
 

 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     โรงเรียนคลีกลิ้งพฒันาทร 
อ าเภอศิลาลาด    จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

 
 



 

 

เอกสารล าดับที่ ๓ /๒๕๖๓ 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน  คลีกลิ้งพัฒนาทร       
ที่อยู่    ๑๓๖ หมู่ที่ ๗ ต าบลคลีกลิ้ง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ   

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘  โทรศัพท์   ๐๔๕-๖๖๘๒๖๓   
website  http://kleekingpattanatonschool.ac.th   
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๑๕๘ คน  จ าแนกเป็น     ระดับชั้น ม.ต้น  ๑๐๒ คน    
                                                         และระดับชั้น ม.ปลาย ๕๖ คน 
 

๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ  ดีเลิศ 
  

๒. หลักฐานสนับสนุน 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :  ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ในด้านการผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง ตาม 

มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่าง สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ  
จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่ง
เสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ ๑ ประเภท ยอมรับใน กฎกติกาของกลุ่ม ของโรงเรียนของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ แตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ ในระดับดีเลิศ 
 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความกตัญญู เอื้ออาทรต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับ

ความคิดเห็นและความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม สามารถน าความรู้และประสบการณไปใช้ในชีวิต ประจ าวันได้
เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนสามารถ คิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์และตัดสินใจแกปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่างมีเหตุผล 

http://kleekingpattanatonschool.ac.th/


 

 

และสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า  การน าเสนอความคิดได้อย่างมีระบบและ สร้างสรรค์  
สามารถสร้างเป็นนวัตกรรมได้ ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ น าเสนอความคิด ด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเองด้วยการน าเสนอภาระงาน ท างานและภาระงานในรายวิชาต่างๆ ในรูปแบบ ที่หลากหลาย เช่น 
รูปเล่มรายงาน mind mapping นิทานการ์ตูน หนังสั้น วีดิโอ การ์ตูนหน้าเดียว เป็นต้น แต่งกายสะอาดมี
ระเบียบเรียบร้อย บุคลิกดี ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจ  โดยจัดให้มีกิจกรรมและการก ากับ
ติดตามจากครูและผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมโรงเรียนดีศรีต าบล  บันทึกโฮมรูม  บันทึกการเข้าแถวตอน
เช้า   บันทึกความดี โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม   การท าความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ    การอบรม
นักเรียนแกนน าผู้น าคุณธรรม  การเข้าร่วมกิจกรรม  วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันไหว้ครู  ช่วยเหลือ
ผู้ปกครองท างาน   การบริจาคท าบุญในโอกาสต่าง ๆ  การช่วยเหลืองานชุมชน และการพัฒนาสถานที่ส าคัญ 
   

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ดีเลิศ 
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทรได้ใช้

เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูป การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัย ใน
การรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ผลการประเมิน คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ในระดบัดีเลิศ 
       สภาพของสถานศึกษามาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ดีเลิศ 
  โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ 
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการ เรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้ นักเรียนจัดป้ายนิเทศและ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียน การสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ สอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยใน
ชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับ ดีเลิศ  
 
 
 



 

 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น  
 ๓.๑ แผนพัฒนาล าดับที่  ๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
  ๑) ส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 

๒) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓) จัดท าห้องเรียนคุณภาพ 
๔) โรงเรียนส่งเสริมนวัตกรรมคณิตศาสตร์ชั้นสูงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๕) แข่งขัน A MATH คณิตคิดเร็ว 
๖) สร้างอคาเดมีกีฬาฟุตบอล   
๗) ส่งเสริมพัฒนาวงดนตรีและดุริยางค์ 
๘) สร้างโรงเรียนสีขาวระดับทอง 

๓.๒ แผนพัฒนาล าดับที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
           ๑)  โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา    
           ๒) โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล    
           ๓) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู   
๓.๓  แผนพัฒนาล าดับที่ ๓ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน   

เป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล    
                 ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

๓.๔ แผนพัฒนาล าดับที่ ๔ จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้มีการก ากับติดตามอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  

 
๓.๕ แผนพัฒนาล าดับที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ    
    ๑ )  โครงการโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  ขยายผลให้ครบวงจรจากการผลิตสู่การ 

จ าหน่าย  เพ่ือเป็นแนวทางสู่อาชีพ 
     ๒) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
     ๓) โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

