ฐานกิจกรรม ม.2 90 173  โรงอาหารศรีเมือง 105 1002 
ฐานกิจกรรม ม.3 90 188  ห๎องเศรษฐกิจพอเพียง 12 377 
ฐานกิจกรรม ม.4 90 204  ฐานการเรยีนรู๎กล๎วย 18 104 
ฐานกิจกรรม ม.5 90 104  ฐานการเรยีนรู๎แปลงนาสาธิต 4 180 
ฐานกิจกรรม ม.6 90 140  ห๎องประชุมไทยคม 6 1002 
ห๎องปฏิบัติการดนตรสีากล 105 35  ห๎อง To be number one 14 104 
ห๎องปฏิบัติการดนตรไีทย 105   ห๎องปฏิบัติการอาหาร 105 1002 
ห๎องปฏิบัติการฟสิิกส ์ 105 448  ห๎องสหกรณโ์รงเรียน 105 1002 
ห๎องปฏิบัติการ 
โลกดาราศาสตร ์

105 448  สนามกีฬา (สนามฟุตบอล เป
ตอง วอลเลํย์บอล บาสเกตบอล) 

90 1002 

ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
ม.ต๎น 

105 554  ห๎องปฏิบัติการการละเลํน
พื้นบ๎านมังคละ 

80 204 

ห๎องปฏิบัติการเคม ี 105 448  ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา 105 448 
ฐานการเรยีนรู ๎
จักยานปั๊มน้ าพลังงานกล 

4 448     

 

ตาราง 18 แสดงการใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย ประวัติศาสตร์สุโขทัย 1 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย ประวัติศาสตร์สุโขทัย 1 
บ๎านจําก๎อง ศูนย์การเรียนรู๎ต๎นแบบการท าไรํนา
แบบผสมผสาน จังหวัดสุโขทัย 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 

คํายลูกเสือเทิดไทฟาร์ม จังหวัดสุโขทัย เกษตรทฤษฎีใหมํ 1 
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปุาถ้ าเจ๎าราม จังหวัดสุโขทัย อนุรักษ์ธรรมชาติ 1 
ตลาดริมยม อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย วัฒนธรรมท๎องถิ่น 1 
วัดกงไกรลาศ อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พระพุทธศาสนา 1 
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ตาราง 19 แสดงข๎อมูลปราชญ์ชาวบ๎าน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่อยู่ เรื่องท่ีให้ความรู้ จ านวน

ครั้ง 
จ.ส.อ.พันธ์ณรงค์  อยูํนาค มณฑลทหารบก 39 หนํวย

ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
จังหวัดพิษณุโลก 

ฝึกทําบุคคลมือเปลํา  
ฝึกเดินสวนสนาม  
ฝึกระเบียบแถว 
ยิงปืน 
ฝึกภาคสนาม 

20 
จ.ส.อ.สมบัติ จันทร์เปรม 
จ.ส.ท.พิริยะ แดงโชติ 
ส.อ.สาคร  สังข์ทอง 
จ.ส.อ.สุชาต ทองงามข า 
จ.ส.ท.เอกรัตน์  ทับทิมทอง 
จ.ส.ท.จักรกฤษณ์  แชร์สันเทียะ 
จ.ส.อ.ไตรภพ ศิริกุล 
ส.ต.ทศพร  พํวงกระแส 
ส.อ.ธนากร  ตั้งวงศ์กิจการ 
นายสมพงศ์  ฟูุงทวีวงศ์ นายอ าเภอกงไกรลาศ พบปะกับนักเรียนโรงเรียน

กงไกรลาศวิทยา 
สถานการณ์โควิด 

1 

ด.ต.สมยุทธ ช านาญ ผบ.หมูํงาน
ปูองกันและปราบปราม 

ส.ภ.กงไกรลาศ ดูแลความเรียบร๎อยของ
นักเรียน เดินทาง ไป-กลับ
โรงเรียน 

3 

ร.ต.อ.ระเดํน  สุทธิคุณ  ส.ภ.กงไกรลาศ ตรวจปัสสาวะนักเรียน
กลุํมเปูาหมาย 

1 

พ.ต.ท.สาธิต  ไชยแก๎ว ส.ภ.กงไกรลาศ ตรวจปัสสาวะนักเรียน
กลุํมเปูาหมาย 

1 

ด.ต.อ าพล แสงดารา 
เจ๎ากน๎าที่จราจร 

ส.ภ.กงไกรลาศ ให๎ความรู๎ด๎านกฎหมาย
จราจรแกํนักเรียน 

1 

ด.ต.จีราวัฒน์  สีเผือก  
ผบ.หมูํงานปูองกันและปราบปราม 

ส.ภ.กงไกรลาศ ดูแลความเรียบร๎อยของ
นักเรียน เดินทาง ไป-กลับ
โรงเรียน 

3 

นายวีรพันธ์  มีหนู  
นักจิตวิทยาช านาญการ 

โรงพยาบาลกงไกรลาศ ประสานงานด๎านงานยาเสพ
ติด  

2 

นายชัยวลัญช์  กังวาล 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

สาธารณสุข 
อ าเภอกงไกรลาศ 

การให๎ความรู๎และการฉีด
วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)  
เข็มที่ 1 และ 2 ให๎กับ

2 

นายสุทัศน์  ทับจาก สาธารณสุข 
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ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่อยู่ เรื่องท่ีให้ความรู้ จ านวน
ครั้ง 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อ าเภอกงไกรลาศ นักเรียนกงไกรลาศวิทยา 
เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันโรคโค
วิด-19  

นางสาววราภรณ์  เอ่ียมมะ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

สาธารณสุขอ าเภอ 
กงไกรลาศ 

นายอนันต์   มิตค า 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

รพ.สต.บ๎านทําฉนวน 

นายชัยณรงค์  ทัศนา 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

รพ.กงไกรลาศ 

นางสาวมณีรัตน์  สังข์ทอง รพ.สต.บ๎านใหมํสุขเกษม 
นางสาวรัตนาวดี   ดอกทับทิม รพ.สต.บ๎านกกแรต 
นายวิทยากร   นันใจยะ รพ.สต.ไกรนอก 
นางสาวอรปวีณ  จันทร์ศรี รพ.สต.บ๎านปรักรัก 
นางสาวพัทราภรณ์  อุดตึง รพ.สต.ดงเดือย 
นางสาวณัฐกานต์  อินยัง รพ.กงไกรลาศ 
นายวรวุฒิ ทิมนิ่ม  รพ.สต.บ๎านประดูํเฒํา 
พระณัฐพงศ์  นนฺทสาโร วัดบ๎านดงยาง  

อ าเภอกงไกรลาศ 
ให๎ความรู๎ด๎านการสอนพุทธ
ศาสนา นักเรียนระดับชั้น ม.
1-3  

10 

พระธนภัทร์ ฐิตธมฺโม วัดโบสถ์  
อ าเภอกงไกรลาศ 

ให๎ความรู๎ด๎านการสอนพุทธ
ศาสนา นักเรียนระดับชั้น ม.
1-3  

10 

นายวีระ  บ๎านกล๎วย ผู๎ชํวยผู๎จัดการธนาคาร
ออมสิน พร๎อมเจ๎าหน๎าที่ 
ธนาคารออมสิน  

ให๎ความรู๎เรื่องการออมเงิน
พร๎อมทั้งเปิดให๎บริการ
แอพพลิเคชั่น Mymo 

1 

พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรกโข ผู๎ชํวยเจ๎าอาวาสวัดต๊ ามํอน 
จังหวัดพะเยา ประธาน
เครือขํายเพื่อนฯ คุณธรรม 

ความรู๎ด๎านคุณธรรม
จริยธรรม คํานิยมอันพึง
ประสงค์ ให๎นักเรียน  
ม.5-ม.6 

1 

พัน ชส.23บชร.3  คํายเอกาทศรถ จังหวัด
พิษณุโลก 

จัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาตํอนักเรียนนาย
สิบทหารบก แกํนักเรียนชาย 
ระดับชั้น ม.6  

1 
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ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่อยู่ เรื่องท่ีให้ความรู้ จ านวน
ครั้ง 

ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาตํอ ให๎กับนักเรียน 
ระดับชั้น ม.6 

1 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาตํอ ให๎กับนักเรียน 
ระดับชั้น ม.6 

1 

กองการศึกษา งานแนะแนว
การศึกษาตํอ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา 
พิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล๎านนา 
พิษณุโลก 

จัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาตํอ ให๎กับนักเรียน 
ระดับชั้น ม.6 

1 

ดร.จีรายุ   ขอเชิญกลาง วิทยากรวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากรติวยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
“ติว O-NET พิชิตฝัน” 
นักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 

1 

ผศ.ดร.สมทบ  สันติเบ็ญจกุล วิทยากรวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยากรติวยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
“ติว O-NET พิชิตฝัน” 
นักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 

1 

ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล วิทยากรวิชาภาษาไทย วิทยากรติวยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
“ติว O-NET พิชิตฝัน” 
นักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 

1 

ดร.พิทักษ์  เผือกมี วิทยากรวิชาสังคมศึกษา วิทยากรติวยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
“ติว O-NET พิชิตฝัน”
นักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 

1 
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7. ข้อมูลงบประมาณ 
ตาราง 20 แสดงข๎อมูลงบประมาณรายรับ รายจํายของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 23,221,920 เงินงบประมาณ 23,221,920 
เงินนอกงบประมาณ 6903270 เงินนอกงบประมาณ 4,544,896 
เงินอ่ืนๆ  1,508,462 เงินอ่ืนๆ  987,331 

รวมรายรับ 31,633652  รวมรายจ่าย 30,780,147 
 

งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง  คิดเป็นร๎อยละ 73.41  ของรายรับ 

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร๎อยละ 26.59 ของรายรับ 

 
8. การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 

 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได๎ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการ ให๎ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย       
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ที่มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  รํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นและ
สิ่งแวดล๎อม โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการด าเนินการพัฒนาผู๎เรียน
ด๎านผลสัมฤทธิ์ด๎านวิชาการ  โดยจัดการศึกษา 2 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการเรียน ดังนี้ 
 แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ประกอบด๎วย 

1. แผนการเรียน ห๎องเรียนทั่วไป ห๎อง 1-5 
2. แผนการเรียน ห๎องเรียนพิเศษ (น ารํอง ม.1 ปีการศึกษา 2564) ห๎อง 6  
แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด๎วย 
1. แผนการเรียน ห๎องเรียน วิทย์-คณิต 
2. แผนการเรียน ห๎องเรียน ศิลป์-ภาษา 
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได๎น าความต๎องการของผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน ผู๎มี 

สํวนได๎สํวนเสีย ผลการศึกษาตํอ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาเป็นข๎อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา ดัง OR Code ตํอไปนี้ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ได๎ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการได๎ด าเนินการติดตามตรวจสอบโดยให๎
ค าปรึกษา ค าแนะน า เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให๎กับสถานศึกษาได๎น าไปปรับปรุงและพัฒนา
ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียดการน าเสนอตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
ตารางที่ 21 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 

ดีเลิศ (ระดับ 4) 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ (ระดับ 4) 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ (ระดับ 4) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดเีลิศ (ระดับ 4) 
  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน๎น คือ พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  รํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม โดยน๎อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นหลักคิดในการด าเนินการพัฒนาผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ 
ด๎านวิชาการ   
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1.1 กระบวนการพัฒนา   
    โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  จัดการเรียนรู๎     
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ตามศักยภาพของผู๎เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)          
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎  มีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎เรียน โดยจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท๎องถิ่น   ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน และกิจกรรมตํางๆ  ในรูปแบบตํางๆ เชํน on site, on hand, on demand, on line 
ภายใต๎สถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได๎มีการมาตรการปูองกันการแพรํ
ระบาด  
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จัดกิจกรรม ในชํวงทีม่ีการแพรํระบาด  โดยใช๎กระบวนการคิดและการแก๎ปัญหาเป็นหลัก ในการพัฒนา
ความสามารถด๎านการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎
นักเรียนได๎ฝึกบันทึกการเขียน เรื่องราวตํางๆ เชํน การวางแผนการใช๎เงิน การสังเกตสภาพอากาศ       
การเรียนรู๎แล๎วบันทึกลงในสมุดสื่อใยรัก ที่เป็นสื่อกลางระหวํางครูประจ าชั้น นักเรียนและผู๎ปกครอง  
กิจกรรมสํงเสริมทักษะทางภาษา ด๎านการอําน การเขียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  กิจกรรม
ห๎องสมุด สํวนในด๎านความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดและแก๎ปัญหา พร๎อมทั้งให๎ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎มาสร๎างนวัตกรรมได๎ และมีความสามารถด๎าน
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง (IS)   กิจกรรมคํายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เครือขํายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมวันตรุษจีน    กิจกรรมสภา
นักเรียนและประชาธิปไตย กิจกรรมคํายเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมแปลงนาสาธิต  (แบบกล๎าโยน)  
ภายใต๎โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ด๎วยโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎  เพ่ือให๎ผู๎เรียน
มีความรู๎เป็นไปตามคําเปูาหมายของหลักสูตร ท าโครงงานควบคูํไปกับการเรียนการสอนของแตํละระดับชั้น 
และ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ โดยผู๎เรียนจะได๎ท าชิ้นงาน/โครงงาน  และจัดน าเสนอผลงาน  ในรูปแบบที่
หลากหลายตามสถานการณ์การแพรํระบาดของโควิด-19 เชํน คลิปวีดิโอ ภาพนิ่ง พร๎อมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ ผํานระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกใช๎เทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงเรียนได๎จัด
กิจกรรมชุมนุม   จัดการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทักษะอาชีพ เชํนการปลูกผัก  
ศิลป์สร๎างสรรค์  การผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ งานถัก เกษตรอินทรีย์   การถนอมอาหาร การแกะสลัก
ผักผลไม๎ การท าเครื่องดื่มสมุนไพร เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีทักษะพื้นฐานและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีเจตคติท่ีดีตํอ
งานอาชีพ   มีโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว  จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมตํอการเรียนตํอใน
ระดับอุดมศึกษา  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรม
ฝากตัวเป็นศิษย์ (ไหว๎ครู)  ท าให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความกตัญญูตํอครูบาอาจารย์และมีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหวํางสถาบัน ครู และผู๎เรียน จัดกิจกรรมที่สํงเสริมการพัฒนาด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให๎
นักเรียนมีความมีทักษะในการด ารงชีวิตและสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีความภูมิใจ
ในท๎องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี มีจิต
สังคม โดยได๎การพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน ควบคูํไปกับคุณธรรม จริยธรรม ตามวัยของผู๎เรียน และตาม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน อีกท้ังการจัดกิจกรรมได๎น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดใน
การพัฒนาผู๎เรียน  โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมคํายอบรมให๎ความรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน
แกนน าและนักเรียนในระดับชั้น ม.4  และนักเรียนแกนน า ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าความรู๎ไป
ขยายผลให๎กับโรงเรียนตํางๆ เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์
ภายใตโ๎ครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาศูนย์มังคละ
เภรี ที่สํงเสริมการละเลํนพ้ืนบ๎านมังคละ  โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น ม.1-6 โดย
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ครูแตํละระดับชั้น ดูแลนักเรียนท ากิจกรรมหน๎าเสาธง  เคารพธงชาติ  จัดกิจกรรมฐานคุณธรรมชํวงเช๎า
กํอนเข๎าเรียน ทุกวันเป็นเวลา 25  นาทีกํอนเข๎าเรียน เชํนกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมสวดมนต์ 
สมาธิ แผํเมตตา กิจกรรม5ส  กิจกรรมแนะแนวการศึกษา  กิจกรรมโฮมรูม เป็นต๎น จัดท าโครงงาน
คุณธรรมรายห๎องเรียน กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา รํวมแขํงขันกิจกรรมบรรยายธรรมตาม
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเชํน กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํางๆ ชุมนุม  เป็นต๎น  ด๎านจิตอาสา 
โรงเรียนมีชมรมต๎นกล๎าท าดีศรีกงไกรลาศ  ภายใต๎โครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง             
โดยเครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรม และ กระทรวงวัฒนธรรม  ขับเคลื่อนกิจกรรมฝึกแกนน าด๎านจิตอาสาใน
โรงเรียน เพื่อด าเนินกิจกรรม ด๎านจิตอาสา ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านศาสนา  ด๎านวัฒนธรรม   
การสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ประกอบกับโรงเรียนได๎รับคัดเลือกให๎
ศูนย์การละเลํนพ้ืนบ๎านประเภทมังคละ จึงได๎จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎มีทักษะการแสดงด๎านการละเลํน
พ้ืนบ๎าน  และออกไปเผยแพรํให๎กับชุมชน  และในการสํงเสริมด๎านสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาวะด๎านรํางกาย เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการทางรํางกายเจริญเติบโต  
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย  มีกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพรํางกายตามเกณฑ์ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผํานกิจกรรมออกก าลังตามชํวงวัย  เชํน การเลํนกีฬา และกรีฑา  
การเต๎นลีลาศ การเลํนกีฬาพ้ืนบ๎านพร๎อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการ สืบสานต านานศิลป์ (กีฬาสี) ภายใต๎
โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านกีฬา  เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงออกเป็นต๎น พร๎อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมให๎
ความรู๎ ปูองกันภัย หลีกเลี่ยงสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาวิวาท อบายมุขทุกประเภท ปูองกัน
ตนเองจากภัยคุกคามให๎รูปแบบตํางๆ ในทุกสัปดาห์ ในกิจกรรมหน๎าเสาธงและฐานกิจกรรม ของแตํละ
ระดับชั้น ทั้งในรูปแบบ online และ onsite ภายใต๎โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชั้นม.1-6 
โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  โครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุํน  โครงการโรงเรียนสีขาว เป็นต๎น 
     1.2 ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนได๎ด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนมี  
ความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอยํางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา มีความสามารถในการสร๎าง 
นวัตกรรม มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวําผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนเฉลี่ย  8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ และ 6 ระดับชั้น สูงกวําคําเปูาหมายที่ก าหนด  และมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ    
มีผลการประเมินสูงกวําคําเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ คือ ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนได๎ระดับดีขึ้นไป รวมไปถึงผล
การประเมินความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎อินเทอร์เน็ต ในการสืบค๎น
ข๎อมลู ค๎นคว๎าเรียนรู๎สิ่งที่สนใจและสอดคล๎องกับบทเรียน น าความรู๎ที่ได๎มาใช๎ในการเรียนรู๎ เชํน การท า
โครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  ผู๎เรียนเรียนจบหลักสูตรตามเวลาที่
ก าหนด มีทักษะ การท างานรํวมกันและมีทักษะด๎านอาชีพสามารถจัดท าโครงงานที่เป็นพ้ืนฐานด๎านอาชีพ 
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เชํน  การท ากระเป๋า  การท าอาหาร การผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎  การท าบายศรี การแกะสลักผักผลไม๎ 
การท าเครื่องดื่มสมุนไพร  รํวมอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นมีความภูมิใจในความเป็นไทยรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นแกนน า เป็นวิทยากรให๎ความรู๎ด๎านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และแกนน าด๎านจิตอาสา ยอมรับความแตกตํางและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเข๎ารํวมกิจกรรมใน  
วันส าคัญตํางๆ  ทั้งด๎านภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ มีสุขภาวะด๎านรํางกายและจิตใจ ที่ดี มีผล 
การประเมินสูงกวําคําเปูาหมายที่ก าหนดไว๎   
ตาราง 22 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 1 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 

