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 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ก 

ค าน า 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ออกกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษาทราบและใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก การ
ติดตามตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนก้างปลา
วิทยาคม เล่มนี้ เป็นเอกสารงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รวบรวมและ
สรุปผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม และใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2564 จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างด ี

 
 
        
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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สารบัญ 
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 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ค 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
และมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดเน้น สภาพบริบท ความ
ต้องการ ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น ามาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๒. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง 3 ปี  (พ.ศ.2564-2566) โดยการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนซึ่งเป็นปัจจัยภายในสถานศึกษา วิเคราะห์โอกาส อุปสรรคของปัจจัย
ภายนอกสถานศึกษา จากนั้นก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กรอบกลยุทธ์ จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
 ๓. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ในการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

๔. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งจัดท าสรุปรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพเพ่ือน าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาต่อไป 

๕. ติดตามผลการด าเนินการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องในการบริหารจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร การด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามการด าเนินงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 6. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 
น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและ
จัดส่งรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน และน าผลการประเมินมา
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
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 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ง 

  ผลการด าเนินงาน 
๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม : อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลการด าเนินงาน การจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ซึ่งมาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้อง
ตามมาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๓ มาตรฐาน คือ 

คุณภาพผู้เรียน  
ผู้เรียนร้อยละ 60.98 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด ระดับ 3 ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 66.28 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ผู้เรียนร้อยละ 
90.86 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 
ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ ผู้เรียนร้อยละ 91.46 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล และน าเสนอผลงาน ผู้เรียนร้อยละ 92.77 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ผู้เรียน
ทุกคนร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและของไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างใน
สังคม มีสุขภาวะทางกาย และจิตสังคม และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษามีการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนด โดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA มีด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการบริหารและจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคือ KANGPLA Model มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีหลักสูตรท้องถิ่น “ก้างปลามโนราห์ศิลป์” ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและประเพณี
ไทย สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องดนตรี ห้องศิลปะ 
นาฏศิลป์และห้องลานฝึกซ้อมมโนราห์ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ก ากับ นิเทศ ติดตามการด าเนินงานและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูร้อยละ 100 มีการ

จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดหา จัดท าและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด ผู้เรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบอาชีพได้ตามความถนัด 
ความสนใจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามความถนัดและความสนใจ 
และสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาและ
ปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้มีวิจัยในชั้นเรียนหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
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๒. หลักฐานสนับสนุน :  
     ๒.๑ นายจิตติพัฒน์ พรหมเกิด ได้รับรางวัล“เหรียญเงิน เครื่องมือเกษตรเอนกประสงค์ 3 in 1” 

การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      2.2 นางสาวกนกวรรณ รักเกียรติ์ ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน เครื่องมือเกษตรเอนกประสงค์ 3 in 
1” การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      2.3 นางสาวกรวรรณ  จักรแก้ว ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน เครื่องมือเกษตรเอนกประสงค์ 3 in 
1” การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     2.4 นักเรียนนายเจตนิพัทธ์  อินทร์แก้ว ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “เด็กดีศรีเมืองนคร” ปีที่ 2 
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 สาขาศิลปวัฒนธรรม 

     ๒.5 นักเรียนนางสาวเกวลิน  ไอยราคม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “เด็กดีศรีเมืองนคร” ปีที่ 2 
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 สาขาพัฒนาเยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 

     2.6 นักเรียนนางสาวเกวลิน  ไอยราคม ได้รับโล่รางวัล “รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การจัดท าคลิป
สื่อวิดีโอเล่าประวัติศาสตร์ ประเภทนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ดีเด่น” 

     2.7 นางสาวณัฐทิชา ราชรักษ์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การจัดท าคลิปสื่อวิดีโอเล่าประวัติศาสตร์ 
ประเภทนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ดีเด่น 

     ๒.8 นักเรียนได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2”การประกวดร้องเพลงประจ าจังหวัดและเพลง
รักชาติร่วมสมัย รุ่นอายุ 13-15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี 2565 

     ๒.9 ครูสุภาวดี  สุขผอม ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

     2.10 ครูสุภาวดี สุขผอม ได้รับรางวัลครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประเภทครูผู้สอนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     2.11 ครูสุภาวดี  สุขผอม ครูผู้ควบคุมโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน 
เครื่องมือเกษตรเอนกประสงค์ 3 in 1” การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

     2.12 ครูปาริชาติ เกตุแก้ว ได้รับรางวัลครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประเภทครูผู้สอนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     2.13 ครูสุภาวดี ปานมาศ ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

     2.14 ครูดวงกมล บุญชู ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

     2.15 ครูวิลาวัลย์ นุวรรณ ได้รับรางวัลครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประเภทครูผู้สอนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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     2.16 ครูพรพิมล สมบัติมาก ได้รับโล่รางวัล “รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร
ผู้ประสานงานและสนับสนุนนักศึกษาวิชาทหาร” 

     2.17 โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     2.18 โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 1 ของกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

     2.19 โรงเรียนได้รับรางวัล “องค์กรคุณธรรม” โครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อ าเภอและ
จังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559-2564) 

๓. กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ด้วยศาสตร์สองพระราชา 

พันธกิจ ( Mission) 
1. เสริมสรางผูเรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดวย
“ศาสตร์พระราชา” 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เปนผูมีความรูตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และ
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
อยางทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย  

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุ งเนนการมีสวนรวมและสรางความรับผิดชอบตอ 

คุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค เท่าเทียม  มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์สองพระราชา” 
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการมีงานท า ตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่มีหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
6. โรงเรียนมีเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
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8. โรงเรียนร่วมสืบสานท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลด้วย 