การศึกษา      
     ๔ ) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ฝ่าวิกฤตสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง 
     ๕) การจัดท าสวนพฤกษศาสตร์  
 
 
 
 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม 
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา        การจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสถานศึกษา   ได้ให้
ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

    

                              ( นายไพร   กมล ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                            โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 

                                                        วันที่   ๗   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 
 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ  ตลอดทั้งเพ่ีอรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ทุกปีการศึกษาและได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไปและเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ คุณภาพภายใน
สถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
  

 
       ( นายสัมพันธ์   ไทยสรวง ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร                                                           
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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน  คลีกลิ้งพัฒนาทร       
ที่อยู่    ๑๓๖ หมู่ที่ ๗ ต าบลคลีกลิ้ง  อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ   

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘  โทรศัพท์   ๐๔๕-๖๖๘๒๖๓   
Website   http://kleekingpattanatonschool.ac.th   
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๑๕๘ คน  จ าแนกเป็น    ระดับชั้น ม.ต้น  ๑๐๒ คน   และระดับชั้น ม.ปลาย ๕๖ คน 
ชื่อ – สกุลผู้บริหารโรงเรียน 
 ๑) นายสัมพันธ์  ไทยสรวง ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๒) นายกานต์  เวียงเหล็ก ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  
 ๑)  จ านวนบุคลากร(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒ ๑๔ - ๑ ๓ 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 
 ๑) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวม ๑๕๘ คน 
(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓) 

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

จ านวนห้อง  ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๗ 
เพศ ชาย ๒๐ ๒๗ ๑๒ ๑๓ ๔ ๖ ๘๒ 

หญิง ๑๓ ๒๑ ๙ ๑๑ ๑๐ ๑๒ ๗๖ 
รวม  ๓๓ ๔๘ ๒๑ ๒๔ ๑๔ ๑๘ ๑๕๘ 

เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๓ ๒๔ ๒๑ ๒๔ ๑๔ ๑๘ ๒๓ 

 
 

http://kleekingpattanatonschool.ac.th/


 

 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

๑. มาตรฐานการศึกษา   
  

ตามระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับ  ๑ POOR (ก าลังพัฒนา) 
      ระดับ  ๒ FAIR  (ปานกลาง) 
      ระดับ  ๓ GOOD (ดี) 
      ระดับ  ๔  GREAT (ดีเลิศ) 
      ระดับ  ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) 

๒. หลักฐานสนับสนุน 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :  ดีเลิศ 
  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนใน 

ระดับชั้น ม.๓, ม.๖ สูงกว่าระดับประเทศ ๑ รายวิชา สูงกว่าระดับจังหวัด ๒ รายวิชา   
๒. ค่าเฉลี่ยรวมของการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้น ม.๓, ม.๖ ในปีปัจจุบัน สูงขึ้น 

กว่าปีที่ผ่านมา   
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์การวัดผลประเมินผล  การติด ๐ , ร ,มส  

 ลดลง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จบการศึกษา ๑๐๐% ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จบการศึกษา ๙๕.๒๔% 
           ๔. ผลการสอบเข้าศึกษาตอ่ในระดับมหาวิทยาลัยของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น ม.๖ อยู่

ในระดับรอ้ยละ ๕๕  
           ๕. มีทักษะการเรียนทางด้านอาชีพ เช่น การท าอาหาร การท าขนม การเลี้ยงสัตว์ การปลูกผัก

สวนครัว การท าปุ๋ยหมัก การท าสวนไผ่  แข่งขันทักษะทางวิชาการการท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพและท า
น้ าพริกเครื่องเคียง ได้เหรียญทอง ระดับภาค 3 ปีต่อเนื่อง ทั้งระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 

๖. มีทกัษะการท างาน และมีความสามารถท างานร่วมกันเป็นทีม เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา 
ภายใน  โรงเรียนมีแนวด าเนินการคือให้พ่ี ม.๖ ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รุ่นพ่ี ม. ๕ เป็น
ประธานคณะสีด าเนินการควบคุมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา   

๗. มีความเคารพนับถือรุ่นพี่รุ่นน้องเช่นกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม นักเรียนม.ปลายจะช่วยจัด 
กิจกรรม เริ่มจากการเตรียมงาน ท าฐานผจญภัย เป็นเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ช่วยครูประจ าฐานกิจกรรม  