ดีเลิศ   

     1. ผู๎เรียนบันทึกการอําน เขียน การสื่อสาร ใน
สมุดสื่อใยรัก  
     2. ผู๎เรียนผํานการประเมินการอําน คิด วิเคราะห์  
     3. ผู๎เรียนผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู๎เรียนด๎านความสามารถในการสื่อสาร  
     4. ผู๎เรียนสามารถน าเสนอชิ้นงานและตอบ
ค าถามเกี่ยวกับชิ้นงานได๎  

ร๎อยละ 90  
ระดับดีข้ึนไป 

98.56 
 
  
 

สูงกวําคํา
เปูาหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ   

    1. ผู๎เรียนผํานการประเมินการอําน คิด วิเคราะห์  
    2. ผู๎เรียนผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการคิด  
    3. ผู๎เรียนสามารถน าเสนอชิ้นงานและตอบค าถาม
เกี่ยวกับชั้นงาน  ในการประเมินผล  
การน าเสนอชิ้นงาน     
   4. ผู๎เรียนผํานกิจกรรมสํงเสริมด๎านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ คํายวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ด๎าน
ภาษาไทย  ด๎านภาษาตํางประเทศ  ด๎านสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา นันทนาการสืบ
สานต านานศิลป์   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

ร๎อยละ 90 98.04 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ   
        ผู๎เรียนผํานการท าชิ้นงาน โครงงาน ใน
รายวิชา 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎หรือรายวิชา        
การสื่อสารและการน าเสนอ (IS) ที่สามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ ท างาน และปัญหา
อุปสรรคของการท างานได๎ 

ร๎อยละ 90 100 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร          

ดีเลิศ   

        ผู๎เรียนผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎  เทคโนโลยี  
และการสื่อสาร 

ร๎อยละ 90 98.64 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา                 

ดีเลิศ   

1. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํม 
สาระการเรียนรู๎ ตามเปูาหมายของโรงเรียนที่ก าหนด
ไว๎ มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

2. ผู๎เรียนผํานกิจกรรมตามโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู๎เรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ร๎อยละ 70 70.06 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ 

งานอาชีพ 
ดีเลิศ   

       ผู๎เรียนผํานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรม 
แนะแนว กิจกรรมทักษะอาชีพ กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมชุมนุมและมีเจตคติที่ดีตํองาน
อาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 

ร๎อยละ 90 100 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
1)มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ดีเลิศ   

1. ผู๎เรียนผํานการประเมินคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์   

2. ผู๎เรียนผํานโครงการสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์ 

3. ผู๎เรียนผํานการท าโครงงานคุณธรรม 
4. ผู๎เรียนผํานกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจ 

พอเพียง  

ร๎อยละ 90 99.65 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ 
ความเป็นไทย  

ดีเลิศ   

    1.  ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญ 
กิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี ของท๎องถิ่น 
การละเลํนพืน้บ๎านมังคละเภรี และกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการสืบสานต านานศิลป์ 
    2.  ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     3. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจในประเพณี วัฒนธรรมและท๎องถิ่น  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ร๎อยละ 90 100 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 

3) มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ดีเลิศ   

      1. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมยอมรับและอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางระหวํางบุคคลอยํางมีความสุขยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกตําง จากกิจกรรม/โครงการตํางๆ 
      2. ผู๎เรียนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต๎อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลโลกที่ดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

ร๎อยละ 90 100 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ   
- ผู๎เรียนมีน้ าหนัก  สํวนสูง และพัฒนาการ 

ทางรํางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

ร๎อยละ 90 91.20 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 

5) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ   
1. ผู๎เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือส านักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

2. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู๎  
ความเข๎าใจ และหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหา 
ทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด 
ปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

3. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนิน 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีจิตสาธารณะ 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     4. ผู๎เรียนผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตตาม
เกณฑก์ารประเมินของสถานศึกษา 

ร๎อยละ 90 100 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 
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ประเด็น  ด้านความสามารถในการอ่าน ระดับดีขึ้นไป 
ผลการประเมิน 

ภาพ 10 แผนภูมิแสดงร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอําน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
ประเด็น ความสามารถในการสื่อสารคิดค านวณและคิดวิเคราะห์ระดับดีขึ้นไป 
ผลการประเมิน 
 ภาพ 11 แผนภูมิแสดงร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ 
และคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น  ความสามารถในการเทคโนโลยีระดับดีขึ้นไป 
ผลการประเมิน  
 ภาพ 12 แผนภูมิแสดงร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ประเด็น   ผลการทดสอบระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการประเมิน  
 ภาพ 13 แผนภูมิแสดงร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น   ผลการทดสอบระดับชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ผลการประเมิน  

ภาพ 14 แผนภูมิแสดงร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ประเด็น   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ผลการประเมิน  ภาพ 15 แผนภูมิแสดงร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด๎านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น   การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียน                            
ผลการประเมิน ภาพ 16 แผนภูมิแสดงร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีสํวนรํวมใน  
การอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
 แผนภูมิแสดงร๎อยละของจ านวนผู๎เรียนที่มีผลการประเมินการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
ระดับดีข้ึนไปของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร๎อยละ 100 ซึ่งสูงกวําคํา
เปูาหมายที่ก าหนด 
ประเด็น   ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ของนักเรียน                                                    
ผลการประเมิน  ภาพ 17 แผนภูมิแสดงร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด๎านความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น   การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม
ของนักเรียน  
ผลการประเมิน ภาพ 18 แผนภูมิแสดงร๎อยละผลการประเมินนักเรียนด๎านการยอมรับความคิดเห็นของ
ผู๎อื่นสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ๎มกัน และความเป็นธรรมตํอสังคมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อยูํระดับ 
ดีขึ้นไป 

 
 
ประเด็น   การเข๎ารํวมโครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม             
ผลการประเมิน   ภาพ 19 แผนภูมิแสดงร๎อยละของจ านวนนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการสํงเสริมคุณธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อยูํในระดับดีขึ้นไป 

 
 

 นอกจากนี้ผู๎เรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีความสามารถด๎านศักยภาพที่แสดงถึงความเป็นผู๎น า
ด๎านวิชาการ มีความสามารถในการสื่อสารและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได๎รับรางวัลในระดับตํางๆ 
ดังรายการตํอไปนี้ 
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ตารางที่ 23 แสดงรายชื่อผู๎เรียนที่ได๎รับรางวัล 
ชื่อนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายกิตติพัฒน์ ศาสตร์พงษ์พันธ์ 
นางสาวปิยภรณ์ เมฆวิรยุทธ์โยธิน 
นางสาวประวีณา สนศักดิ์ 
นางสาวพัชธิดา บุญคุ๎ม 
นายชรินทร์ ยอดโปรํง 
นายทิวากร แซํเลี้ยง 
นายกิติศักดิ ์ เคราะห์ดี 
นายจักรพงศ์ แก๎วกราด 

รางวัลยุวชนประกันภัยดีเดํน ประเภท
เพลง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด 

โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 
ประจ าปี 2564 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและสํงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) 

นายสุวิจักษณ์ สุวรรณ์ ชมเชยอันดับ 2 จากการประกวดบรรยาย
ธรรม ชํวงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย  งานสัปดาห์สํงเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล 

วิสาขบูชา พ.ศ. 2565 
ระดับคณะภาคสงฆ์ ภาค 5 

กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม 
รํวมกับศูนย์สํงเสริม

ศีลธรรม  
วัดชัยชนะสงคราม 

นางสาวชลดา กองเกิด 
นางสาวปิยพร อินทฤทธิ์ 
นางสาวปิยาภัทร์  
เมฆวิรยุทธโยธิน 
นางสาวปิยภรณ์ เมฆวิรยุทโยธิน 
นายจักรพงศ์ แก๎งกราด 
นางสาวอารดา กุลประเสริฐ 
นางสาวณัฐพร ทิมตํวน 
นางสาววิภาวดี พันปี 
 
 

ในฐานะเยาวชนอาสาผู๎มีความเสียสละ 
ตามโครงการกล๎าแผํนดิน ในการสํงเสริม
ศีล 5 คํานิยมหลัก 12 ประการ และ
ขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรม
แหํงชาติ ฉบับที่ 1 “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา”สมควรได๎รับรางวัล รางวัล
เยาวชนกล๎าแผํนดิน ประจ าปีพุทธศักราช 
2564 โดยเครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรม 

เครือขํายเพื่อนฯ คุณธรรม
และภาคีเครือขําย 
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1.3 จุดเด่น   
โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ในด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะ     

อันพึงประสงค์  โดยใช๎วงจรคุณภาพ (PDCA) รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผําน 6 กลุํมงาน
หลักของโรงเรียน คือ กลุํมบริหารวิชาการ  กลุํมบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุํมบริหารบุคคล    
กลุํมบริหารกิจการนักเรียน กลุํมบริหารทั่วไป และกลุํมอ านวยการ ที่มุํงพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎มี
ความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก๎ปัญหาได๎ สามารถสร๎างผลงาน ใช๎เทคโนโลยีในการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติตํองานอาชีพ    
มีคุณลักษณะที่ดี ภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําในความเป็นไทย ยอมรับความแตกตํางและหลากหลาย       
มีสุขภาพรํางกาย และจิตสังคม  โดยครูผู๎สอนแตํละวิชาใน 8  กลุํมสาระการเรียนรู๎ มีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท๎องถิ่น โดยยึดหลักความสามารถของผู๎เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิด
สมรรถนะที่ต๎องการ ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎และแผนบูรณาการ มีแผนพัฒนาด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด๎าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ชัดเจนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
โดยครูผู๎สอนในรายวิชาตํางๆ ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎และ 1กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่มุํงพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด๎วยกลุํมบริหารงานวิชาการ และกลุํมสาระการเรียนรู๎ สํวนด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ได๎จัดท ากิจกรรม/โครงการ แผนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู๎เรียนตามชํวงวัย โดยกลุํมบริหาร
กิจการนักเรียน ผํานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน โดยครูประจ าชั้นของทั้ง 6 ระดับชั้น    เป็นระยะเวลา  
1 ปีการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไดร๎ํวมมือกับผู๎ปกครอง
เพ่ือแก๎ไขพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ และข๎อร๎องเรียนจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย แล๎วสํงตํอให๎กับครูในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น โดยมีจุดเน๎นแตํละด๎าน ดังนี้  ด๎านทักษะวิชาการ  มีหลักสูตรที่น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักคิดในการจัดท าหนวํยบูรณาการที่สํงเสริมความถนัด ด๎านทักษะชีวิต จัดกิจกรรม
สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช๎ฐานกิจกรรมชํวงกํอนเข๎าเรียน เชํน กิจกรรมสํงเสริมบุคลิกภาพ กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมโฮมรูม ด๎านทักษะอาชีพ จัดกิจกรรมสํงเสริม ค๎นหาความถนัดด๎าน
อาชีพ ผํานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ และกิจกรรมตามจุดเน๎นลงสูํการปฏิบัติ เพ่ือให๎ผู๎เรียนเป็น 
Smart Student 