“ศาสตร์สองพระราชา” บนพื้นฐานความเป็นไทย 
2. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1. ด้านผู้เรียน 
  1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
  1.2 ให้โอกาสทางการศึกษา ลดอัตราออกกลางคัน 
 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.2 พัฒนาและใช้หลักสูตรที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
  2.3 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 3. ด้านการบริการจัดการ 
  3.1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
  3.2 บริหารจัดการโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ 

3.3  จัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม เพียงพอ 
3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน สถาบันการศึกษา แหล่งวิทยากร สถาน

ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)  
  มีจิตบริการ  ท างานเป็นทีม 

เอกลักษณ์โรงเรียน  
  สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้  ควบคู่วัฒนธรรมไทย 

อัตลักษณ์ผู้เรียน  
  มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

    1) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลข
โทรศัพท์ 06-5643-5758  เว็บไซต์ www.kpws.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมเป็นโรงเรียนรอบนอกรอยต่อระว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดตรัง 
มีนักเรียนจ านวน 815 คน จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
โดย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีจ านวน 15 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวน 6 ห้องเรียน 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 7 หอ้งเรียน แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 3 ห้องเรียน นักเรียน 
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนบริการของโรงเรียน คละความสามารถ  มีข้าราชการครูจ านวน 34 
คน ผู้บริหาร 2 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน ลูกจ้าง 4 คน 
อัตราส่วนของครูต่อนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

2) ข้อมูลบุคลากร 
1) ผู้บริหารโรงเรียน 
     ผู้อ านวยการโรงเรียน   

   นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

   นายระดมพล  ช่วยชูชาต ิ
 2) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ปีการศึกษา 2563 2 34 3 6 

 
3) ระดับการศึกษา 
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4) ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ข้อมูลจ านวนนักเรียนแยกชั้น  เพศ  (10 พฤศจิกายน 2564) 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จ านวนห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 102 89 191 5 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 120 91 211 5 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 74 89 163 5 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 37 73 110 3 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 22 46 68 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 34 53 87 2 

รวม 389 441 830 20 

      ***หมายเหตุ   มีนักเรียนจ านวน 15 คน อยู่ระหว่างการติดตาม 

4)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
คะแนนค่าเฉลี่ย 

(Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ภาษาไทย 52.06 12.92 
ภาษาอังกฤษ 27.30 9.45 
คณิตศาสตร ์ 19.60 6.82 
วิทยาศาสตร์ 30.28 8.20 
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   2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วิชา คะแนนค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ภาษาไทย 43.54 11.30 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

33.59 5.88 

ภาษาอังกฤษ 19.20 5.71 
คณิตศาสตร ์ 14.94 7.24 
วิทยาศาสตร์ 27.36 5.69 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบล่าสุด (รอบ3 /รอบ 4/หรืออ่ืนๆ ) 
 ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน 
2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียน 
3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนา 
4. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
5. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
 พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีการวางแผนการด าเนินในแต่ละปีการศึกษา 
2. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
5. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบ 

 ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
 พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี 
2. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
4. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

 ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
 พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
             มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 โดยก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้านผู้เรียน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โรงเรียนจัดท าโครงการที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนด ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน มี
ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างหลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม การปฏิบัติงานตามโครงการ ยึดหลักทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีการปฏิบัติงานที่
เป็นรูปธรรมตามกรอบโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการระบบ
คุณภาพ PDCA 

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) หลักสูตรท้องถิ่น กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนสอน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบจัดการเรียนการสอน
แบบ Online จัดการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบสองทางโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็น
เครื่องมือ เช่น Google meet, Google classroom, Zoom, Microsoft Team, Facebook live 
ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-demand จัดการเรียน
การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ผ่าน www.dltv.ac.th, Youtube,  รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ On-hand เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้านส าหรับนักเรียนที่
ไม่มีความพร้อมด้านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต และนัดนักเรียนหรือผู้ปกครองให้มารับเอกสาร ซึ่ง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้ง 3 รูปแบบสามารถพัฒนานักเรียนให้ได้เกิดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนมีการสอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน าเอาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ตามประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ  
ผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นพิจารณา เป็นดังนี้ 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑)  มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 
50 มีความสามารถในการอ่านและเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับดีมาก 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ร้อยละ 
54.71 มีความสามารถในการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดมีาก 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกกิจกรรม
รักการอ่าน 
- ปพ. 5 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 
60 มีความสามารถในการอ่านและเขียน
ภาษาไทย  อยู่ในระดับดีมาก 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ร้อยละ 
38.60 มีความสามารถในการอ่านและ
การเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

ต่ ากว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกกิจกรรม
รักการอ่าน 
- ปพ. 5 

นักเรียนร้อยละ  60 มีความสามารถในการ
อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

นักเรียนร้อยละ  59.12 มีความสามารถ
ในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ต่ ากว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกการ
ประเมินการอ่านการ
เขียนภาษาอังกฤษ 
- แบบรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม Magic 
Box, กิจกรรม More 
Learn More Clever, 
กิจกรรม No Zero No 
Failure และกิจกรรม 
Holiday and Festival 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 นักเรียนร้อยละ  60 มีความสามารถใน

การอ่านและเขียนภาษาจีนอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ   74.84  มี
ความสามารถในการอ่านและเขียน
ภาษาจีนอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกการประเมิน
การอ่านการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
- แบบรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม Magic Box, 
กิจกรรม More Learn More 
Clever, กิจกรรม No Zero 
No Failure และกิจกรรม 
Holiday and Festival 

นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถใน
ก า ร แ น ะ น า ต น เ อ ง  ค ร อ บ ค รั ว 
สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้
อย่างน้อย 2 ภาษา 