๘. มีทักษะด้านทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ กลา้แสดงออกเห็นคุณค่าตนเอง เช่น วาดภาพ 
ในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ การเล่นดนตรีซึ่งจะมีวงดนตรีสากล และวงลูกทุ่ง  มีคณะแสดงตลกไปแข่งขันระดับ
ภาค  ๖  ปีต่อเนื่อง    



 

 

๙. มีทักษะทางด้านกีฬา  รักการออกก าลังกาย เช่น ทักษะการเล่นฟุตบอล  ทักษะการเล่น 
เทเบิลเทนนิส  ชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมกลุ่มท ากิจกรรมออกก าลังกายทุกสัปดาห์     
  ๑๐.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สามารถน าเสนอวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองมาสร้างสรรค์
ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจ โดยการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ดังนี้    ๑) กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน    ๒) 
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยและต่างชาติ ไดแก กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน เป็นต้น    ๓) กิจกรรมแข่งขันทักษะของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น   เนื่องด้วยสถานศึกษาได้มีการผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี 
รู้จักการวางแผน สามารถท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น 
หรือวิพากษ์ได้อย่าง สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี  ประโยชน์ 
รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ ๑ ประเภท ยอมรับใน กฎกติกาของ
กลุ่ม ของโรงเรียนของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ  แตกต่างระหว่างบุคคล
และระหว่างวัย ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับด ีเลิศ 

ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้  
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ยร้อยละ ๓๑.๒๙ 
 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ 

๑. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษและ  
ภาษาต่างประเทศที่ ๒ เพ่ิมเติม และทักษะการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ให้อยู่ใน
ระดับท่ีดีขึ้น   

๒. ควรส่งเสริมและพัฒนาความสามารถผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี 
ความสามารถ ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริม
การมีทักษะ ในการท างาน มีความสามารถในการท างานเป็นทีม    

๓. ควรพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมกระบวนการคิด ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ด้วย 
วิธีโครงงาน (Project Base Learning)   

๔. ควรวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ก าหนดเป้าหมายและ 
แนวทาง พัฒนา จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย  (ม.๓, ม.๖) ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน รวมทั้ง ก าหนดเป้าหมายและแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 



 

 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการท างานและมีความสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมตาม การ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า สามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจ าวันเพ่ือการด ารงชีวิต มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่การมีสุขนิสัยที่ดี การดูแล 
สุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ รักการออกก าลังกาย มีน้ าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  มี
สุขภาพดี ปลอดจากปัญหาสารเสพติดสิ่งมอมเมา เกม ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาหาทางเพศ  เข้า
ร่วมกิจกรรมท าให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางด้านกีฬา กิจกรรมทักษะด้านทัศนศิลป์และนาฏศิลป์ ดนตรี
ไทย กล้าแสดงออกเห็นคุณค่าตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ สามัคคีมีจิตสาธารณะ ให้เกียรติบุคคลอ่ืน นักเรียน มีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ และร่วมแสดงความชื่นชมความส าเร็จของ นักเรียน
ที่มีผลงานจากการแข่งขันจนไดรับรางวัล โดยด าเนินงานงานเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ท าให้ด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

จากผลการพัฒนาที่เกิดข้ึนข้างต้น   มีผลให้  
๑. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงาน ภายนอก 

เป็นส าคัญปกครองและเป็นส าคัญที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ท าให้โรงเรียนได้รับ รางวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น    

๒. สถานศึกษามีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจนและนักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้  จนท าให้โรงเรียนได้รับรางวัล 
โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงระดับ เพชร    

๓. สถานศึกษามีการป้องกันและส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากสารเสพติด และอบายมุขที่ชัดเจน จนท า
ให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดอบายมุข  และโรงเรียนสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข 
  
 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ  

๑. สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต    
๒. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม    
๓. สร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้    
๔. สร้างความตระหนักและส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ   

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ดีเลิศ 
 
  โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดย 
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด เป้าหมาย 



 

 

ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร เพ่ือพัฒนา คุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร งบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ ก าหนดให้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น   เนื่องด้วยสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน  ต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็น ระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  

- โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้ 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  

- ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร มีส่วนร่วมในการร่วม 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

- โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษา
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

- โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการ  ปฏิรูป
การศึกษา  

- โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย 
อุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพ 
 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ  