1.3 จุดควรพัฒนา  
 โรงเรียนควรสํงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎านวิชาการของผู๎เรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎     

ให๎สูงกวําคําเปูาหมายที่ก าหนด และมีผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น  สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่พัฒนาทักษะกระบวนการและสร๎างนวัตกรรมที่หลากหลาย   
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1.4 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)   
1. แผนพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. แผนพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน 
3. แผนพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาทักษะกระบวนการและสร๎างนวัตกรรมที่

หลากหลาย 
       1.6 ข้อเสนอแนะ 

- 
1.7 แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
 - รายงานการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 

      - สรุปรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎  
โครงการสํงเสริมสุขภาพ  โครงการสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน , โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการพัฒนาศูนย์มังคละ ,โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
คํานิยมท่ีพึงประสงค์ , โครงการจิตอาสากล๎าท าดี , โครงการพัฒนางานธนาคารออมสิน ,โครงการศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุํน , โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข , โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน , 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.6 , โครงการพฒันากิจรรมพัฒนาผู๎เรียน , 
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด๎านกีฬา กิจกรรมกีฬานันทนาการ สืบสานต านานศิลป์ และกิจกรรม
โครงงานคุณธรรมรายห๎องเรียน เป็นต๎น 

 
รายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 

 
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 
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     1.8  กิจกรรมทีเ่ป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  
“6  ไม๎ผลัด  สํงตํอความดี”  หมายถึง  ระบบบริหารงานที่สํงตํอความดีงามขับเคลื่อนโดย         

6 ระดับชั้น คือ ม.1 - ม.6  โดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและไตรสิกขามาเป็นหลักใน   
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน  ภายใต๎การน าของกลุํมงานกิจการนักเรียน บํมเพาะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน  เน๎นคุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียง  ผํานฐานกิจกรรมทุกวันจันทร์ 
ถึงวันศุกร์  ด๎วยกิจกรรมจุดเน๎นประจ าวันของแตํละระดับชั้นด๎วยกิจกรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ   
ดังนี้  กิจกรรมบริหารกายบริหารจิต กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ   กิจกรรม 5ส ดูแลแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมแนะแนว  เรียนรู๎ผํานหนํวยบูรณาการ
ตามจุดเน๎นเศรษฐกิจพอเพียงของแตํละระดับชั้น ใช๎ฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภายในและ
ภายนอก  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของผู๎เรียนแตํละระดับชั้นผํานโครงงานบูรณาการ โดยมีจุดเน๎นที่เรียก
กันวํา “6  ไม๎ผลัด  สํงตํอความดี”  ได๎แกํ   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ไม๎  1  สูํบ๎านคุณธรรม  เน๎นการปรับตัวของผู๎เรียนชั้น ม.1  ให๎เข๎ากับ
บริบทของโรงเรียนวิถีพุทธ   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ไม๎  2  น๎อมน าปัญญากล๎าแสดงตน  เป็นการสํงเสริมปัญญา  
ปลูกฝังความดีงาม  กล๎าแสดงตัวตน  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ไม๎ 3 ตามแสงความดีแหํงวิถีชุมชน  เป็นการปลูกฝังให๎ผู๎เรียนรู๎จัก
รากเหง๎าของตน  รํวมมืออนุรักษ์วิถีชีวิตที่งดงามของชุมชนไว๎   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ไม๎  4  มีจิตส านึกพลเมืองเรื่องดีดี  เป็นการปลูกฝังคุณธรรมคํานิยม
มีจิตส านึกท่ีดี  มีความรับผิดชอบตํอสังคม   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ไม๎  5  จิตอาสาพาสุขสันต์  เป็นการปลูกฝังเรื่องจิตสาธารณะมุํงม่ัน  
อดทน  อาสาในการท างานเพ่ือสํวนรวม     
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ไม๎  6  ยกคุณธรรมน าสูํสังคมมุํงให๎ผู๎เรียน  ซึ่งได๎รับการสํงเสริม
พัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมความดีงามมาถึง  6  ปี  สํงออกไปเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมตํอไป 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
จุดเน้น   โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ   

2.1 กระบวนการพัฒนา 
      โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีระบบการท างาน  โดยใช๎ระบบงานหลัก และระบบงาน 

สนับสนุนและบริหารงานโดยใช๎ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)  รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักการปฏิบัติราชการที่ดี (ธรรมาภิบาล ,Good Governance) 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม     
หลักคุณธรรม หลักความโปรํงใส หลักการมีสํวนรํวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ๎มคํา มาใช๎ใน
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การบริหารโรงเรียน เพื่อให๎มีชัดเจน โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎  จึงได๎แบํงการบริหารงานโรงเรียน
ออกเป็น 6 กลุํมงาน  ได๎แกํ กลุํมบริหารวิชาการ  กลุํมบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุํมบริหารบุคคล  
กลุํมบริหารทั่วไป กลุํมบริหารกิจการนักเรียน กลุํมอ านวยการ  ในกระบวนการท างานได๎ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการจัดการศึกษาปีที่ผําน และแนวนโยบายด๎านการศึกษามาด าเนินการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน เพ่ือรํวมวางแผน ก าหนดเปูาหมาย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์   ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน   มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและต๎องการของทุกภาคสํวนและ
สอดคล๎องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด
ไว๎ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน  ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรให๎เป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  จัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (PLC) อยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง  เพ่ือให๎บุคลากรได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน 
พร๎อมทั้งพัฒนา การจัดสภาพแวดล๎อม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตํอการบริหารจัดการและ
การเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

2.2 ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการโดยใช๎ระบบการน าองค์กรและใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการในทุกงาน มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีการกระจายอ านาจและมุํงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ด าเนินงานโดยใช๎วงจรคุณภาพ (PDCA) มีการนิเทศภายใน    
น าข๎อมูลมาใช๎ใน การพัฒนาบุคลากร ด าเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน  เพื่อรํวม
วางแผน ก าหนดเปูาหมาย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพ
ปัญหาและต๎องการของทุกภาคสํวนและสอดคล๎องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน  ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาบุคลาการให๎เป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  จัดให๎มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) อยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง  เพื่อให๎บุคลากร
ไดม๎ีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน   พร๎อมทั้งพัฒนาการจัดสภาพแวดล๎อม พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือตํอการบริหารจัดการและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ มาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่
เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน     
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 จากผลการด าเนินโครงการตํางๆ ในปีการศึกษา 2564 พบวํา ทุกโครงการได๎ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการและบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนด 

ตาราง 24 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

      โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่
ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

   

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

     1.  โรงเรียนมีการบริหารจดัการสถานศึกษาอยําง
เป็นระบบ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และน า
แผนไปปฏิบัติ มีรูปแบบกระบวนการบริหารท่ีชัดเจน  
     2.  โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และพัฒนาอยํางตํอเนื่อง มีรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลท่ีชัดเจน 
     3.  โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาอยํางเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

   

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

     1. โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
     2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได๎รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และสามารถตรวจสอบได๎ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่อง   
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนการสอน
การจัดการเรียนรู๎ การพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนและจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญโดยสอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

   

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

   1. ครูและผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  
   2. จ านวนแหลํงเรียนรู๎เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ได๎
มาตรฐาน   

   

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

   1. โรงเรียนมีชํองทางประชาสัมพันธ์ขําวสาร
หลากหลาย 
   2. โรงเรียนมีห๎องเรียนคอมพิวเตอร์และ
ห๎องปฏิบัติการตํางๆ 
   3. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในการ
สืบค๎นข๎อมูลที่เอ้ือตํอบุคลากร และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
   4. มีการจัดท าแผนภูมิโครงการบริหารโรงเรียน 
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2.3 จุดเด่น 
โรงเรียนมีระบบบริหารและมีกระบวนการที่สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และนโยบายของจังหวัด  โดยจัดการศึกษาท่ี
มุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริหาร
และการจัดการอยํางเป็นระบบโดยใช๎เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยความรํวมมือกับทุกภาคสํวน ทั้งผู๎ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือขําย บุคลากรทางการศึกษา
ประชุมระดมสมอง เพ่ือให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวม น าข๎อสรุปจากการประชุมฝุายบริหาร คณะครูและบุคลากร 
รวมถึง คณะกรรมการสถานศึกษา วางแผนรํวมกันในการก าหนดกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทีส่อดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา ผู๎บริหารมีความรู๎
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัดการข๎อมูล
สารสนเทศมาบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ  
 2.4 จุดควรพัฒนา 

ด าเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน๎นคุณภาพตามหลักสูตรของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง     
และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของผู๎เรียนและตรงตามศักยภาพ และด าเนินการพัฒนา
สารสนเทศให๎เป็นระบบ  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ก าหนดแนวทางและ
เปูาหมายการพัฒนางานของผู๎บริหารให๎ชัดเจนและตํอเนื่อง เพ่ือพัฒนาบุคลากร  ด๎านการเรียนการสอน
และการใช๎เทคโนโลยี ให๎มีความพร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
 2.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) 
  1. แผนพัฒนาที่ 1 พัฒนาบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
และแหลํงเรียนรู๎  
 2. แผนพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นระบบ 
 3. แผนพัฒนาที่ 3 พัฒนาบุคลากรให๎มีความพร๎อมตํอการจัดการเรียนการสอนและการใช๎
เทคโนโลยี 
 2.6 ข้อเสนอแนะ 
 กระบวนการบริหารและการจัดการชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ได๎รับการประกาศให๎เป็นภาวะฉุกเฉินด๎านสาธารณสุขระหวํางประเทศ  การปูองกันโรคโควิด-19    
ในเด็กและสถานศึกษามีความส าคัญอยํางยิ่ง  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได๎ก าหนดมาตรการบนพื้นฐาน
ความคิด  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด๎วย  
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ๎มกัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขความรู๎และ คุณธรรม สร๎างความ
ตระหนักการเฝูาระวังและการสื่อสารที่ชัดเจนให๎แกํครู บุคลากร เจ๎าหน๎าที่ และผู๎ปกครอง เพ่ือความเข๎าใจ
พ้ืนฐานและการปฏิบัติตนอยํางถูกวิธี มีเหตุผลและความพอประมาณ ลดความวิตกกังวลในการด าเนินชีวิต
และการตัดสินใจที่เก่ียวข๎องกับผู๎เรียน มีความรู๎ เทําทันสถานการณ์และมีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงจาก
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ภาวะวิกฤตการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมีแนวทางในการบริหารและการจัดการ
ค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู๎เรียน ลดการชุมนุมตามมาตรการรักษาระยะหํางของกระทรวงศึกษาและ
กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมงานสํงเสริมสุขภาวะผู๎เรียน งานวิชาการ งานกิจการนักเรียนและฝุาย
บริหาร เพ่ือวางรูปแบบการเรียนการสอนและมาตรการรองรับการปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา COVID-19  ส าหรับด๎านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทดลองการเรียนการสอน ผําน
ระบบออนไลน์ ใช๎ห๎องเรียน Google Classroom , Line , Google Meet ,  Facebook   มีนิเทศก ากับ
ติดตามการด าเนินการ เพ่ือตรวจสอบกระบวนการและปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในชํวง
ทดลอง ก าหนดและวางแผนการมาเรียนให๎ผู๎เรียนทุกระดับชั้น จ ากัดการเข๎าเรียนห๎องเรียน   ละไมํเกิน 25 
คน โดยแบํงผู๎เรียนเป็น 2 กลุํม กลุํม 1 และกลุํม 2   สลับวันมาเรียน  โดยเรียนจากระบบออนไลน์ และ
ห๎องเรียนออนไลน์ รับงานและศึกษาจากครูผู๎สอน นัดหมายตรวจสอบการเรียนด๎วยระบบการประชุม
ออนไลน์ มาตรการการปูองกันและเฝูาระวังการแพรํเชื้อไวรัส โดยก าหนดให๎ผู๎เรียนได๎ผํานจุดคัดกรองและ
ตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนกํอนเข๎าเรียน ลงชื่อการเข๎ามาโรงเรียนด๎วยระบบแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ  
และการลงชื่อตาม แบบฟอร์มที่ก าหนด สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน ครูที่ปรึกษาและฝุายบริหาร
ออกเยี่ยมบ๎าน ผู๎เรียน เพื่อตรวจสอบความพร๎อมเบื้องต๎น เพ่ือน าข๎อมูลมาก าหนดทิศทางการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพ่ือให๎สอดคล๎องกับสถานการณแ์ละทันตํอการเปลี่ยนแปลง 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมแบบ New Normal 
 2.7 แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
     : สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
  : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา  2564  
     : รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 
QR-Code แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2565 
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QR-Code แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
QR-Code ขําวสารประชาสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 2.8 กิจกรรมที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา อยํางมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับ
บริบทของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ จึงก าหนดเปูาหมายในการบริหารสถานศึกษาไปสูํความเป็นเลิศภายใต๎การ
ท างานอยํางเป็นระบบเป็นที่พอใจของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทางการศึกษา โดยใช๎รูปแบบการบริหารตามกรอบ
แนวคิดหลักการ “SMART SCHOOL” ซึ่งหมายถึง  การบริหารโรงเรียนให๎ทันตํอพลวัตของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 รูปแบบการบริหาร “การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา”  
(KRAILAT Model)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพ 20 นวัตกรรมบริหารงานคุณภาพ KRAILAT Model 
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โรงเรียนใช๎หลักการ PEST วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงเรียน  4 ด๎านประเภท ซึ่งมีสํวนส าคัญ 

ตํอการก าหนดนโยบายและวางแผนแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียน   
1. P๐litic การวิเคราะห์สภาพและผลกระทบจากอิทธิพล ด๎านการเมืองการปกครอง และ

นโยบายทุกระดับ 
2. Economic การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ มีการวางแผนที่สอดคล๎องก๎าวทันกับผลกระทบ

ทางด๎านเศรษฐกิจ 
3. Social การวิเคราะห์สภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให๎การด าเนินงานสอดคล๎องกับ

สภาพสังคมปัจจุบัน 
4. Technology การวิเคราะห์เทคโนโลยีสมัยใหมํซึ่งเข๎ามามีบทบาท ตํอการท างานทุกระบบของ

องค์กร รวมถึงโรงเรียน  
ด๎านการจัดการภายในองค์กร โรงเรียนเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาที่

ชัดเจน โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ และมีการพัฒนา ดังนั้น “รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา”จึงใช๎หลัก “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) 

1. หลักนิติธรรม (LAW)  บุคลากรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีหน๎าที่ปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับ
ของโรงเรียนและสังคม ด าเนินงานและปฏิบัติตนตามธรรมนูญ และสํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมที่ท า เชํน การแตํงกายตามนโยบายของจังหวัด และนโยบายของอ าเภอ
สุภาพถูกกาลเทศะ การมาปฏิบัติงานตรงเวลาปฏิบัติตามข๎อบังคับ ระเบียบ วินัยข๎าราชการ และ
จรรยาบรรณครู มีหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของสังคม 