นักเรียนร้อยละ 83.48  มี
ความสามารถในการแนะน าตนเอง 
ครอบครัว สถานศึกษา และสนทนา
อย่างง่ายได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกการประเมิน
การอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
- รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม English & Chinese 
Enjoy Morning 

นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถใน
การคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

นักเรียนร้อยละ  86.95 มี
ความสามารถในการคิดค านวณวิชา
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
- รายงานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๒)  มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่ า ง มี วิ จ า รณญา ณ 
อภิปรายแลกเปลี่ ยน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
แก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
สมรรถนะและผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดขีึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 90.86 ผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
นัก เ รี ยนร้ อยละ  88.71  มีผลการ
ประเมินสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน อยู่
ในระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกผลการ
เรียน (ปพ. 5) 
- รายงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

นักเรียนร้อยละ 90 สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมที่หลากหลายได้เหมาะสมกับวัย
และระดับชั้นของผู้เรียน 

นักเรียนร้อยละ 96.46 มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน
และกิจกรรมที่หลากหลายได้เหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย - บันทึกการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 

นักเรียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการ
สรุป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  และเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาได้ (IS1, IS2 และ IS3) 

นักเรียนร้อยละ 96.42 มีความสามารถ
ในการสรุป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
เสนอแนวทางแก้ปัญหาได้ (IS1, IS2 
และ IS3) 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกผลการ
เรียน 
- รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๓) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

นักเรียนทุกคนมีผลงาน (ชิ้นงาน 
สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรม) ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นต่อ
ภาคเรียน 

นั ก เ รี ย นทุ กคนมี ผล ง าน /ชิ้ น ง าน /
สิ่งประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
อย่างน้อยคนละ ๑ ชิ้นต่อภาคเรียน 

เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกการใช้แผนการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ครูผู้สอน 
- โครงงานนักเรียน 
- ชิ้นงาน 
-สิ่งประดิษฐ์ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๔) มีความสามารถใน
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า รสน เทศและกา ร
สื่อสาร 

นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอ
ผลงานของตนเองได้ 

นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล และ
น าเสนอผลงานของตนเองได้ 

เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 

นัก เรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  6  ทุกคน 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการท าแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio) เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 
91.46 ใช้ เทคโนโลยีในการท าแฟ้ม
ส ะ ส ม ง า น  ( Portfolio) เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกการจัดท าแฟ้ม
สะสมงาน (Portfolio) 
ของนักเรียน 

5) นักเรียนร้อยละ 60 
มีผลสั มฤทธิ์ ท า งการ
เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาในภาพรวม
เฉลี่ยระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 39.83  มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

ต่ ากว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 56.49 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 3  
ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 
3 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 50.33 มีระดับผลการ
เ รี ย น เ ฉ ลี่ ย วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ  ระดับ 3 ขึ้น
ไป 

นักเรียนร้อยละ 59.14 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ  ระดับ 
3 ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
 นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 65.89  มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 
ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 65.28 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ต่ ากว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 63.03 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ต่ ากว่าเป้าหมาย สาระสนเทศกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 76.36 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุก
กลุ่มสาระ ระดับ 3 ขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 60.99 มีผลการเรียน
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ระดับ 3 ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีผลการ
ท ด ส อบ ร ะดั บ ช า ติ  ( O-NET)  สู ง ก ว่ า
ระดับประเทศอย่างน้อย 2 วิชา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ  (O-NET)  สู งกว่ า
ระดับประเทศ 1 วิชา 

ต่ ากว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีผลการ
ท ด ส อบ ร ะดั บ ช า ติ  ( O-NET)  สู ง ก ว่ า
ระดับประเทศอย่างน้อย 2 วิชา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ  (O-NET)  ต่ ากว่ า
ระดับประเทศ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย สารสนเทศกลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 

๖) มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพอ่ืนๆ 

นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ต่ออาชีพ 

นัก เรี ยนทุกคนมีความรู้ และทั กษะ
พ้ืนฐานต่ออาชีพ อย่างน้อย ๑ อาชีพ 

เป็นไปตามเป้าหมาย - สารสนเทศกลุ่มงาน
วิชาการ 
- สารสนเทศกิจกรรม
แนะแนว 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 

ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และระดับอาชีวศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 
96 ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา 

ต่ ากว่าเป้าหมาย - แบบสอบถาม
นักเรียนและครูที่
ปรึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 90 
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 
93.93 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบสอบถาม
นักเรียนและครูที่
ปรึกษา 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะ
แ ล ะ ค่ า นิ ย ม ที่ ดี 
“มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้” 

นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 92.77 มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
ระดับดีมาก 

สูงกว่าเป้าหมาย - รายงานผลการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์จากครู
ประจ าวิชา 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 

 นักเรียนร้อยละ 80 มี อัตลักษณ์ผู้ เรียน
ระดับดีมาก 

นักเรียนร้อยละ 93.26 มีอัตลักษณ์
ผู้เรียนที่สถานศึกษาระดับดีมาก 

สูงกว่าเป้าหมาย - รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมคนดี
ศรีก้างปลา 
- รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
- แบบบันทึกการ
ประชุมระดับ 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
    - รายงานผลการ

ด าเนินกิจกรรม
ธนาคารความดี 
- รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม
วันส าคัญ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา และประเพณีท่ีส าคัญของไทย 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนา และประเพณีที่
ส าคัญของไทย 

เป็นไปตามเป้าหมาย - รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
- รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม
วันส าคัญ 
- รายงานผลการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

๓) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความ
หลากหลาย 

นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
แล ะหล ากหล ายจากกิ จ ก ร รมกี ฬ าสี 
กิจกรรมค่ายลูกเสือ กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

นักเรียนร้อยละ 100 อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างของวัฒนธรรมและสังคม
ที่หลากหลาย  อย่างมีความสุข ใน
กิ จ ก ร ร ม ช ม ร ม  กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม 
กิจกรรมลูกเสือในรูปแบบออนไลน์ 

เป็นไปตามเป้าหมาย - ส า ร ส น เ ท ศ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียน 
เคารพกฎ กติกาตามวิถีประชาธิปไตย 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภา
นักเรียน เคารพกฎ กติกาตามวิถี
ประชาธิปไตย 

เป็นไปตามเป้าหมาย - รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม
สภานักเรียน 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมาย สรุปผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
๔) มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

นักเรียนร้อยละ 86.15 มีน้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของ
กรมพลศึกษา 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึก
น้ าหนัก ส่วนสูง. 