๑. กระตุ้นให้ครูและบุคลากรทุกคนเกิดความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา สร้างความ 
เข้มแข็ง ความสามัคคี และความรักศรัทธาในองค์กร การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างจริงใจและ 
ต่อเนื่อง    

๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ได้น าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนเอง ของโรงเรียน มา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร    

๓. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้มแข็ง โดย
การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง    



 

 

๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา จัดหาทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซม 
ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้น่าอยู่    

๕. การประเมินและติดตามงานยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน ครับถ้วน ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อ
การน าไปใช้งาน 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ดีเลิศ 
 
 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการ
ด าเนินชีวิต อยู่ใน  ระดับดีเลิศ   

โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ การ
เรียนรู้อยู่ใน  ระดับดีเลิศ   

โรงเรียนสามารถส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ใน  ระดับดีเลิศ   
โรงเรียนสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอยู่ใน ระดับดี  
โรงเรียนสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ 

ข้อมูล ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่ใน ระดับดี  
  จากผลการพัฒนาที่เกิดข้ึนข้างต้น   เนื่องด้วยโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ด าเนินการดังนี้  

๑) โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทรได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ของคณะคร ู

๒) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย การด าเนินงาน/กิจกรรมอย่าง 
หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา มีการบูรณาการ ภาระ
งาน ชิ้นงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนน  แต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการ เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้ นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อ การเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ 
เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน า โดยคณะกรรมการ 
 ๓) โรงเรียนได้จัดให้มีหลักสูตรหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ครูเปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ได้  
ยึดการปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  



 

 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก การน าเสนอผลงาน โครงงาน การแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

๔) โรงเรียนมีการจัดท าโครงการนิเทศภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ ตรวจแผน  
การจัดการเรียนรูเพื่อให้สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ  

๑. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบทุกรายวิชา และ
การให ้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง    

๒. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรูโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย    
๓. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง และการท างานเป็นทีม  

 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
  
 ๓.๑ แผนพัฒนาล าดับที่  ๑  จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 
  ๑) ส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 

๒) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓) จัดท าห้องเรียนคุณภาพ 
๔) โรงเรียนส่งเสริมนวัตกรรมคณิตศาสตร์ชั้นสูงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๕) แข่งขัน A MATH คณิตคิดเร็ว 
๖) สร้างอคาเดมีกีฬาฟุตบอล   
๗) ส่งเสริมพัฒนาวงดนตรีและดุริยางค์ 
๘) สร้างโรงเรียนสีขาวระดับทอง 

๓.๒ แผนพัฒนาล าดับที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
           ๑)  โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา    
           ๒) โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล    
           ๓) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู   
๓.๓  แผนพัฒนาล าดับที่ ๓ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน   

เป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล    
                 ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

๓.๔ แผนพัฒนาล าดับที่ ๔ จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้มีการก ากับติดตามอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  

๓.๕ แผนพัฒนาล าดับที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น     



 

 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ    
    ๑ )  โครงการโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  ขยายผลให้ครบวงจรจากการผลิตสู่การ 

จ าหน่าย  เพ่ือเป็นแนวทางสู่อาชีพ 
     ๒) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
     ๓) โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา      
     ๔ ) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ฝ่าวิกฤตสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง 
     ๕) การจัดท าสวนพฤกษศาสตร์  
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบาย/กลยุทธ์ /จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ (พอสังเขป) 

๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานมัธยมศึกษา นโยบาย กลยุทธ์จุดเน้น มีความซ้ าซ้อน ท าให้สับสนในการ
ปฏิบัติงานและการรับประเมินของโรงเรียนขนาดเล็กเพราะงานมากกว่าจ านวนผู้ปฏิบัติงาน  และมีการ
ปรับเปลี่ยน บ่อยครั้ง การท างานไม่เป็นระบบ  และไม่ต่อเนื่อง   

๒. ด้านการพัฒนาอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระบบที่ยังไม่มีมาตรฐาน  หน่วยงานต้นสังกัด 
ควรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านเทคนิคการสอนของครูให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม   

๓. ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง ผู้ปกครอง มี
เวลาในการดูแลบุตรหลานน้อยลง ส่งผลให้นักเรียนให้ความส าคัญกับสื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบ 
ต่อการเรียนและพฤติกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่  ๓  
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 
           อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

              ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

          ประกาศโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
           เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

..................................................................... 
         ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ที่มีการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
         อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษาโดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาและให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการ
รายงานต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
         โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร จึงขอประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน ๓  มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๘  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 