2. หลักคุณธรรม  (VIRTUE)  สํงเสริมให๎บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จัด
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม สํงเสริมให๎นักเรียนในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา น าหลักธรรมทางพุทธศาสนา
มาใช๎ในการด าเนินชีวิต ไมํเอารัดเอาเปรียบผู๎อ่ืน เคารพสิทธิผู๎อ่ืน มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน  
เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนตามหลักพุทธศาสนา 
           3. หลักความโปรํงใส (TRANSPARENCY)  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ชัดเจน  โดยใช๎วงจร
บริหารงานคุณภาพ  4 ขั้นตอน Plan-Do-Check-Act เป็นกระบวนการที่ใช๎ปรับปรุงการท างานอยํางเป็น
ระบบ 
           4. หลักการมีสํวนรํวม (PARTICIPATION)  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเปิดโอกาสให๎ คณะครู 
นักเรียน ผู๎ปกครองนักเรียนและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการคิดและตัดสินใจการด าเนินการตํางๆ      
ของโรงเรียน มีการประชุมประจ าเดือน  ประชุมกลุํมบริหารงาน ประชุมกลุํมสาระการเรียนรู๎   ประชุม
หัวหน๎าระดับ ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการบันทึก
ข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU)  กับหนํวยงานและองค์กรตํางๆ 
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           5. หลักความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITY) โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีโครงสร๎างการบริหารงาน 
ตั้งใจปฏิบัติตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย  มีค าสั่งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให๎บริการ/ให๎การต๎อนรับบุคลากร
ภายนอกเป็นอยํางดี 
           6. หลักความคุ๎มคํา (VALUE)   โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีการก าหนดแผนงานโครงการ        
โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการวางแผน ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามที่ได๎
วางแผนไว๎  ทุกครั้งจะค านึงถึงการบริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคํา เพ่ือให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

จากการวิเคราะห์บริบท และปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในดังกลําวแล๎ว พบวํา โรงเรียน       
กงไกรลาศวิทยา มีจุดมุํงหมายเพื่อสร๎างคุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา โดยผํานกระบวนการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต๎คํานิยมในการปฏิบัติงาน นโยบายต๎นสังกัด ภารกิจ กิจกรรม 
ความรับผิดชอบ ทรัพยากร บุคลากร ผู๎ทรงคุณวุฒิ และเทคโนโลยีน ามาหลอมรวมเป็นนโยบายและ      
กลยุทธ์ในการด าเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จากแนวคิดดังกลําวข๎างต๎น จึงน าไปสูํรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ด๎วยรูปแบบการบริหารจัดการ KRAILAT Model ซึ่งมี
รายละเอียดการปฏิบัติดังนี้ 

K = King’s wisdom (น้อมน าศาสตร์พระราชา)   โรงเรียนน๎อมน าศาสตร์พระราชาสูํการ
ปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภายใต๎พระบรมราโชบายฯ  สืบเนื่องจากรชัการที่ 9 จวบจนถึง  
รชัการที่ 10 
         พระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 
การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพ้ืนฐานให๎แกํผู๎เรียน 4 ด๎าน  
         1. มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง  หมายถึง มีความรู๎ความเข๎าใจตํอชาติบ๎านเมือง ยึดมั่นในศาสนา  
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัวและชุมชนของตน  
         2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง หมายถึง มีคุณธรรม  รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี ปฏิบัติแตํสิ่ง
ที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว ชํวยกันสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง 
          3. มีงานท า  หมายถึง มีอาชีพ  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน
สถานศึกษาต๎องมุํงให๎เด็กและเยาวชน รักงาน สู๎งาน ท างานจนส าเร็จ  การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตร ต๎องมีจุดมุํงหมายให๎ผู๎เรียน ท างานเป็นและมีงานท าในท่ีสุด ต๎องสนับสนุนผู๎ส าเร็จหลักสูตรมี
อาชีพมีงานท า สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
           4. เป็นพลเมืองดี หมายถึง การเป็นพลเมืองดี เป็นหน๎าที่ของทุกคน ครอบครัว  สถานศึกษาและ
สถานประกอบการ ต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาสท าหน๎าที่เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไร
ที่จะท าเพ่ือบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า “เชํน งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให๎ท าด๎วย
ความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร  

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาน๎อมน านโยบายและศาสตร์พระราชาสูํการบริหารงานโดยใช๎  ระบบวงจร
คุณภาพ (PDCA)  รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงสร๎าง การบริหารโรงเรียนแบํงเป็น 
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6 กลุํม คือ กลุํมบริหารวิชาการ  กลุํมบริหารบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุํมบริหารบุคคล        
กลุํมบริหารกิจการนักเรียน กลุํมบริหารทั่วไปและกลุํมบริหารอ านวยการ เพ่ือการพัฒนาให๎เป็นระบบและ 
มีคุณภาพด๎วยความยั่งยืน  จากการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ประกอบกับโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได๎รับการประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา จากมูลนิธิสยามกัมมาจล  “ปี พ.ศ.2555” โรงเรียนยังได๎ด าเนินการ
การขับเคลื่อนอยํางตํอเนื่อง  ท าให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียง มีแหลํงเรียนรู๎ด๎านเศรษฐกิจ
พอเพียงไว๎ใหน๎ักเรียนได๎เรียนรู๎ เชํน ฐานท านาโยน  แปลงผกัอินทรีย์  ฯ พร๎อมสถานศึกษามีความสะอาด 
รํมรื่น ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎  ผู๎บริหาร ครู บุคลการ นักเรียน น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักคิดในการด าเนินชีวิตอยํางถูกต๎อง สํงผลให๎ครูและนักเรียนสามารถเป็นวิทยากรแกนน า
ให๎กับโรงเรียนตํางๆ  ทั้งในเขตพ้ืนที่และตํางเขต 

R = Relationship (สร้างสัมพันธภาพ) โรงเรียน ให๎ความส าคัญ ในหลักการบริหารสร๎าง
ความสัมพันธ์ในสถานศึกษา ทั้งในเครือขํายและนอกเครือขําย ในการบริหารองค์กร ให๎มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือเป็นการสร๎างสัมพันธภาพในทีม การประสานความรํวมมือเพ่ือลดขั้นตอนความยุํงยากของการ
สื่อสาร ชํวยขจัดปัญหาความขัดแย๎งในหนํวยงาน  

A = Activity (หลากหลายกิจกรรม)  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุํงเน๎น
ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู๎เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิด
สมรรถนะที่ต๎องการ  ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)   

I = Immunity (สร้างภูมิคุ้มกัน)  โรงเรียน ได๎ก าหนดกลยุทธ์การสร๎างภูมิคุ๎มกัน ให๎กับบุคลากร
ในสถานศึกษา พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการมี สุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า  

L = Learning (กิจกรรมการเรียนรู้) โรงเรียน มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู๎ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

A = Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) โรงเรียน มีการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
เปูาประสงค์ ที่สอดคล๎องกับนโยบายและบริบทของสถานศึกษา โดยการมีสํวนรํวมของบุคลากรใน
สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาปรับใช๎ในการบริหารงาน 6 กลุํมงาน คือ     
กลุํมบริหารวิชาการ กลุํมบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุํมบริหารบุคคล กลุํมบริหารทั่วไป กลุํมบริหาร
กิจการนักเรียน และกลุํมอ านวยการ  ตามภาระงานของสถานศึกษา ด๎วยวงจรคุณภาพมีการกระจายการมี
สํวนรํวมทุกภาคสํวนโดยใช๎พื้นที่เป็นฐานที่มุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามหลัก ธรรมาภิบาล มา
ปรับปรุงการท างานของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ โดยมีเปูาหมายเพื่อแก๎ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์  
ให๎ผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ ดี เก่ง มีสุข ให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา  ในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข ตามที่มํุงหวัง    
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T = Technology (น าเทคโนโลยีมาใช้) โรงเรียนไดน๎ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ICT เข๎ามามีบทบาทในการบริหารงาน และน ามาใช๎ให๎เกิดการเรียนรู๎กับผู๎เรียน เทคโนโลยีเป็นชํองทาง   
ในการน าเสนอความรู๎ ข๎อมูลขําวสาร และการติดตํอสื่อสารให๎เกิดความรวดเร็ว ประหยัดวัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณและก าลังคน ประโยชน์จากการน าระบบเทคโนโลยีมาใช๎  
           ผลจากการน ารูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์มาใช๎  เพื่อให๎เกิดเปูาหมายที่สูงสุดของโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา ให๎เป็น “SMART SCHOOL” ดังตํอไปนี้  

1. Smart Management บริหารจัดการอยํางเป็นระบบ 
                 มีระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา    
ที่มคีุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. Smart Teacher ครูเชี่ยวชาญด๎านการสอน 
                มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู๎ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีการวัดผลประเมินผล
อยํางเหมาะสมและหลากหลาย มีการวิจัยในชั้นเรียน ใช๎สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ 

3. Smart Student นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย                
มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ ทักษะการท างาน ทักษะการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเปูาหมายมีทักษะการอําน การเขียน และคิดวิเคราะห์
ใช๎เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
จุดเน้น  ครมูีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู๎ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีการวัดผลประเมินผล
อยํางเหมาะสมและหลากหลาย มีการวิจัยในชั้นเรียน ใช๎สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ   

3.1 กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมุํงเน๎นให๎ครูได๎จัดการเรียนรู๎โดยให๎ผู๎เรียนผํานกระบวนการคิด ฝึกฝนการลงมือปฏิบัติจริง 
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวม ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งรํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และน าผลที่ได๎มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู๎ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถใช๎ได๎จริง ใช๎สื่อและแหลํงเรียนรู๎ การวัดและประเมินที่
หลากหลาย รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการเรียนการสอน ก ากับติดตามด๎วยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
อีกท้ังค านึงถึงศักยภาพของผู๎เรียน ศักยภาพของสถานศึกษา บริบทของชุมชนและท๎องถิ่น เน๎นการเรียน
การสอนที่สร๎างโอกาสให๎ทุกคนมีสํวนรํวม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่หลากหลาย มีการพัฒนาด๎านหลักสูตรโดยการน าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน มาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรอยําง
ตํอเนื่อง มีการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่เพียงพอตํอผู๎เรียน เชํน ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ห๎องสมุด  ห๎องสืบค๎นข๎อมูลด๎าน ICT ห๎องการงานอาชีพ ห๎องดนตรีไทย ห๎องดนตรีสากล ห๎องปฏิบัติการ
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ชํางไฟฟูา แปลงสาธิตเกษตร เป็นต๎น จัดกิจกรรมที่พัฒนาผู๎เรียนที่หลากหลาย เชํน คํายคุณธรรม กิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด คํายสํงเสริมกิจกรรมด๎านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมวันภาษาไทยและกิจกรรมวันสุนทรภูํ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมกีฬา 
นันทนาการสืบสานต านานศิลป์ เป็นต๎น แตํระดับชั้นมีการจัดท าหนํวยบูรณาการโดยการก าหนดหนํวย  
ตามความสนใจ และความสามารถของผู๎เรียน บริบทของท๎องถิ่น สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู๎ในแตํละระดับชั้น จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่สํงเสริมทักษะอาชีพ และตามความถนัดของ
ผู๎เรียน เชํน งานถัก  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร๎างรายได๎ ประดิษฐ์ของช ารํวย ถนอมอาหาร  เครื่องดื่มสมุนไพร  
ศิลป์สร๎างสรรค์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ขนมไทยโบราณ ความถนัดทางอาชีพ ความถนัดทางภาษาไทย ความถนัด
ทางภาษาอังกฤษ ความถนัดด๎านคณิตศาสตร์ และกิจกรรมชุมนุม 
 โรงเรียนสํงเสริมให๎ครูใช๎สื่อการเรียนการสอนเน๎นนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มชํองทางใน      
การเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพ่ือให๎สอดคลองกับสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อโควิด-19 ก าหนดชํวงเวลา  
ให๎การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน มีบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร๎สายที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
โรงเรียน เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงข๎อมูลสืบค๎นข๎อมูลประกอบการเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลาทั้งในและนอก
ห๎องเรียน สํงเสริมให๎ครูท าวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ครูยังให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก๎ไขปัญหาให๎แกํ
ผู๎เรียนทางด๎านการเรียนและทักษะชีวิต ผํานกิจกรรมตํางๆ เชํน การประชุมผู๎ปกครอง การเยี่ยมบ๎าน   
การประเมิน EQ. SDQ. เป็นต๎น  

3.2 ผลการด าเนินงาน 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญที่สนับสนุน
ผล       การประเมินตนเอง ได๎แกํ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม   ให๎
ผู๎เรียนเลือกตาม ความถนัดและความสนใจผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การใช๎สื่อ เทคโนโลยีและ
แหลํงเรียนรู๎ เอกสาร การตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน          
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลไปแก๎ไขปัญหาจริง ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัด     การเรียนรู๎ ด๎านการจัด 
การเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ พบวํา ครูทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีโครงการและกิจกรรมที่สํงเสริมชํวยเหลือเพ่ือแก๎ปัญหา
ผู๎เรียน มีกิจกรรมที่สํงเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการใช๎สื่อและเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
มีการพัฒนาเครือขํายเทคโนโลยี มีอุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบสายและไร๎สาย สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่
เข๎าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได๎ทุกห๎องเรียน  มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับกิจกรรม         
มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนจากกลุํมสาระการเรียนรู๎และจากฝุายบริหารอยํางตํอเนื่อง มี        
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่ด๎วยวิธีการหลากหลาย และน าผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มาจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  สํงผลให๎ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูํในระดับดีเลิศ หลักฐานที่แสดง
ถึงการปฏิบัติหน๎าที่และผลสัมฤทธิ์ด๎านการเรียนการสอนของครู มีดังนี้ 
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ตาราง 25 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ   

1. วิเคราะห์ข๎อมูลผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและน า 
ผลการวิเคราะห์มาใช๎ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู๎และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
     2.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สร๎างสรรค์ และการปฏิบัติ
จริงผํานโครงงาน กิจกรรม และสามารถน าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
     3. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เน๎นการฝึก
ปฏิบัติจริง 

ร๎อยละ 90 100 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ   

  1. ครูมีการใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
  2.  ครูใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ 
  3.  ครูใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ภูมิปัญญาท๎องถิ่นบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนการสอน เอ้ือตํอการเรียนรู๎ให๎
ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

ร๎อยละ 90 

ดีขึ้นไป 
100 สูงกวําคํา

เปูาหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ   
   1. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน๎นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก     
เด็กรักเด็ก 
   2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน๎นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให๎เด็กสามารถเรียนรู๎รํวมกัน
อยํางมีความสุข 
   3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน๎นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให๎เด็กรักการเรียนรู๎ 
 

ร๎อยละ 90 100 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ   

    1. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ 
    2. ครูมีการใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการ
เรียนรู๎     
    3. ครูมีการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพื่อ
น าไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ 

ร๎อยละ 90 100 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ   

       ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

ร๎อยละ 90 100 สูงกวําคํา
เปูาหมาย 

 
ภาพ 21 แผนภูมิแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู มีผลการ
ประเมินในระดับดีเดํน ร๎อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู มีผลการประเมิน

ในระดับดีเดํน ร๎อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด 
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ภาพ 22 แผนภูมิแสดงร๎อยละครูได๎รับการพัฒนาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