นักเรียนร้อยละ 90 ผ่ านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพล
ศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 90.21 ผ่านการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ของกรมพลศึกษา 

สูงกว่าเป้าหมาย - แบบบันทึกการ
ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
ของกรมพลศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมิน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

นักเรียนร้อยละ 99.08 ผ่านการ
ประ เมิ นกิ จกร รม เ พ่ื อสั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ 

ต่ าเป้าหมาย - แบบบันทึกผล
การจัดกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ
สาธารณะ
ประโยชน์ 
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3. แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนสอนในรูปแบบ 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ
จัดการเรียนการสอนแบบ Online จัดการเรียนรู้
ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบสองทางโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ เช่น Google 
meet, Google classroom, Zoom, Microsoft 
Team, Facebook live 2) รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ On-demand จัดการเรียนการ
ส อ น ผ่ า น สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  เ รี ย น รู้ ผ่ า น 
www.dltv.ac.th,Youtube, กลุ่มไลน์ 3) รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand เป็นการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้าน
ส าหรับนักเรียนที่ ไม่มีความพร้อมด้านระบบ
สัญญาณอินเทอร์ เน็ต  และนัดนักเรียนหรือ
ผู้ปกครองให้มารับเอกสาร เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เข้ า ถึ ง กระบวนการจั ดการ เ รี ยนรู้ เ ชิ ง รุ กที่
หลากหลาย ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
      สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียนโดย
ครูผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงในทุกรายวิชาที่สอน  มีการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เ รียนอย่ าง
หลากหลาย 

      1) สถานศึกษาต้องส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรู้ เ พ่ือการมีงานท าให้กับนักเรียนให้
สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
      2) สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นในแต่ละระดับผลการเรียน 
      3) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น 

     ผู้บริหารมีการก ากับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพ่ือให้
นักเรียนมีคุณภาพและมีประสิทธิ 

 

http://www.dltv.ac.th/
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 สถานศึกษามีโครงงานที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น โดยจัดท าโครงการดังนี้ 
 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1  
  - กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 - กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 - กิจกรรมส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 - ฯลฯ 

 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
  - กิจกรรมจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 4. โครงการการจัดการเรียนรู้เพ่ือการมีงานท า 
  - กิจกรรมอาชีพกับการมีงานท า 
 5. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  - กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
  - ฯลฯ 
 6. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
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              มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา  

กระบวนการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โดยโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมด าเนินการวิเคราะห์บริบท สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน
ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์อย่างชัดเจนในการด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

ความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และความต้องการของชุมชน มีระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรคุณภาพ  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มี
การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและ
จัดให้มีชุมชนทางวิชาชีพในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง
ภายใน ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม  

กระบวนการบริหารและการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใช้นวัตกรรม
โมเดลในการด าเนินงานคือ KANGPLA Model  
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KANGPLA Model  เป็นรูปแบบการบริหารงานเพ่ือให้เกิดกระบวนการระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 K หมายถึง Knowledge การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานแก่ครูและบุคลากร 
 A หมายถึง Active work การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของ
ครู และบุคลกรด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ท าเป็นประจ าโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
 N หมายถึง Networking สร้างเครือข่ายในการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 G หมายถึง Good supervision มีกระบวนการก ากับ นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 P หมายถึง Plan มีการวางแผนในการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 L หมายถึง Learning  มีการเรียนรู้บริบทของสถานศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่าน
มาเพ่ือก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 
 A หมายถึง Action มีการน าผลรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไขระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป 

การด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
ผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นพิจารณา เป็นดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
เป้าหมายที่ก าหนด 
1) โรงเรียนมีเป้าหมาย คือ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล บนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย ด้วยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม 
2) โรงเรียนมีวิสั ยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน และน าไปปฏิบัติได้จริง 
3) โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผลการประเมิน 
โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุ มชน แผนการศึกษาแห่ งชาติ 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและน าไปปฏิบัติได้จริง โดยมีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล บนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ด้วย
ศาสตร์สองพระราชา 
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ประเด็นพิจารณา ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 พันธกิจ ( Mission) 

1. เสริมสรางผูเรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดวย “ศาสตร์พระราชา” 
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนผู้มีความรูตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และ
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3. สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนระดับ
มัธยมศึกษาทุกคนได รับบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย  
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มุงเนน 
การมสีวนรวมและสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้ เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ได้รับบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาค เท่าเทียม  มี
คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
มาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้วย “ศาสตร์สองพระราชา” 
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนและการมีงานท า ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถและได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาลที่มีหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย  
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
6. โรงเรียนมีเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นพิจารณา ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

สามารถใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
8.  โรงเรียนร่วมสืบสานท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เอกสารหลักฐาน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานกิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 
ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
เป้าหมายที่ก าหนด 
1) โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้ 
2) โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
บริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคี
เครือข่าย 
3) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี
แผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจ
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบาย ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด 
4) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน การติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5) โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โครงการ 
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ผลการประเมิน 
1) โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.
2563-2566) จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกโดยใช้เทคนิค PEST Analysis การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยใช้ เทคนิค 
2S4M1T และได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรม 
KANGPLA Model ในการด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนน าข้อมูลในการ
บริหารจัดการมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
3) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี
แผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจ
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบาย ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและ 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  