                    (นายสัมพันธ์  ไทยสรวง) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร            

 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 

 ฉบับลงวันที่  ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  คือ   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน     
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ    
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      
          และแก้ปัญหา    
      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา         
      ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน         
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด          
      ๒) ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย    
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน       

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา         
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา    
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย         
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ       
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
  ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

  ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

  ๔) มีความสามรถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

  ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด    ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และ จิตสังคม ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดี 
๒.๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดี 
๒.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
      ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
      การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
      จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 

 

   

 

 



 

 

-๒- 
การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับดี 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
       สามารถน า ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

จ านวนครู ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จ านวนครู ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จ านวนครู ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา 
      ผู้เรียน 

จ านวนครู ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

จ านวนครู ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
ค าสั่งโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 

ที ่๐๔๖ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ……………………….     

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓  หมวดที่ ๒ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนที่ ๑  บททั่วไป  ข้อ ๓ ระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย (๑) การ
ประเมินคุณภาพภายใน (๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา (๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ของโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทรด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามระเบียบที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

    ๑.๑ นายสัมพันธ์  ไทยสรวง     ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร          ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นายกานต์  เวียงเหล็ก    รองผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร     รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓ นางสาวพิรพร  แสวงผล         หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                          กรรมการ 

    ๑.๔ นางปราณี  เวียงเหล็ก         หวัหน้าฝ่ายบริหารบคุคล                         กรรมการ 
    ๑.๖ นางสุพิศ  บุตรดา       หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ                       กรรมการ 
    ๑.๗ นางมะยุรี  ศรีนวล     หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ          กรรมการ 
    ๑.๘  นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์       หัวหน้าวัดผลประเมินผล                          กรรมการและเลขานุการ      
มีหน้าที่  ๑. ก ากับ ดูแล อ านวยการ การสรุปงานตามมาตรฐาน และการจัดท ารายงาน 
   ๒. ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาการด าเนินงาน                             

๒. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาโรงเรยีนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
   ๒.๑ นางสุพิศ  บุตรดา                   หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน                ประธานกรรมการ 

   ๒.๒ นางสาวพิรพร  แสวงผล           หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                            รองประธานกรรมการ 

   ๒.๓ นางปราณี  เวียงเหล็ก             หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล                            กรรมการ 

   ๒.๔ นางมะยุรี  ศรีนวล      หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ         กรรมการ  
   ๒.๕ นางกุลนาถ  ทองค า                หัวหน้างานแนะแนว                กรรมการ 
           
 

-๒- 



 

 

   ๒.๖  นายชาญชัย  บุณยางกรู        หัวหน้างานสาธารณูปโภค       กรรมการ 
   ๒.๗  นางกาญจนา  วชิาชัย           หัวหน้างานพัสดุ                      กรรมการ 
   ๒.๘  นางสาวพิรพร  แสวงผล   หัวหน้างานกิจการนักเรียน      กรรมการ 
   ๒.๙  นายชรินทร์  ขันติวงศ ์   หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย      กรรมการ 
   ๒.๑๐นายสมัคร  มนตรี               หัวหน้างานประชาสัมพนัธ ์          กรรมการ 
   ๒.๑๑ นายธวัชชัย  โคตรพนัธ์        หัวหน้างานแผนงาน       กรรมการ 
   ๒.๑๒ นางสาวธวัลรัตน์  พิสมัย      หัวหน้างานการเงิน                                   กรรมการ 
   ๒.๑๓ นางสาวนิฤมล พัทธเสมา      ครูธุรการ                   กรรมการ       
   ๒.๑๔ นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์       หัวหน้าวัดผลประเมินผล                      กรรมการและเลขานุการ      
มีหน้าที่      ๑. ประสานงานเพือ่จัดท าข้อมูล และสรปุผลข้อมลูตามมาตรฐานการศึกษา 
                ๒. จัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                  

   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัตหิน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละเกิดประโยชน ์
ต่อส่วนรวมและราชการ 
 

            ทั้งนี้     ตั้งแตบ่ัดนี้เปน็ต้นไป 
 
                                    สั่ง   ณ   วันที่   ๒    เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓       
 
 
 
          (ลงชื่อ)  .....................................  
           ( นายสัมพันธ์  ไทยสรวง  ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 

 

 

 
 
 
 

 