 
 แผนภูมิแสดงผลการการพัฒนาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวํา  

 มีผลการประเมินร๎อยละ 100 ได๎รับการพัฒนาทุกคน 
 

ภาพ 23 แผนภูมิแสดงจ านวนคนที่มีสํวนรํวมของเครือขํายในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนการมีสํวนรํวมของเครือขํายในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ประกอบด๎วย ทั้งหมด 1,012 แหลํง   
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ภาพ 24 แผนภูมิแสดงจ านวนครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎และรายงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร๎อยละ 100 

 
  แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 100  ที่จัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู๎และรายงานวิจัยในชั้นเรียน   
ภาพ 25 แผนภูมิแสดงครูมีการพัฒนาและจัดการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ในปีการศึกษา 2564 

 
 

 แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 95.83  ของครูมกีาร 
พัฒนาและจัดการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
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ภาพ 26 แผนภูมิแสดง การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 100  ที่รับการนิเทศ ก ากับ
ติดตามจากผู๎บริหาร  

 
3.3 จุดเด่น 
ครูมีความมุํงม่ันตั้งใจในการปรับปรุง และพัฒนาวิธีการสอน การใช๎เทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับ

รูปแบบการสอนแบบ online ภายใต๎สถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  และ
แบบ onsite พัฒนาตนเองอยูํเสมอ  จัดกิจกรรมที่สํงเสริมกระบวนการคิด การได๎ลงมือปฏิบัติจริง  จัดหา
สื่อและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช๎ในการพัฒนา
และแก๎ไขปัญหาอยํางตํอเนื่อง เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการวัดและประเมินผลการเรียน 
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการวิจัย 
 3.4 จุดควรพัฒนา  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการ Active learning ที่สํงเสริมและกระตุ๎นการ 
เรียนรู๎ของผู๎เรียนเพ่ิมข้ึน   พร๎อมทั้ง พัฒนาครูให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผลการเรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพื่อน าไปพัฒนา   สํงเสริมให๎ครูมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
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3.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  1. แผนพัฒนาที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในรูปแบบ Active learning  ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา   
  2. แผนพัฒนาที่ 2 พัฒนาครูให๎มีรู๎ด๎านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 
  3. แผนพัฒนาที่ 3 พัฒนาครูให๎เกิดการแลกเปลี่ยนรู๎ในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 

3.6 ข้อเสนอแนะ  
ครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการสอนออนไลน์ให๎หลากหลาย กับ 

สถานการณ์แพรํระบาดของโรคโควิด-19 
3.7 แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
 1. วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดแตํละรายวิชา 

  2. เอกสารประกอบหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
  3. โครงสร๎างรายวิชา/หนํวยการเรียนรู๎และก าหนดการจัดการเรียนรู๎รายชั่วโมง 
  4. แผนการจัดการเรียนรู๎ 
  5. หนํวยบูรณาการ 
  6. สรุปกิจกรรมโครงการที่เก่ียวข๎อง ในปีการศึกษา 2564    

          3.8 กิจกรรมที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
  - 
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ส่วนที ่3 

สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นข๎อมูลสารสนเทศส าคัญ ที่โรงเรียนต๎อง
น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสูํการเชื่อมโยง หรือสะท๎อนภาพความส าเร็จกับ แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และน าไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ  โดยมีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางที ่26 สรุปผลการประเมิน จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ในด๎าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยใช๎กระบวนการ PDCA รํวมกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูผู๎สอนแตํละวิชา
ใน 8  กลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และครูผู๎สอนในรายวิชาตําง ๆใน 6ระดับชั้น  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหนํวยบูรณาการ 
และกลุํมงานกิจการนักเรียน โดยครูประจ าชั้นดูแล
ผู๎เรียนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  ด าเนินจัด
กิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณอันพึงประสงค์ รํวมมือกับ
ผู๎ปกครองเพ่ือแก๎ไขพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ และ
ข๎อร๎องเรียนจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย สํงตํอให๎กับครูใน
ระดับชั้นที่สูงขึน้ โดยมีจุดเน๎นแตํละด๎านคือด๎าน
ทักษะวิชาการ  มีหลักสูตรที่น๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการจัดท า 
แผนการสอนและหนํวยบูรณาการ ที่สํงเสริมความ
ถนัด ด๎านทักษะชีวิตจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช๎ฐานกิจกรรมชํวงกํอนเข๎าเรียน เชํน 
กิจกรรมสํงเสริมบุคลิกภาพ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมโฮมรูม  จัดกิจกรรม
สํงเสริมด๎านอาชีพ ผํานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู๎ ลงสูํการปฏิบัติ และน าเสนอผลงาน จ านวน 6 
ระดับ ภายใต๎นวัตกรรม “6 ไม๎ผลัดสํงตํอความดี” 
 

    โรงเรียนควรสํงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางด๎านวิชาการของผู๎เรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ ให๎สูงกวําคําเปูาหมายที่ก าหนด และ
มีผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น  สํงเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่พัฒนาทักษะ
กระบวนการและสร๎างนวัตกรรมที่หลากหลาย 
จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนควรได๎ลงมือปฏิบัติจริง 
รู๎จักการท างานเป็นทีม สามารถแสดงความ
คิดเห็นรับฟังความ คิดเห็น ฝึกการน าเสนอ
ชิ้นงาน ผํานกระบวนการคิด และฝึกกล๎า
แสดงออก เชํน การท าโครงงาน การท างาน
กลุมํ จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning อยํางหลากหลายเชํน การใช๎ปัญหา
เป็นฐาน การสืบค๎นเป็นฐาน เป็นต๎น  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีระบบบริหารและมีกระบวนการ ที่สอดคล๎อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับส านักงาน
ศึกษาธิการภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
นโยบายของจังหวัด  โดยจัดการศึกษาที่มุํงเน๎นการ
พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริหารและการจัดการ
อยํางเป็นระบบโดยใช๎เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) 
รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความ
รํวมมือกับทุกภาคสํวน ทั้งผู๎ปกครอง ชุมชน ภาคี
เครือขําย บุคลากรทางการศึกษาประชุมระดมสมอง 
เพ่ือให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวม น าข๎อสรุปจากการประชุมฝุาย
บริหาร คณะครูและบุคลากร รวมถึง คณะกรรมการ
สถานศึกษา วางแผนรํวมกันในการก าหนด
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์    
พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา     
ความต๎องการพัฒนา ผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ์ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา การบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศ       
มาบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ  

ด าเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน๎นคุณภาพ
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
และพัฒนา เน๎น การพัฒนาผู๎เรียนอยํางรอบ
ด๎านตามหลักสูตรของโรงเรียนและ ก าหนดให๎
ครูและบุคลากรในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตร
แกนกลางและ ตามโครงสร๎างหลักสูตรของ
โรงเรียน และมอบหมายให๎ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่ใช๎สอนในสถานการณ์การแพรํ
ระบาดของไวรัสโคโรนํา (โควิด-19) ตาม
รูปแบบการสอน Online และ Onsite และ 
On Air การสอนโดยใช๎ Google Classroom, 
Meet และการใช๎ application ตํางๆ มา
ประยุกต์ใช๎ในการสอน  นิเทศ ก ากับติดตาม
โดยผู๎บริหาร เพ่ือนิเทศการสอน และน าผลการ
นิเทศมาพัฒนาเกิดเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
(PLC) ตามกลุํมสาระ จัดแหลํงเรียนรู๎ให๎
เพียงพอตํอความต๎องการของผู๎เรียนและตรง
ตามศักยภาพ และด าเนินการพัฒนาสารสนเทศ
ให๎เป็นระบบ  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ก าหนด
แนวทางและเปูาหมายการพัฒนางานของ
ผู๎บริหารให๎ชัดเจนและตํอเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากร ให๎มีความพร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
การน าเทคโนโลยี มาชํวยในการจัดการเรียน
การสอนตลอดจนการจัดบรรยากาศภายในที่
เอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอนของครู ด๎าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ครูมีความมุํงม่ันตั้งใจในการปรับปรุง และพัฒนาวิธีการ
สอน เพือ่พัฒนาตนเองอยูํเสมอ  จัดกิจกรรมที่สํงเสริม
กระบวนการคิด การได๎ลงมือปฏิบัติจริง จัดหาสื่อและ
แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช๎ในการพัฒนาและ
แก๎ไขปัญหาอยํางตํอเนื่อง เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวน
รํวมในการวัดและประเมินผลการเรียน สภาพแวดล๎อม
ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และมีการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนด๎วยกระบวนการวิจัย 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการ  
Active learning ที่สํงเสริมและกระตุ๎นการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนเพ่ิมข้ึน พร๎อมทั้งการ
ประเมินผลการเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับ
แกํผู๎เรียนเพ่ือน าไปพัฒนา   
น าผลการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มาใช๎

วางแผนการจัดการเรียนการจัดการศึกษาที่ให๎ 

อิสระกับผู๎เรียน น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎

สร๎างนวัตกรรมในการเรียนรู๎ให๎ทันตํอการ

เปลี่ยนแปลง และปรับรูปแบบการสอนตาม

สถานการณ์โลก 

 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 1. สํงเสริมและพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในด๎านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพควบคูํกับ
การใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์   
 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎สูงกวําคําเปูาหมายที่ก าหนดและ
มีผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น 
 3. สํงเสริมการจัดกิจกรรการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ผํานกระบวนการสร๎างนวัตกรรม 
 4. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการ
น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎อยํางสมเหตุสมผล  
 5.  จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning อยํางหลากหลายเชํน การใช๎ปัญหาเป็นฐาน การ
สืบค๎นเป็นฐาน เป็นต๎น  
 6. เนื่องในปีการศึกษาที่ผํานมาการจัดการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบทั้งแบบ ไมํเต็มรูปแบบ
เนื่องด๎วยสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา (โควิด-19) ท าให๎ขาดความตํอเนื่องของ
องค์ความรู๎ของนักเรียน ในปีการศึกษา 2565 จึงควรมีการเตรียมความพร๎อม ปรับความรู๎ของนักเรียนให๎
กลับสูํสภาวะเดิม เพื่อพร๎อมรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565  
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 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
1. เรํงด าเนินการพัฒนาด๎านวิชาการที่เน๎นคุณภาพของผู๎เรียนตามหลักสูตรให๎ครอบคลุมทุก

กลุํมเปูาหมาย 
 2. พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการ Active learning  
พร๎อมทั้งนิเทศการสอนอยํางตํอเนื่อง พร๎อมทั้งให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และสํงเสริมให๎ครูใช๎เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบพร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให๎เป็นระบบเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
 4. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนเรียนให๎เพียงพอกับความต๎องการของผู๎เรียนและสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและคุ๎มคํา 
 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูเรํงมุํงม่ันตั้งใจในการพัฒนาการสอน ที่เน๎นทักษะกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ใช๎วิธีการและ
แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

2. จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ทักษะ พื้นฐานอาชีพและมีความรู๎ตามมาตรฐานสากล พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการอําน การเขียน การ
สื่อสารทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและด๎านการคิดค านวณเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 

3. จัดกิจกรรมสํงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และธรรมชาติวิชา พร๎อมทั้งให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับแกํผู๎เรียนในการน าไป
แก๎ไขพัฒนา 
 
 ความต้องการและการช่วยเหลือ 

สํงเสริมและพัฒนาครูด๎านการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และสร๎าง 
นวัตกรรม  
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 - ผลการประเมินภายนอกรอบสี่ 
 -ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร/โลํรางวัล 

- ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 

 -ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 -โครงการ/กิจกรรม เดํน ที่ประสบความส าเร็จ 
 -ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 
 -โครงสร๎างในการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 -หนังสือให๎ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 -รายนามคณะกรรมการสถานศึกษา 
 -ข๎อมูลผู๎บริหาร 
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ค าสั่งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

  ที่ ๑7๑/256๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
-------------------------------------------- 

                    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ )  พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด 6 มาตรา 48 

ให้สถานศึกษาจัดให้มรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกงไกร
ลาศวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพบรรลตุามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และตามมาตรา 27 พระราชบัญญตัิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิ่มเติม  โรงเรียนกง
ไกรลาศวิทยาจึงแต่งตั้งบุคลากรเปน็คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาปีการศึกษา 
2564 ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 

๑. นายสุทน     ทับจาก      ผู้อ านวยการโรงเรยีน    ประธานกรรมการ 

๒. นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีน    รองประธานกรรมการ 

๓. ว่าท่ีร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน     รองผู้อ านวยการโรงเรยีน    รองประธานกรรมการ 
4. นางสายทอง  หลากจิตร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 

5. นายสุติ  คงเผื่อน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 

6. นายจีระศักดิ์  พวงขจร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
  7. นางสมพร  สินสมุทร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 

  8. นายชลอ  ทิพวัน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 

  9. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 

  ๑0. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       
   มีหน้าท่ี อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์   ประธานกรรมการ 
      2. นางศรีวรรณ  หงส์ทอง   กรรมการ 
      3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน    กรรมการ 
      4. นางอรสา  ศรีสันต์    กรรมการ 
      5. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี   กรรมการ 
      6. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์   กรรมการ 

7. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์   กรรมการ 
8. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย    กรรมการ 

9. นายธรรมกีรติ  บวบมี    กรรมการ 
10. นายศศิน  คมข า    กรรมการ 
11. นางสุภาวดี  นวลจีน    กรรมการ 
12. นายจีระศักดิ์  พวงขจร   กรรมการ 
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                               (นายสุทน   ทับจาก) 
                             ผู๎อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 

13. นางสายทอง  หลากจิตร   กรรมการ 
14. นางบุญเกิด  บุญติด    กรรมการ 
15. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย   กรรมการ 
16. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี   กรรมการ 
17. นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล  กรรมการ 
18. นางจริญ  สระชุ่ม    กรรมการ 
19. นางสาวจิรสุดา  พะยอม   กรรมการ 
20. นางน้ าเงิน  ส าอางยอด   กรรมการ 
21. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง   กรรมการและเลขานุการ  

   

  มีหน้าที่  
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. จัดเตรียมเครื่องมือในการประเมินตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 
4. ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานเพื่อรวบรวมข้อมูลระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ของกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 

สถานศึกษาส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามก าหนดเวลา  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

ให้คณะกรรมการและคณะท างานตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้
เกิดผลดีแก่ทางราชการและโรงเรียนสืบไป    

                  สั่ง ณ วันที่  ๒5  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
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ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

ได๎ก าหนดการจัดระบบ โครงสร๎าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให๎ยึดหลักท่ีส าคัญข๎อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา ๓๑ ให๎กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน๎าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มี
ระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต๎อง ด าเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎น
สังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเปิดเผยตํอสาธารณชน เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก  

ดังนั้น โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อ
สอดคล๎องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมี
รายละเอียดแนบท๎ายประกาศฉบับนี้  

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   
 

 
(นายสุทน  ทับจาก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ 
มาตรฐาน ดังนี้  
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู๎เรียน 
   ๑.๑  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญแตํละมาตรฐานมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู๎  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุํมเปูาหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
 ๓.๒  ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๔ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๑. ผู๎เรียนบันทึกการอําน เขียน การสื่อสาร ในสมุดสื่อใยรัก  
     ๒. ผู๎เรียนผํานการประเมินการอําน คิด วิเคราะห์  
     ๓. ผู๎เรียนผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนด๎านความสามารถในการสื่อสาร  
     ๔. ผู๎เรียนสามารถน าเสนอชิ้นงานและตอบค าถามเก่ียวกับชิ้นงานได๎  