 
 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 19 

ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 หน่วยงานต้นสังกัดระดับดี โดยการมีส่วนร่วมของผู้

ที่เก่ียวข้อง 
4) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน การติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับด ี

เอกสารหลักฐาน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานกิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
- แบบบันทึกการนิเทศภายใน 
- รายงานผลการประเมินตนเอง 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาข้ัน 
 
ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายที่ก าหนด 
1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 
แผนการเรียน คือแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป จัดแยก
แผนการเรียนตามความความสามารถและศักยภาพ
ของนักเรียนรายบุคคล 
2) ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ตามความสามารถ ความถนัดของผู้เรียน 
3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการสื่อสาร 
4) จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล (IS1, IS2, IS3) มีหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและหลักสูตร
ท้องถิ่น 
5) ส่งเสริม การสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับ
ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

ผลการประเมิน 
1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2560 สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง มีหลักสูตรท้องถิ่น ก้างปลามโนราห์ศิลป์ ใน
การจัดท าหลักสูตรนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส่วน
ร่วมมือในระดับดีมาก 
2) โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ตามความสามารถ ความถนัดของผู้เรียน
โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและกิจกรรม
ต่างๆ จ านวน 33 กิจกรรม  สามารถพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนได้ในระดับดี 
3) โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการสื่อสาร โดยร้อย
ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย 
ภาษาอังกฤษ  
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ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายที่ก าหนด 
1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 
แผนการเรียน คือแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป จัดแยก
แผนการเรียนตามความความสามารถและศักยภาพ
ของนักเรียนรายบุคคล 
2) ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ตามความสามารถ ความถนัดของผู้เรียน 
3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการสื่อสาร 
4) จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล (IS1, IS2, IS3) มีหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและหลักสูตร
ท้องถิ่น 
5) ส่งเสริม การสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับ
ผู้เรียนอย่างยัง่ยืน 

ผลการประเมิน 
และภาษาจีนในการสื่อสารได้ดังนี้ 46.65, 59.12 
และ 74.84 ตามล าดับ 
4)  โ ร ง เ รี ยน จั ดท าหลั กสู ตรสถานศึ กษา ให้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (IS1, IS2, IS3) โดย
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
ระดับชั้น และหลักสูตรท้องถิ่น “ก้างปลามโนราห์
ศิลป์” จัดการเรียนการสอนในวิชาสาระเพ่ิมเติม
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนร้อย
ละ 87.47 มีผลการประเมินรายวิชา IS ระดับ 3 
ขึ้นไป  
5) โรงเรียนส่งเสริม และสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืนโดยมีกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมวันส าคัญ ซึ่งนักเรียนร้อยละ 92.77 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปและ
นักเรียนร้อยละ 93.26 มีอัตลักษณ์ผู้เรียนตามที่
สถานศึกษาก าหนด “มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” 
ในระดับดีมาก 

เอกสารหลักฐาน 
- แบบบันทึกการใช้หลักสูตรและรายงานการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- สารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
วันส าคัญ 
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ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
เป้าหมายที่ก าหนด 
1) โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
งบประมาณคูปองครูให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID – plan) อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
2) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
3) โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
4) มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ตรงตามความต้องการของครูและบุคลากร 
5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีชั่วโมง PLC 40 ชั่วโมง/
ภาคเรียน 

ผลการประเมิน 
1 )  ค รู ทุ ก ค น ไ ด้ รั บ ส นั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่
นอกเหนือจากงบประมาณคูปองครูให้ครูทุกคนมี
แผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
2) ครูและบุคลากรร้อยละ 100ได้รับการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 3) ครูทุกคนจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4) โรงเรียนมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ตรงตามความต้องการของครูและบุคลากร 
โดยมี โครงการพัฒนาสมรรถภาพครูตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
5) ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

เอกสารหลักฐาน 
- รายงานแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของคร ู
- ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของครูทกุคน 
- รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถภาพครูตรงจามมาตรฐานวิชาชีพ 
- บันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
 
ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
เป้าหมายที่ก าหนด 
1) มีแผนพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
2) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและ
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
โรงเรียนมีแผนพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย ส าหรับครูและนักเรียน ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างและ
สิ่งแวดล้อม โครงการ  โรงเรียนปลอดภัย น่าอยู่ น่า
เรียนรู้สู่คุณภาพ 

เอกสารหลักฐาน 
- รายงานผลการด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ  โรงเรียนปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียนรู้สู่คุณภาพ 
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ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
เป้าหมายที่ก าหนด 
1) มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
2) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ 
3) มีการพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้งาน 
4) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทาง
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
5) มีการสรุปรายงานสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการประเมิน 
1) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใน
การบริหารจัดการระดับด ี
2) โรงเรียนโครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ 
3) โรงเรียนมีเว็ปไซด์ www.kpws.ac.th เป็นศูนย์
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และสาระความรู้ที่ทันสมัย 
4) โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
ด าเนินงานระบบสารสนเทศ 
5) โรงเรียนมีการสรุปรายงานสารสนเทศเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เอกสารหลักฐาน 
- รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 
- รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 
 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      โ ร ง เ รี ย น ก า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์  พั น ธ กิ จ 
เป้าประสงค์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาการ นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ความ
ต้องการของชุมชน สังคมและบริบทของโรงเรียน 
สามารถด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้เกิดประสิทธิภาพได้ 
      ผู้บริหารใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
บริหารจัดการและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแบะ
ใช้นวัตกรรมโมเดล KANGPLA Model ในการ
บริหารและการจัดการระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา มีการกับ นิเทศ ติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
ต่อเนื่อง 

1) ควรใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
ฐานคิดทางด้านวิชาการในการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
2) ควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

http://www.kpws.ac.th/
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่นโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม และมี
หลักสูตรท้องถิ่น ก้างปลามโนราห์ศิลป์ ที่จัดการ
เรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้  และร่วม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น มโนราห์ ให้คง
อยู่ต่อไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมการมีงานท าจากการ
เข้าร่วมร ามโนราห์กับคณะมโนราห์ในงานต่างๆ ที่มี
ชื่อเสียงของภาคใต้นักเรียนได้รับค่าตอบแทนจาก
การไปร่วมร ามโนราห์ในงานต่างๆ 
      โรงเรียนให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตาม
ความต้องการในการเข้าร่วมอบรมเพ่ือให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการนิเทศภายในเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่ เสมอ มีการ
บริหารจัดการชั้น เรียน เชิ งบวก ผลิตสื่ อและ
นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับผู้ เรียน
สอดคล้ อ งมาตรฐาน /ตั วชี้ วั ด ต ามหลั กสู ต ร
สถานศึกษาอยู่เสมอ 
      สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ แหล่งสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ และจัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     การใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
ฐานคิดทางด้านวิชาการในการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา 
4. โครงการพัฒนางาน 5 กลุ่มงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน 
5. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. โครงการโรงเรียนปลอดภัย สะอาด  สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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       มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
1. ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 
 การจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญใน 3 รูปแบบ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online การจัดการเรียนการสอนแบบ On-
hand  และการจัดการเรียนการสอนแบบ On-demand  โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบ
ต่างๆ ส่งเสริมให้ครใูช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
มีความรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายน าผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ตาม
ความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้แก่ กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นพิจารณา เป็นดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิด ปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active 
learning)  ในสถานการณ์ กา รแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- บันทึกรายงานการ
ส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ค รู ทุ ก ค น มี แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับศาสตร์พระราชา
และตามหลักปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ครรู้อยละ 100 มีแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการกับศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - บันทึกรายงาน
การส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณา
การกับศาสตร์
พระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
 ค รู ทุ ก ค น มี วิ ธี ห รื อ

แนวทางปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ (Best practice) ปี
ละ 1 เรื่อง 

ครรู้อยละ 100 มีวิธีหรือแนวทาง
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) 
ภาคเรียนละ ๑ วิธ ี

- รายงานผลการ
ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
(Best practice) 
- แบบบันทึกรายงาน
ผลการปฏิบัติการที่
เป็นเลิศ(Best 
practice) 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เ รี ย น รู้ ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร
เรียนรู้ 

ครูทุกคนมีการใช้และ
พัฒนาสื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แ ล ะแ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ใ น
ชุ ม ช น ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร
เรียนรู้ 

ครูร้อยละ 100 ใช้และพัฒนาสื่อการ
สอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด
ของแต่ละรายวิชา 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- ทะเบียนการใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ 

ครู ทุ กกลุ่ ม ส า ระก า ร
เ รี ย น รู้ ใ ช้ สื่ อ ใ น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
หลากหลาย เช่น  สื่ อ 
DLTV สื่อ DLIT Google 
App ฯลฯ 

ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อในการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สื่อ DLTV 
สื่อ DLIT Google App ฯลฯ ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Online และ On-
demand 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- ทะเบียนการใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ 

ครูทุกคนมีการพัฒนา 
ผลิต หรือรวบรวมสื่ อ
และใช้สื่อในการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูร้อยละ 100 มีการพัฒนา ผลิต 
หรื อรวบรวมสื่ อและใช้สื่ อ ในการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
เ พ่ื อ จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น ใ น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า – 2019 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- ทะเบียนการใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูทุกคนบริหารจัดการ
ชั้นเรียนด้วยระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ครูร้อยละ 100 บริหารจัดการชั้น
เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีการวิ เคราะห์ ผู้ เ รี ยนรายบุ คคล 
จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน ซื่ง
นักเรียนมีความรู้ความสามารถแบบ
คละความสามารถ 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบบันทึกการ
วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
 ครูทุกคนรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล 
ครรู้อยละ 100 รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

- แบบบันทึกการ
วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 

ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับนักเรียน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครรู้อยละ 100 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัด
บรรยากาศในชั้นเรียนด้วยกิจกรรม
ห้องเรียนน่าอยู่ จัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- แบบบันทึกผลหลัง
สอนในแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคนร่วมกับนักเรียน
ในการก าหนดข้อตกลง
ของห้องเรียน 

ครูร้อยละ 100 ร่วมกับนักเรียนใน
การก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน เพ่ือ
เปฌนแนวปฏิบัติ ในชั้ น เรี ยนของ
รายวิชาต่างๆ 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบบันทึกผลหลัง
สอนในแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ครูทุกคนมีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด 

ครรู้อยละ 100 มีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 

- โ ค ร ง ก า ร ส อ น
รายวิชา 
- แ ผนกา รจั ดก า ร
เรียนรู้ 
- แบบวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ครูทุกคนมีการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนตาม
สภาพจริงอย่าง 
หลากหลาย 

ครูร้ อยละ  100 มี ก า ร วั ดแล ะ
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วย
เครื่ อ งมื อ วั ดและประ เมิ นผลที่ มี
คุณภาพและหลากหลายสอดคล้องกับ
มาตรฐานการ เ รี ยนรู้ / ตั ว ชี้ วั ด ใน
รายวิชาที่สอน 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ค รู ทุ ก ค น ใ ช้ ผ ล ก า ร
ประเมินและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับแก่ผู้ เรียน
เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล  เ พ่ื อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