ร้อยละ 90 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

    ๑. ผู๎เรียนผํานการประเมินการอําน คิด วิเคราะห์  
    ๒. ผู๎เรียนผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการคิด  
    ๓. ผู๎เรียน สามารถน าเสนอชิ้นงานและตอบค าถามเก่ียวกับชั้นงาน  ในการประเมินผล 
        การน าเสนอชิ้นงาน     
    ๔. ผู๎เรียนผํานกิจกรรมสํงเสริมด๎านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คํายวิทยาศาสตร์- 
        คณิตศาสตร์ ด๎านภาษาไทย  ด๎านภาษาตํางประเทศ  ด๎านสังคมศึกษา ศาสนา และ 
        วัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา นันทนาการสืบสานต านานศิลป์   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

ร้อยละ 90 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
        ผู๎เรียนผํานการท าชิ้นงาน โครงงาน ในรายวิชา ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎หรือรายวิชา 
        การสื่อสารและการน าเสนอ (IS) ที่สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ 
        ท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได๎ 

ร้อยละ 90 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          ดีเลิศ 
        ผู๎เรียนผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎ 
        เทคโนโลยี และการสื่อสาร 
 

ร้อยละ 90 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๔ ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                 ดีเลิศ 

2. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ตามเปูาหมายของ
โรงเรียนที่ก าหนดไว๎ มีระดับผลการเรียน ๒.๕ ขึ้นไป 

3. ผู๎เรียนผํานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ร้อยละ ๗๐ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

           ผู๎เรียนผํานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมทักษะอาชีพ 
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมชุมนุมและมีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  

ร้อยละ 90 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑)มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

1. ผู๎เรียนผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
2. ผู๎เรียนผํานโครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์ 
3. ผู๎เรียนผํานการท าโครงงานคุณธรรม 
4. ผู๎เรียนผํานกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  

ร้อยละ 90 

๒)มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ดีเลิศ 

     ๑. ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี ของ
ท๎องถิ่น การละเลํนพ้ืนบ๎านมังคละเภรี และกิจกรรมกีฬา นันทนาการสืบสานต านานศิลป์ 
     ๒. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     ๓. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในประเพณี วัฒนธรรมและ
ท๎องถิ่น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 

๓)มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
      ๑. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมยอมรับและอยูํรํวมกันบนความแตกตํางระหวํางบุคคลอยํางมี
ความสุขยอมรับความคิดเห็นที่แตกตําง จากกิจกรรม/โครงการตํางๆ 
      ๒. ผู๎เรียนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และ
เป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 

๔)มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 
4. ผู๎เรียนมีน้ าหนัก  สํวนสูง และพัฒนาการทางรํางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 

ร้อยละ 90 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
๔)มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

5. ผู๎เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือส านักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

6. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู๎ ความเข๎าใจ และหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอม 
เมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด ปูองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหมํ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

7. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมี 
จิตสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     ๕. ผู๎เรียนผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎
ทักษะชีวิตตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

      โรงเรียนมแีผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

      ๑. โรงเรียนมีการบรหิารจัดการสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และน าแผนไปปฏิบัติ มีรูปแบบกระบวนการบริหารที่ชัดเจน  
       ๒. โรงเรียนมกีารติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง มีรูปแบบ
การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
       ๓. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาอยํางเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 

 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

        ๑. โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
        ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสามารถตรวจสอบได๎ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

       ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง   
       ๒. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
       ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนการสอนการจัดการเรียนรู๎ การพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนและจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโดยสอดคล๎องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

  

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๑. ครูและผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน 

การสอน  
       ๒. จ านวนแหลํงเรียนรู๎เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ได๎มาตรฐาน   

  

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

        ๑. โรงเรียนมชีํองทางประชาสัมพันธ์ขําวสารหลากหลาย 
        ๒. โรงเรียนมีห๎องเรียนคอมพิวเตอร์และห๎องปฏิบัติการตํางๆ 
        ๓. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค๎นข๎อมูลที่เอ้ือตํอบุคลากร และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
        ๔. มีการจัดท าแผนภูมิโครงการบริหารโรงเรียน 
        ๕. แผนปฏิบัติการ 

  

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๑. วิเคราะห์ข๎อมูลผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและน าผลการวิเคราะห์มาใช๎ใน 
การออกแบบการจัดการเรียนรู๎และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
       ๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร๎างสรรค์ 
และการปฏิบัติจริงผํานโครงงาน กิจกรรม และสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
       ๓. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เน๎นการฝึกปฏิบัติจริง 
 
 

ร้อยละ 90 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
       ๑. ครูมีการใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
       ๒. ครใูช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ 
       ๓) ครใูช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท๎องถิ่นบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนการสอน เอ้ือตํอการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 90 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
       ๑) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให๎เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก 
       ๒) ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให๎เด็ก
สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข 
       ๓) ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให๎เด็กรัก
การเรียนรู๎ 

ร้อยละ 90 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
       ๑) ครมูีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ 
       ๒) ครมูีการใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการ
จัดการเรียนรู๎     
       ๓) ครมูีการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพ่ือน าไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ 

ร้อยละ 90 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

       ครูและผูม๎ีสํวนเกี่ยวข๎องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

ร้อยละ 90 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 
โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 

1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ระดับชั้น ม.1-6   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสาวชลกาล  แก๎วทุํง/งานระดบัช้ัน ม.6/กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.ผู๎เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงคแ์ละมีคํานยิม 12 ประการ ระดบัดีขึ้นไป ร๎อยละ 90 
2. ผู๎เรียนถํายทอดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ผํานกิจกรรมถอดบทเรียนได๎ ร๎อยละ90 
3. ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานรวํมกับผู๎อื่นได๎ ผํานระดับดีขึ้นไป รอ๎ยละ 90 
4. ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม   ผํานระดับดีขึ้นไป รอ๎ยละ 90 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
พัฒนาคุณลักษณะผู๎เรยีนโดยครูประจ าช้ัน ดูแลผู๎เรียนโดยระดับช้ัน เป็น 6 ระดับ จัดกิจกรรมในฐานกิจกรรม 

ชํวงเช๎ากํอนเข๎าเรียนของทุกวัน   ภายใต๎นวัตกรรมที่ช่ือ “ 6 ไม๎ผลัด สํงตํอความด”ี เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิต
อาสา ตามแนววิถีพุทธ  อาทิเชํน กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมคุณธรรมตามแนววิถีพุทธเน๎นจิตอาสา กิจกรรม 5 ส 
พอเพียง  กิจกรรมบริหารกาย  บริหารจติ  กิจกรรมสํงเสริมทักษะทางวิชาการ/โฮมรูม  กิจกรรมฐานบูรณาการตาม
จุดเน๎นของโรงเรียน 

5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคํานิยม 12 ประการ ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 98.20 
2. ผู๎เรียนถํายทอดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ผํานกิจกรรมถอดบทเรียนได๎ ร๎อยละ 99.51 
3. ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานรวํมกับผู๎อื่นได๎ ผํานระดับดีขึ้นไป รอ๎ยละ 100 
4. ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม   ผํานระดับดีขึ้นไป รอ๎ยละ 98.22 

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
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โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม สํงเสริมความรู๎ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มธัยมศึกษาตอนปลาย   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสาวสายทพิย์  อ๏อดพันธ์/กลุํมบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ เกิดทักษะ กระบวนการใช๎สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนรู๎ได๎อยําง
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ระดบัดีขึ้นไป ร๎อยละ 90        

2. เพื่อให๎นักเรียนมีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา  
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร ์ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 90 

3.  นักเรียนมีความพงึพอใจตํอการจัดกิจกรรม คํายสํงเสริมความรู๎ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ อยูํในระดับดีข้ึนไป ร๎อยละ 90 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

 ครูทบทวนความรู๎พื้นฐาน ในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร ์ของนักเรียนในระดับชัน้ ม.
4-5 ในกลุํมเน๎นวิทย-์คณิต ออกแบบกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และจัด
กิจกรรมคําย ให๎กับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4-5  ในวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
จ านวน 121 คน  และมีครูที่เปน็วิทยากร จ านวน 14 คน   รวมทั้งสิ้น 135 คน  และประเมินทักษะและความรู๎ที่
ได๎รับ ผาํนการท าแบบประเมนิ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสังเกตและถอดบทเรียน        
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. นักเรียนร๎อยละ91.40  มีความรู๎ เกิดทักษะ กระบวนการใช๎สือ่ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนรู๎
ได๎อยํางทนัสมัยและมีประสิทธภิาพ 

2. นักเรียน ร๎อยละ 90.35 เจตคติที่ดีตํอการเรียนรูก๎ารเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา และคณิตศาสตร ์

3. นักเรียน ร๎อยละ 90.39 ความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรม คํายสํงเสริมความรู๎ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ อยูํในระดับ มากที่สุด      
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
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โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนางานธนาคารออมสินโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง/ กลุํมบรหิารงานงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 มีบัญชีธนาคารโรงเรยีน  ร๎อยละ  100 
2. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงานธนาคารในระดับดี ร๎อยละ90 
3. นักเรียนจ านวน 5 คน มีความรูค๎วามสามารถในการปฏิบัติหนา๎ที่พนักงานธนาคาร 
4. เจ๎าหน๎าท่ีธนาคารที่เข๎ารํวมกิจกรรมกับธนาคารสาขาพ่ีเลีย้งมีความพึงพอใจการรํวมกิจกรรมในระดับดี  

ร๎อยละ 90 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
 รณรงค์การเปดิบัญชีใหมํ ปีการศึกษา 2564 ด๎วยเชิญชวนให๎นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  และ  4  เปิด
บัญชีออมเงินกับธนาคารโรงเรียนคนละ  1  บัญชี บัญชีละ  20  บาท  จัดกิจกรรมสํงเสริมการออม  เชํน กิจกรรมออมเงิน
เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ  โดยรณรงค์ให๎นักเรียนมีการออมเงินเพ่ือรบัของที่ระลึกวันเด็กแหํงชาติ  โดยให๎มีการออมเงินข้ัน
ต่ าบัญชีละ  50  บาท  กิจกรรมยอดนักออม  เป็นกิจกรรมทีร่ณรงคใ์ห๎นักเรียนทุกคนออมเงิน  ให๎ไดจ๎ านวนครั้งมากที่สดุ  
เพื่อรับเกียรติบัตรยอด นักออมดเีดํน ประจ าปี 2564 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 มีบัญชีธนาคารโรงเรียน  ร๎อยละ  100 
2. ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงานธนาคารในระดับมากขึ้นไป ร๎อยละ 90 
3. นักเรียนจ านวน 10 คน มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบตัิหน๎าที่พนักงานธนาคาร 
4. เจ๎าหน๎าท่ีธนาคารที่เข๎ารํวมกิจกรรมกับธนาคารสาขาพ่ีเลีย้งมีความพึงพอใจการรํวมกิจกรรมในระดับดี  

ร๎อยละ 100 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาผู๎เรียนใหม๎ีคณุธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค ์  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสาวพิสมร  ภูธร/งานกลุํมสาระการเรียนรูส๎ังคมศึกษา ฯ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1. เพื่อใหน๎ักเรียนมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตามหลักสูตรและคํานยิมที่ดีงาม ร๎อยละ 90 ข้ึนไป 
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม “วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”และคํานิยมหลัก12ประการ 
3. เพื่อใหน๎ักเรียนเอื้ออาทรตํอผู๎อื่นและกตญัญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคณุ 
4. เพื่อใหน๎ักเรียนยอมรับความคดิและวัฒนธรรมที่แตกตาํง 
5. เพื่อใหน๎ักเรียน ตระหนัก รู๎คณุคํา รํวมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
จัดกิจกรรมในฐานกิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ กิจกรรมหน๎าเสาธง สวดมนต์ สมาธิ จิตปัญญา  กิจกรรมคุณธรรมใน

วันส าคัญ ม.1-6  ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในวันส าคญัตําง ๆ เชํน วันมอบตัวเป็นศิษย์ วันอาสาฬหบูชา/เข๎าพรรษา กิจกรรม
สํงเสริมคณุธรรมตามโอกาสตํางๆ เป็นต๎น  จัดกิจกรรมสมุดสื่อใยรัก (บันทึกการเรียนรู๎ บันทึกความดี บูรณาการ 8 กลุํม
สาระ  บัญชีรายรบัรายจําย  เป็นสื่อสัมพันธ์ระหวํางครู นักเรียน และผูป๎กครอง  กิจกรรมฐานคุณธรรม ชํวงเวลา 7.50-
8.15 น. กิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย์  ติว-สอบธรรมศึกษา  กิจกรรมคาํยคณุธรรม และกจิกรรมโครงงานคณุธรรม
รายห๎องเรยีน          
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. นักเรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสตูรและคํานยิมที่ดีงามระดับดีขึ้นไป  ร๎อยละ 99.07   
2. นักเรียนมีคณุธรรมจรยิธรรม “วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”และคํานิยมหลัก 12 ประการ 
3. นักเรียนมีความเอื้ออาทรตํอผู๎อืน่และกตญัญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคณุ 
4. นักเรียนยอมรบัความคดิและวฒันธรรมที่แตกตําง 
5. นักเรียน ตระหนัก รู๎คณุคํา รํวมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
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โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม โครงการห๎องเรียนพิเศษ SME model (Science Math English Model)   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสุภาวดี  นวลจนี/กลุํมบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.เพื่อให๎นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 
 2.เพื่อสนับสนนุให๎นักเรียนมีการพัฒนาภาษาอังกฤษอยํางตํอเนื่อง 
 3.เพื่อสนับสนนุให๎ครูอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนไดพ๎ัฒนาการใช๎ทักษะทางภาษาอยํางตํอเนือ่ง 
 4.เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรียนได๎มีการพัฒนาคูณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดยเปดิโอกาสให๎ผูป๎กครอง
และชุมชนเข๎ามามสีํวนรํวม 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ประชุมวางแผน แตํงตั้งคณะท างานโครงการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ จ านวน 3 รายวิชา แตํงตั้งมอบหมายผู๎รับผดิชอบและจัดท าโครงสร๎างการบริหารโครงการ ส ารวจ
วิเคราะห์ข๎อมูลและบริบทในการที่จะด าเนนิงานตามโครงการ  เขียนโครงการ  ประชาสัมพนัธ์โครงการห๎องเรียน 
SME model ให๎ผู๎ปกครองรับทราบ  จัดเตรียมความพร๎อมด๎านอาคารสถานที่ ปรับปรุงและจัดท าหลักสูตร
แผนการเรียนSME model ฉบับสมบูรณ์ วางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เน๎นผู๎เรียนเปน็ส าคัญ จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นิเทศติดตามการด าเนินการ 
ประเมินผลและสรปุการจัดกิจกรรม รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. นักเรียนร๎อยละ 100  มีความสามารถและทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 
2. ครูอาจารย์และบุคลากรโรงเรียน ร๎อยละ 100 ได๎พัฒนาการใช๎ทักษะทางภาษาอยํางตํอเนื่อง 
3. โรงเรียนได๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดยเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎า
มามีสํวนรํวม 

6. ภาพกิจกรรม  

   
 

          



95 
 

โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม จิตอาสากลา๎ท าดี   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางมะลิวัลย์ ทองอิน/กลุํมบริหารกิจการนักเรียน 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 
         1. เพ่ือให๎นักเรียนแกนน าชมรมต๎นกล๎าฯ  ได๎ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาตามภารกิจหลัก 4 ด๎านคือ
เทิดทูนสถาบัน  ศาสนาวัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อมและสังคม สํงเสริมเบญจศีลผํานเบญจธรรม และคํานิยม
หลักของคนไทย 12  ประการ ร๎อยละ 90 
         2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมจิตอาสากลําท าดี อยูํในระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 90 
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

ครูที่ปรึกษาและนักเรียนแกนน าสมาชิกชมรมต๎นกล๎าท าดีศรีกงไกรลาศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จ านวน 
60 คน  รํวมกับเครือขํายเพื่อนฯ คุณธรรม ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมจิตอาสา ตามภารกิจหลัก 4 ด๎าน คือ 1) ด๎าน
เทิดทูนสถาบัน     2) ดา๎นศาสนาวฒันธรรม 3) ด๎านสิ่งแวดล๎อม  4) ด๎านสงัคม โดยสํงเสริมเบญจศีลผํานเบญจ
ธรรม และคํานิยมหลักของคนไทย 12  ประการ โดยน๎อมหลักน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ตามก าลังความสามารถของเยาวชน ในโรงเรียน วัดและชุมชน ในพืน้ที่อ าเภอกงไกรลาศและ
องค์กรตํางๆ เชํน สภากาชาดไทย องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นตน๎ รวมทั้งสิน้ 13 กิจกรรม และประเมินความพึง
พอใจในการรํวมกิจกรรมตามโครงการ  
5. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
      1. นักเรียนแกนน าสมาชิกชมรมได๎รบัการพฒันาด๎านจิตอาสากล๎าท าดีตามภารกิจหลัก 4 ด๎านและได๎รับการยกยํอง
เป็นแบบเยาวชนด๎านจติอาสา คิดเป็นร๎อยละ 100 
       2. นักเรียนแกนน าสมาชิกชมรมมคีวามพึงพอใจตํอกิจกรรมโครงการ ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นรอ๎ยละ 100 
6. ภาพกิจกรรม (4 ภาพ) 
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โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2564 (ฉบับอย่างย่อ) 
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูต๎ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กลุ่มงาน นางสาวสายทิพย์  อ๏อดพันธ์/กลุํมบริหารวิชาการ 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ 

1.  เพื่อให๎นกัเรียนได๎เรยีนรู๎วิธีการท านาแบบกล๎าโยนและมีความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พร๎อมท้ังถอดรหัสหลักปรัชญาได๎อยํางถูกต๎อง 

2. เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะการท านา การดูแล การก าจัดแมลงและวชัพืช และวิธีการเก็บเกี่ยว   

3. เพื่อประเมินการใช๎แหลํงเรียนรู๎และฐานการเรียนรู๎แปลงนาสาธิต 

4. เพื่อให๎นักเรียนได๎มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      5.   เพื่อสร๎างเจตคติทีด่ีตํอด๎านอาชีพการท านา และประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรูแ๎ปลงนาสาธิต   
4. วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 

เนื่องจากโรงเรยีนได๎เป็นศูนย์การเรียนรู๎ด าเนินการในการพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพ มีศักยภาพ พร๎อม
ปรับเปลีย่นรูปแบบการด าเนินงานและสามารถเผยแพรํแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนในสถานศกึษาและชุมชนได๎
อยํางสอดคล๎องกับบรบิท      ในสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ดังนั้น โรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา 
จึงท าโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสํถานศกึษา (กิจกรรมการรักษาและพัฒนาสมรรถนะศูนย์
การเรยีนรู๎) เพื่อสํงเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูํสถานศึกษาใหเ๎ป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพอยํางยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์  ในปีการศึกษา 2564 นั้นเกิดการแพรํ
ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการด๎วยกัน 2 กิจกรรม คอื 1 กิจกรรมเรยีนรู๎
การท านาโยน  
2. กิจกรรมคํายพอเพียง ดังนี้  

กิจกรรมเรียนรู้การท านาโยน 
 เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักเรียนในระดับชั้นม.6 ซึ่งได๎เรยีนรู๎หนํวยบูรณาการเรื่อง “วิถีไทย วิธีข๎าว ชาวบ๎าน
กง” ได๎เรียนรู๎วิธีการท านาแบบกลา๎โยน ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู๎แปลงนาสาธิตของโรงเรียน ซึ่งมีจ านวน 1 ไรํ ได๎ให๎นักเรียน 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 140 คน 
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 โดยผลลัพธข์องกิจกรรมที่เกดิขึน้ คอื 

1. นักเรียนได๎เรียนรู๎วิธีการท านาแบบกล๎าโยนและมีความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร๎อมทั้ง
ถอดรหัสหลักปรัชญาได๎อยํางถูกตอ๎ง 

2. นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ทุกคน จ านวน 140 คน ได๎ฝึกทักษะการท านา การดูแล การก าจดัแมลงและ
วัชพืช และวิธีการเก็บเกี่ยว   

3. ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พบวํา นักเรียนมีคณุลักษณะอยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 100  

4. นักเรียนมีความพึงพอใจและมเีจตคติที่ดีตํออาชีพท านา อยูํในระดับมากที่สุด 
กิจกรรมการเรียนรู้ ค่ายพอเพยีง 

เป็นกิจกรรมที่อบรมให๎ความรู๎กับนักเรียนท่ีเข๎ามาศึกษาตํอในโรงเรยีนกงไกรลาศวิทยาใหมํ ในระดับช้ัน ม.1 
และม.4 ทุกคน ให๎มีความารู๎เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต๎อง สามารถถอดรหสั และเช่ือมโยงองค์รู๎ที่ได๎ 
อยํางมีเหตผุล พอประมาณ มีภมูคิุ๎มกัน บนเง่ือนไขความรู๎ที่มี และเง่ือนไขคุณธรรมที่ ถูกต๎อง เพื่อรับการเปลีย่นแปลงตํอ
สถานการณ์ตํางๆ ท่ีเกดิขึ้น ทั้งด๎าน วัตถุ วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยครูแกนน าและนักเรียนแกนน าเป็นผู๎ให๎
ความรู๎ ฝึกนักเรียนมีทักษะการวางแผน การคิดอยํางเป็นระบบ รู๎และเข๎าใจคุณธรรมพ้ืนฐานที่ถูกต๎อง สามารถวางแผน
ตนเอง วางแผนชีวิต และวางแผนการเงิน และการศึกษาตํอในอนาคตได๎   
ผลความส าเร็จ พบว่า  

- ผู๎เข๎ารับการอบรมพัฒนาเป็น นักเรียนระดับชั้น ม. 4 จ านวน 186 คน  และวิทยากรนักเรียนแกน 
น า จ านวน 26 คน  ครูแกนน า จ านวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 223 คน   มีความรู๎ ความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักคุณธรรม และวางแผนทางการเงินได๎อยํางถูกต๎อง       

- นักเรียนระดับช้ัน ม.4 จ านวน 186 คน และวิทยากรนักเรียนแกนน า จ านวน 26 คน 
ครูแกนน า จ านวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 223 คน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป คิดร๎อย
ละ 95.16 

       

    
 

     



98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โครงสร้างหลักสูตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  (ปีการศึกษา 2564 – 2566) 

   ภาคเรยีนท่ี  1                               ภาคเรียนที ่ 2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลา 

นก./ชม. 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลา 

นก./ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท21101   ภาษาไทย  1.5 (60) ท21102   ภาษาไทย  1.5 (60) 

ค21101   คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค21102   คณิตศาสตร์  1.5 (60) 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว21102   วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 

ว21104   วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) ว21103  ออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) 

ส21101  สังคมศึกษา  1.5 (60) ส21102  สังคมศึกษา  1.5 (60) 

ส21103  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส21104  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 

พ21101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ21102  สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ21103   เทเบิลเทนนิส 0.5 (20) พ21104  กรีฑา  0.5 (20) 

ศ21101  ศิลปะ  1.0 (40) ศ21102  ศิลปะ  1.0 (40) 

ง21101  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 0.5 (20) ง21102  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 0.5 (20) 

อ21101  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ21102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5(140) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5(140) 

ค20201   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  0.5 (40) ค20202   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  0.5 (20) 

ง20243 งานเกษตรเบื้องต๎น 1.0 (40) ง20202   สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) 

ส20231   หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส20232   หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

อ21211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  0.5 (20) อ21212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  0.5 (20) 

 รายวิชาทักษะความถนัดทาง

อาชพี 

1.0 (40)  รายวิชาทักษะความถนัดทางอาชีพ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  

          ลูกเสือ / เนตรนารี  (20)           ลูกเสือ / เนตรนารี  (20) 

          ชุมนุม (20)           ชุมนุม (20) 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (10) กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (10) 

 กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม 20  กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม 20 

 กิจกรรมจุดเน๎นตามวิสัยทัศน์โรงเรียน 20  กิจกรรมจุดเน๎นตามวิสัยทัศน์โรงเรียน 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (690) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (690) 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใช๎เวลาการท ากจิกรรมนอกเวลาเรียน 
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โครงการห้องเรียนพิเศษ SME Model (Science Math English Model) 

โครงสร้างหลักสูตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  (ปีการศึกษา 2564 – 2566) 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลา 

นก./ชม. 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลา 

นก./ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท21101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 1.5 (60) 

MA21101 Math 1 1.5 (60) MA21102 Math 2 1.5 (60) 

ST21101 Science 1 1.5 (60) ST21102 Science 2 1.5 (60) 

EN21101 English 1 1.5 (60) EN21102 English 2 1.5 (60) 

ว21104 วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) ว21103 ออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) 

ส21101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส21102 สังคมศึกษา 1.5 (60) 

ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 

พ21101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ21103 เทเบิลเทนนิส 0.5 (20) พ21104 กรีฑา 0.5 (20) 

ศ21101 ศิลปะ ดนตรี 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ ดนตรี 1.0 (40) 

ง21101 การงานอาชพี 0.5 (20) ง21102 การงานอาชพี 0.5 (20) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5(140) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5(140) 

ค20210 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ1 1.0 (40) ค20211 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ2 1.0 (40) 

ว20214 วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน1 1.0 (40) ว20215 วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน2 1.0 (40) 

อ21211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ21212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 

อ20214 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน1 0.5 (20) อ20215 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน2 0.5 (20) 

ส20231 หน๎าที่พลเมอืง 1 0.5 (20) ส20232 หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี (20) ลูกเสือ / เนตรนารี (20) 

ชุมนุม (20) ชุมนุม (20) 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (10) กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (10) 

กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม (20) กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม (20) 

กิจกรรมจุดเน๎นตามวิสัยทัศน์โรงเรยีน (20) กิจกรรมจุดเน๎นตามวิสัยทัศน์โรงเรยีน (20) 

Coach teacher  Coach teacher  

รวมเวลาเรยีนทั้งสิ้น (690) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (690) 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใช๎เวลาการท ากจิกรรมนอกเวลาเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตร  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  2  (ปีการศึกษา 2564 – 2566) 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลา 

นก./ชม. 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลา 

นก./ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 1.5 (60) 

ค22101 คณิตศาสตร ์ 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร ์ 1.5 (60) 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) 

ว22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 (20) ว22103 ออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 

ส22101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส22102 สังคมศึกษา 1.5 (60) 

ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 

พ22101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ22102 สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ22103 กระบ่ีกระบอง 0.5 (20) พ22104 วอลเลย์บอล 0.5 (20) 

ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40) 

ง22101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 0.5 (20) ง22102 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 0.5 (20) 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5(140) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5(140) 

ค20203 คณิตศาสตร ์ 0.5 (20) ว20204 คณิตศาสตร ์ 0.5 (20) 

อ22211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ22212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 

ส20233 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส20234 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 

I20201 การศึกษาค๎นคว๎าและฯ 1.0 (40) I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 (40) 

 รายวิชาทักษะความถนัดทางอาชีพ 1.0 (40)  รายวิชาทักษะความถนัดทาง

อาชพี 

1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี (20) ลูกเสือ / เนตรนารี (20) 

ชุมนุม (20) ชุมนุม (20) 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (10) กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (10) 

 กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม 20  กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม 20 

 กิจกรรมจุดเน๎นตามวิสัยทัศน์โรงเรียน 20  กิจกรรมจุดเน๎นตามวิสัยทัศน์โรงเรียน 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (690) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (690) 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใช๎เวลาการท ากจิกรรมนอกเวลาเรียน 

 



110 
 

โครงการห้องเรียนพิเศษ SME Model (Science Math English Model) 

โครงสร้างหลักสูตร  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  2  (ปีการศึกษา 2564 – 2566) 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลา 

นก./ชม. 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลา 

นก./ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท22101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 1.5 (60) 

MA22101 Math 3 1.5 (60) MA22102 Math 4 1.5 (60) 

ST22101 Science 3 1.5 (60) ST22102 Science 4 1.5 (60) 

EN22101 English 3 1.5 (60) EN22102 English 4 1.5 (60) 

ว22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 (20) ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) 

ส22101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส22102 สังคมศึกษา 1.5 (60) 

ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 

พ22101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ22102 สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ22103 กระบ่ีกระบอง 0.5 (20) พ22104 วอลเลย์บอล 0.5 (20) 

ศ22101 ศิลปะ ดนตรี 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ ดนตรี 1.0 (40) 

ง22101 การงานอาชพี 0.5 (20) ง22102 การงานอาชพี 0.5 (20) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5(180) รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5(180) 

ค20212 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ3 1.0 (40) ค20213 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ4 1.0 (40) 

ว20216 วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน3 1.0 (40) ว20217 วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน4 1.0 (40) 

I20201 การศึกษาค๎นคว๎าและฯ 1.0 (40) I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 (40) 

อ22211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ22212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 

อ20216 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน3 0.5 (20) อ20217 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน4 0.5 (20) 

ส20233 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส20234 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี (20) ลูกเสือ / เนตรนารี (20) 

ชุมนุม (20) ชุมนุม (20) 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (10) กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (10) 

กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม (20) กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม (20) 

กิจกรรมจุดเน๎นตามวิสัยทัศน์โรงเรยีน (20) กิจกรรมจุดเน๎นตามวิสัยทัศน์โรงเรยีน (20) 

Coach teacher  Coach teacher  

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (730) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (730) 
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โครงสร้างหลักสูตร  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  (ปีการศึกษา 2564 – 2566) 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลา 

นก./ชม. 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลา 

นก./ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 1.5 (60) 

ค23101 คณิตศาสตร ์ 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร ์ 1.5 (60) 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 (60) 

ส23101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส23102 สังคมศึกษา 1.5 (60) 

ส23103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 

พ23101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ23102 สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ23103 บาสเก็ตบอล 0.5 (20) พ23104 เซปักตะกร๎อ 0.5 (20) 

ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40) 

ง23101 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1.0 (40) ง23102 การงานอาชพีและเทคโนโลยี 1.0 (40) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0(160) รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0(100) 

ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 (40) 

ว20205 เริ่มต๎นกับโครงวิทยาศาสตร์ 0.5 (20) ว20205 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 (20) 