ครูร้อยละ 100 ใช้ผลการประเมิน
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้ เรียน
เป็นรายบุคคล เ พ่ือปรับปรุ งและ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

- แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร
สอนซ่อมเสริม 
- รายงานวิจัยในชั้น
เรียน 
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ประเด็นพิจารณา เป้าหมายที่ก าหนด ผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ 
เพ่ือปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ PLC 

ครูร้อยละ 100 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอน (PLC) ภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกลุ่มงานที่รับผิดชอบ เพ่ือ
พัฒนาการการจัดการเรียนรู้และงานที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

- แบบบันทึก PLC 
 

ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
การสอน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการ
การจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
โดยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- รายงานกิจกรรม
การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 เรื่อง 

ครูร้อยละ 100 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

- รายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) และจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการ เรียนรู้  มีการใช้สื่ อ  นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019  

     ควรส่งเสริมให้ครูจัดหา ผลิตสื่อ ใช้สื่อที่
เหมาะสมและทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

     ครทูุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้ข้อมูล
รอบด้าน 

     ครูควรใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคลร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ 

     ครูทุกคนมีการใช้ผลการประเมินและให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน มีการจัดวิจัยในชั้นเรียน และได้รับการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

     ควรมีการเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน 
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราช 
4. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 
5. กิจกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
6. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๒. กระบวนการพัฒนา   
  กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ด าเนินการโดย
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และใช้วงจรคุณภาพ PDCA และ
นวัตกรรม KANGPLA Model ในการบริหารและจัดการระบบการประกันคุณภาพและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบริบทสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาโดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก าหนดโครงการ กิจกรรมต่างๆที่พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาซึ่งก าหนดผู้รับผิดชอบและวิธีการ
ตามความเหมาะสม ก ากับ นิเทศ ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด น าผลการติดตามไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

๓.  ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิง

ประจักษ์ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผลการ
ด าเนินงาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด นักเรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสารและคิด
ค านวณ ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ นักเรียนมี
ทักษะการคิดสามารถคิดวิ เคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สร้างสรรค์ชิ้นงานและนวัตกรรมได้ นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารได้ 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการ
ด าเนินงาน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีอัตลักษณ์ผู้เรียน
ตามที่สถานศึกษาก าหนดสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
- แบบบันทึกกิจกรรมรักการอ่าน 
- ปพ.5 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ฯลฯ 
- สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
- สารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
- สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- บันทึกการใช้แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการจัดท าแฟ้มสะสม
งาน (Porfolio) 
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ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
 - แบบสอบถาม 

- แบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงและการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ       
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ที่
ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้
ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ และใช้
นวัตกรรม KANGPLA Model ในการด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนได้รับการประกัน
คุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรอย่างเพียงพอ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบและก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละงาน
ชัดเจน การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม มีก ากับ การนิเทศ 
ติดตามการด าเนินงาน และการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาต่อไปโดยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ผลย้อนกลับการ
ด าเนินงานและการจัดการเรียนรู้  ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 

 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- บันทึกการประชุม การรับรองแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- ภาพถ่าย 
- มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2564 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หนังสือรับรองการประกันคุณภาพ
ภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       ครูผู้สอนร้อยละ 100 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยมีวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) วิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ และความถนัด
ของผู้เรียน น าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ 

 
 
 
- บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
- ทะเบียนสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
- หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/โครงการ
สอน 
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ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
ในกระบวนการเรียนการสอน ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
น่าสนใจ สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน มีการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนตามสภาพจริง ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการ
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ได้รับการนิเทศการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยหัวกลุ่มงาน
บริหารวิชาการ หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

- แบบบันทึกผลการเรียน 
- รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

๔. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า- 2019 สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนสอนในรูปแบบ 3 รูปแบบ 
คือ จัดการเรียนการสอนแบบ Online รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ On-demand การจัดการเรียนการสอน
แบบ On-hand นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
เป้าหมายทีก่ าหนด 
2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียนโดยครูผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงในทุกรายวิชาที่สอน  มีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
3) ผู้บริหารมีการก ากับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคนเพ่ือให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
4) สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) ผู้บริหารใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA และนวัตกรรม 
KANGPLA Model ในการบริหารและจัดการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
6) สถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่น “ก้างปลามโนราห์ศิลป์” ที่
ร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการมี
รายได้ให้กับนักเรียนในการเข้าร่วมแสดงมโนราห์ในงานต่างๆ 

1) สถานศึกษาต้องส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรู้เ พ่ือการมีงานท าให้กับนักเรียนให้
สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
2) สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้นในแต่ละระดับผลการเรียน 
3) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ให้มากข้ึน 
4) สถานศึกษาควรใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนางานวิชาการและ
การบริหารจัดการ 
5) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครุจัดหา ผลิตสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับรายวิชาที่
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
6) ครูควรใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคลร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ 
7) ครูควรมีการเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนและ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
7) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนพัฒนาตนเอง
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
8) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
9) ครูทุกคนจัดท าและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและนักเรียน
สร้างชิ้นงานได้ 
10) ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคลโดยใช้ข้อมูล
รอบด้าน  
11) ครูทุกคนใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และได้รับการนิเทศการสอนทุกคน 
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การประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

แบบบันทึกการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
 

ค าชี้แจง ให้สถานศึกษา ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
 

1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ความพร้อมด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
ด้านกายภาพ 
1) การจัดห้องเรียนต่อระดบัช้ัน 