อ23211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ23212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 

ง20205 การพัฒนาเว็บไซต์ด๎วยโปรแกรมฯ 0.5 (20) ง20293 งานเกษตร 1.0 (40) 

ส20235 หน๎าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส20236 หน๎าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 

 รายวิชาทักษะความถนัดทางอาชีพ 1.0 (40)  รายวิชาทักษะความถนัดทางอาชีพ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี (20) ลูกเสือ / เนตรนารี (20) 

ชุมนุม (20) ชุมนุม (20) 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์* 

I20203  การน าองค์ความร๎ูไปใช๎บริการสังคม 

(30) กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ 

    I20203  การน าองค์ความรู๎ไปใช๎บริการ

สังคม 

(10) 

 กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม 20  กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม 20 

 กิจกรรมจุดเน๎นตามวิสัยทัศน์โรงเรียน 20  กิจกรรมจุดเน๎นตามวิสัยทัศน์โรงเรียน 20 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (710) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (710) 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใช๎เวลาการท ากจิกรรมนอกเวลาเรียน 
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โครงการห้องเรียนพิเศษ SME Model (Science Math English Model) 

โครงสร้างหลักสูตร  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  (ปีการศึกษา 2564 – 2566) 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลา 

นก./ชม. 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลา 

นก./ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท23101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 1.5 (60) 

MA23101 Math 5 1.5 (60) MA23102 Math 6 1.5 (60) 

ST23101 Science 5 1.5 (60) ST23102 Science 6 1.5 (60) 

EN23101 English 5 1.5 (60) EN23102 English 6 1.5 (60) 

ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว23104 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20) 

ส23101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส23102 สังคมศึกษา 1.5 (60) 

ส23103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 

พ23101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ23102 สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ23103 บาสเก็ตบอล 0.5 (20) พ23104 เซปักตะกร๎อ 0.5 (20) 

ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40) 

ง23101 การงานอาชพี 1.0 (40) ง23102 การงานอาชพี 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5(140) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5(140) 

ค20214 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ5 1.0 (40) ค20215 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ6 1.0 (40) 

ว20218 วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน5 1.0 (40) ว20219 วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน6 1.0 (40) 

อ23211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ23212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 

อ20218 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเท่ียว1 0.5 (20) อ20219 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเท่ียว2 0.5 (20) 

ส20235 หน๎าที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส20236 หน๎าที่พลเมือง 6 0.5 (20) 

 Coach teacher   Coach teacher  

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี (20) ลูกเสือ / เนตรนารี (20) 

ชุมนุม (20) ชุมนุม (20) 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์* (10) กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (10) 

กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม (20) กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม (20) 

กิจกรรมจุดเน๎นตามวิสัยทัศน์โรงเรยีน (20) กิจกรรมจุดเน๎นตามวิสัยทัศน์โรงเรยีน (20) 

I20203 การน าองค์ความร๎ูไปใช๎    

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (690) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (690) 
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โครงสร้างหลักสูตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

(ปีการศึกษา 2565 – 2567) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลา 

นก./ชม. 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลา 

นก./ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 1.0 (40) 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 (40) 

ว30105 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 1.0 (40) ว30106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 1.0 (40) 

ว30112 วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) ว30111 ออกแบบและเทคโนโลย1ี 0.5 (20) 

ส31101 สังคมศึกษา 1.0 (40) ส31102 สังคมศึกษา 1.0 (40) 

ส31103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20) 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 

ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 (80) ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 (80) 

ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 (80) ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 (80) 

ว30221 เคมี 1 1.5 (60) ว30222 เคมี 2 1.5 (60) 

ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 

ว30261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0 (40) ว30262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0 (40) 

อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 (20) อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 (20) 

ส30231 หน๎าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ง30294 แอพพลิเคชั่น 1.0 (40) 

   ส30232 หน๎าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  

 ชุมนุม (20)  ชุมนุม (20) 

 บ าเพ็ญประโยชน ์ (20)  บ าเพ็ญประโยชน ์ (20) 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) 

รวมเวลาเรยีนทั้งสิ้น (680) รวมเวลาเรยีนทั้งสิ้น (720) 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใช๎เวลาการท ากิจกรรมนอกเวลาเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    ภาษา – สังคม 

(ปีการศึกษา 2565 – 2567) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลา 

นก./ชม. 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลา 

นก./ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 1.0 (40) 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 (40) 

ว30105 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 1.0 (40) ว30106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 1.0 (40) 

ว30112 วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) ว30111 ออกแบบและเทคโนโลย1ี 0.5 (20) 

ส31101 สังคมศึกษา 1.0 (40) ส31102 สังคมศึกษา 1.0 (40) 

ส31103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20) 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5  (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) 

ท30212 การอําน 1.0 (40) ท30204 วรรณคดีมรดก 1.0 (40) 

ท30216 ห๎องสมุดเพื่อการสืบค๎น 1 1.0 (40) ท30217 ห๎องสมุดเพื่อการสืบค๎น 2 1.0 (40) 

ง30221 งานประดิษฐ์ 1 1.0 (40) ส30201 ศาสนาสากล 1.0 (40) 

อ30201 ภาษาอังกฤษอําน-เขียน 1.0 (40) ง30294 แอพพลิเคชั่น 1.0 (40) 

อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 (20) ง30222 งานประดิษฐ์ 2 1.0 (40) 

จ30201 ภาษาจีน 1.5 (60) อ30202 ภาษาอังกฤษอําน-เขียน 1.0 (40) 

ส30211 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ๎ 1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 (40) 

ส30231 หน๎าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) จ30202 ภาษาจีน 1.5 (60) 

   ส30232 หน๎าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  

 ชุมนุม (20)  ชุมนุม (20) 

 บ าเพ็ญประโยชน ์ (20)  บ าเพ็ญประโยชน ์ (20) 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (10) 

รวมเวลาเรยีนทั้งสิ้น 680 รวมเวลาเรยีนทั้งสิ้น 680 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใช๎เวลาการท ากิจกรรมนอกเวลาเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

(ปีการศึกษา 2565 – 2567) 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลา 

นก./ชม. 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลา 

นก./ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0  (280) 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 1.0 (40) 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 (40) 

ว30106 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 1.0 (40) ว30108 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 1.0 (40) 

ว30112 วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) ว30113 ออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) 

ส32101 สังคมศึกษา 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา 1.0 (40) 

ส32103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) 

ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 (60) ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 (60) 

ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 (80) ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 (80) 

ว30223 เคมี 3 1.5 (60) ว30224 เคมี 4 1.5 (60) 

ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 (60) ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 (60) 

ว30263 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0 (40) ว30264 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 0.5 (20) 

ง30295 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต๎น 1.0 (40) ง30296 งานคอมพิวเตอร์(ภาษาซี) 1.0 (40) 

อ30207 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 (20) อ30208 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 (20) 

ส30233 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส30234 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 

I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและฯ 1.0 (40) I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  

 ชุมนุม (20)  ชุมนุม (20) 

 บ าเพ็ญประโยชน์ (20)  บ าเพ็ญประโยชน์ (20) 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (10) กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (10) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (700) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (700) 

 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใช๎เวลาการท ากจิกรรมนอกเวลาเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาษา-สังคม 

(ปีการศึกษา 2565 – 2567) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลา 

นก./ชม. 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลา 

นก./ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0  (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0  (280) 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 1.0 (40) 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 (40) 

ว30106 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 1.0 (40) ว30108 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 1.0 (40) 

ว30112 วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) ว30113 ออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) 

ส32101 สังคมศึกษา 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา 1.0 (40) 

ส32103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) 

ท30201 การเขียน 1 1.0 (40) ท30208 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 1.0 (40) 

ส30205 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส30209 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) 

ง30203 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต๎น 1.0 (40) ง30206 งานคอมพิวเตอร์(ภาษาซี) 1.0 (40) 

ง30223 งานประดษิฐ์ 3 1.0 (40) ง30224 งานประดิษฐ์ 4 1.0 (40) 

อ30203 ภาษาอังกฤษอาํน-เขียน 1.0 (40) อ30204 ภาษาอังกฤษอาํน-เขียน 1.0 (40) 

อ30207 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 (20) อ30208 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 (20) 

จ30203 ภาษาจีน 1.5 (60) จ30204 ภาษาจีน 1.5 (60) 

ส30233 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส30234 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 

I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและฯ 1.0 (40) I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  

 ชุมนุม (20)  ชุมนุม (20) 

 บ าเพ็ญประโยชน์ (20)  บ าเพ็ญประโยชน์ (20) 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (10) กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ (10) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (680) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (680) 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใช๎เวลาการท ากจิกรรมนอกเวลาเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ปีการศึกษา 2565 – 2567) 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลา 

นก./ชม. 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลา 

นก./ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5  (220) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5  (220) 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 1.0 (40) 

ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 (40) 

ว30109 วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ 1 1.0 (40) ว30110 วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ 1 1.0 (40) 

ส33101 สังคมศึกษา 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา 1.0 (40) 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20) 

ง33101 การงานพื้นฐานอาชพี1 0.5 (20) ง33102 การงานพื้นฐานอาชพี2 0.5 (20) 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 

ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 (60) ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 (60) 

ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 (80) ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 (80) 

ว30225 เคมี 5 1.5 (60) ว30225 เคมี 5 1.5 (60) 

ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 (60) ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 (60) 

ว30265 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ5 1.0 (40) พ30202 ลีลาศ 2 0.5 (20) 

พ30201 ลีลาศ 1 0.5 (20) ง30206 การตัดตํอวิดิทัศน์ 1.0 (40) 

ว30297 การตัดตํอวีดิโอ 1.0 (40) อ30212 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 (20) 

อ30211 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 (20) ง30224 ความถนัดทางอาชพี 1.0 (40) 

   ท30215 ความถนัดทางภาษาไทย 0.5 (20) 

   ท30218 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  

 ชุมนุม (20)  ชุมนุมเรียนร๎ูอิสระ (20) 

 บ าเพ็ญประโยชน์ (20)  บ าเพ็ญประโยชน์ (20) 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ 

I20203 

(10) กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ 

I20203 

(10) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (640) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (660) 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใช๎เวลาการท ากจิกรรมนอกเวลาเรียน 

      I20203  การน าองค์ความรู๎ไปใช๎บริการสังคม บรูณาการกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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โครงสร้างหลักสูตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาษา – สังคม (ปีการศึกษา 2565 – 2567) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลา 

นก./ชม. 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลา 

นก./ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5  (220) รายวิชาพื้นฐาน 6.5  (220) 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 1.0 (40) 

ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 

ว30109 วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ 1 1.0 (40) ว30110 วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ 1 1.0 (40) 

ส33101 สังคมศึกษา 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา 1.0 (40) 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20) 

ง33101 การงานพ้ืนฐานอาชีพ1 0.5 (20) ง33102 การงานพ้ืนฐานอาชีพ2 0.5 (20) 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) 

รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) 

ท30211 หลักการใช๎ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท30213 หลักการใช๎ภาษาไทย 2 1.0 (40) 

ส30207 พระพุทธศาสนา 1.0 (40) ส30225 พระพุทธศาสนา 1.0 (40) 

พ30201 ลีลาศ 1 0.5 (20) พ30202 ลีลาศ 2 0.5 (20) 

ว30241 การตัดตํอวีดิโอ 1.0 (40) ง30206 การตัดตํอวิดิทัศน์ 1.0 (40) 

ง30341 งานเกษตร 1 1.0 (40) ง30242 งานเกษตร 2 1.0 (40) 

อ30209 ภาษาอังกฤษอําน-เขียน 0.5 (20) อ30210 ภาษาอังกฤษอําน-เขียน 0.5 (20) 

อ30211 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 (20) อ30212 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0.5 (20) 

จ30205 ภาษาจีน 1.5 (60) จ30206 ภาษาจีน 1.5 (60) 

   ง30224 ความถนัดทางอาชีพ 1.0 (40) 

   ท30215 ความถนัดทางภาษาไทย 0.5 (20) 

   ท30218 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  

 ชุมนุมเรียนรู๎อิสระ (20)  ชุมนุมเรียนรู๎อิสระ (20) 

 ชุมนุม (20)  ชุมนุม (20) 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

I20203 

(10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

I20203 

(10) 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น (580) รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น (620) 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ใช๎เวลาการท ากิจกรรมนอกเวลาเรียน 

      I20303  การน าองค์ความรู๎ไปใช๎บริการสังคม บรูณาการกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564    
ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่  

25 มีนาคม พ.ศ.2565 ได๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือ
รายงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปี ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564  
ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได๎มีมติเห็นชอบ รายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ด๎วยมติเป็นเอกฉันท์เพ่ือ
รายงานตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและสาธารณชนได๎ 

 
 
 
(ลงชื่อ)  

                  (นายอนุสนธิ์  ต๎นประสงค์)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 
 

(ลงชื่อ)  
                  (นายสุทน  ทับจาก)  

ผู๎อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
 

1.  ผู๎อ านวยการโรงเรียน :  ชื่อ นายสุทน  ทับจาก  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ  29 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน   
e-mail : suthonkl@gmail.com       

 2.  รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  
      คนที่ 1 ชื่อ นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด คม.  สาขา การบริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 10 กุมภาพันธ์ 2560 – 17 ตุลาคม 2564 
 e-mail : supap.noinoi@gmail.com 
 รับผิดชอบกลุํมงาน  : กลุํมบริหารงานวิชาการ  กลุํมบริหารงานงบประมาณ  
                        และกลุํมบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาฯ       

      คนที่ 2  ชื่อ วําที่ร๎อยตรีวิษณุ  อินทรปาน 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 21 ตุลาคม 2563– ปัจจุบัน 
 e-mail : wissanu.inpan@gmail.com 
 รับผิดชอบกลุํมงาน  : กลุํมบริหารงานกิจการผู๎เรียน  กลุํมบริหารงานทั่วไป 

คนที่ 3  ชื่อ ชื่อ นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 18 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน 
e-mail : chitchuta2526@gmail.com  
รับผิดชอบกลุํมงาน :กลุํมบริหารงานวิชาการ กลุํมบริหารวิชาการ กลุํมบริหารแผนงาน 

และงบประมาณ 
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รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 
ที ่         ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง 

1 นายอนุสนธิ์  ต๎นประสงค์ ประธานกรรมการ 
2 นายบุญเชิด  แย๎มพราย  กรรมการผู๎แทนผู๎ปกครอง 
3 นายชาญชัย  วัฒนะรัตน์ กรรมการผู๎แทนองค์กรชุน 
4 นายอ าภร  รัดเลิศ กรรมการผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
5 นายสุททา  จันทร์เกษม กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 
6 พระครูสุจิตธรรมสุนทร กรรมการผู๎แทนองค์กรศาสนา 
7 พระครูสุจิณเขมคุณ กรรมการผู๎แทนองค์กรศาสนา 
8 พ.ต.ท.ภัทรภณ  ทรงไทย กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 
9 นายบรรจง  ปานเขียว กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 

10 นายสมหมาย  หอมหวน กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 

11 นายจินตศักดิ์  แสงเมือง กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 

12 นายอรุณ  สุภาพร กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 

13 นายสิทธิพร  ศิริสิทธิ์ กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 

14 นายวัชรินทร์  มํวงเขียว กรรมการผู๎แทนครู 
15 นายสุทน  ทับจาก 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 