 
  มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับช้ันที่เปิดสอน 3  มาก 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ัน 2 ระดับช้ัน                                                                                        2  ปานกลาง 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ันมากกว่า 2 ระดับช้ัน                                                                                         1   น้อย 

2) ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ / แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรยีน 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน                                                                                        

3  มาก 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแตไ่ม่
พร้อมใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแตพ่ร้อมใช้งาน                                                                                        

2  ปานกลาง 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
และไม่พร้อมใช้งาน                                                                                            

1   น้อย 

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรยีนการสอน 

  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย และ
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

3  มาก 

  มีสื่อเทคโนโลยสี่งเสริมการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย แต่
ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

2  ปานกลาง 

  มีสื่อเทคโนโลยสี่งเสริมการเรยีนรู้ไม่หลากหลาย และไม่
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                                                                  

1   น้อย 

ด้านบุคลากร 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา   มีผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                          3  มาก 

  มีผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 
  ไม่มีผู้อ านวยการ/ผูร้ักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา  
1   น้อย 

2) จ านวนครู    มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา                                                                                    3  มาก 
  มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมี
ครูไมค่รบทุกระดับช้ันแต่ครบทุกรายวิชา 

2  ปานกลาง 

  มีจ านวนครูไม่ครบทุกระดับช้ัน และไม่ครบทุกรายวิชา                                                                                          1   น้อย 
3)  จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยการพัฒนาตนเอง

ของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ช่ัวโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 
  ช่ัวโมงเฉลี่ยระหว่าง 10 - 19 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ช่ัวโมง                                                                                          1   น้อย 
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รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
4)  จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยการเข้าร่วม

กิจกรรม PLC ของครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ช่ัวโมงขึ้นไป                                                                                                                                                                                3  มาก 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 25 ช่ัวโมง                                                                                          1   น้อย 

6)  บุคลากรสนับสนุน   มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธรุการ                                                                                        3  มาก 
  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  2  ปานกลาง 
  ไม่มีบุคลากรสนับสนุน                                     1   น้อย 

7) ของบุคลากรเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ กับครูทุกคน                                                                                     

3  มาก 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ กับครูที่รับผิดชอบงานประกันคณุภาพการศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
ประกันคณุภาพฯ     

1   น้อย 

ด้านการสนับสนุนจากภายนอก 
1) การมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง   ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เขา้ร่วมประชุมหรือกจิกรรม

ของสถานศกึษา  
3  มาก 

  ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรม
ของสถานศึกษา  

2  ปานกลาง 

  ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุมหรือ
กิจกรรมของสถานศึกษา  

1   น้อย 

2) การมีส่ วนร่ วมของคณะ กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อป ี

3  มาก 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
2-3 ครั้งต่อป ี

2  ปานกลาง 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี                                     

1   น้อย 
 

3) การสนับสนุนจากหน่วยงาน /องค์กรที่
เกี่ยวข้อง  

  ได้รับการสนับสนุนเพยีงพอ และส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 

3  มาก 

  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไมส่่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาหรือ ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผล
ต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไมส่่งผลต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา                                      

1   น้อย 

สรุประดับความพร้อม 
 

มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ...11....  รายการ 
มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ....2..... รายการ 

มีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย .....-..... รายการ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 

- ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา 
- ค าสั่ง 
- รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่าง ทั้ง 3 มาตรฐาน 
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ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

---------------------------------------------------------- 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนก้างปลา
วิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จึงได้
ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นใหม่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงใน
การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นทิศทาง 
เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
และติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่  10  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 
      (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย)    (นายเชฐอนันต์  เพชรสี่หมื่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
                   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
เรื่อง  ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

---------------------------------------------------------- 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา     

๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (3) 
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ได้ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมี
นโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จ
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมจึงประกาศเรื่อง ใช้มาตรฐานการศึกษาและ
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้เป็นกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สั งคม ชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 

(นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
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มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
---------------------------------------------------------- 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2564 คุณภาพสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดีมาก 
  1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย  อยู่
ในระดับดีมาก 
  1.3 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาจีนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
1.5 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการแนะน าตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสนทนาอย่าง

ง่ายได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
  1.6 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
  2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะและผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
อยู่ในระดับดีมาก 

2.2 นักเรียนร้อยละ 90 สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมที่หลากหลายได้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 

2.3 นักเรียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการสรุป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ได้ (IS1 และ IS2) 
      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 3.1 นักเรียนทุกคนมีผลงาน (ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม) ได้อย่างน้อย
คนละ 1 ชิ้นต่อภาคเรียน 
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      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอผลงานของ
ตนเองได้ 

4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการท าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
      5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.1 นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.2 นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.3 นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.4 นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.5 นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3ขึ้นไป 
 5.6 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.7 นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.8 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.9 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศอย่างน้อย 
2 วิชา 

5.11 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศอย่างน้อย 
2 วิชา 
      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอ่ืนๆ 
 6.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่ออาชีพ 
 6.2 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และระดับอาชีวศึกษา 
 6.3 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 90 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีมาก 

1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีอัตลักษณ์ผู้เรียนระดับดีมาก 
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

2.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีท่ีส าคัญของไทย  
      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 3.1 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายจากกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมค่ายลูกเสือ 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 3.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียน เคารพกฎ กติกาตามวิถีประชาธิปไตย 
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      4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 4.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  

4.2 นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 
4.3 นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      1) โรงเรียนมีเป้าหมาย คือ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
ด้วยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
      2) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
และน าไปปฏิบัติได้จริง 
      3) โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      1) โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
      2) โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย 
      3) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
      4) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน การติดตาม และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      5) โรงเรียนมกีารปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โครงการ กิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน คือแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ
แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป จัดแยกแผนการเรียนตามความความสามารถและศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล 
      2) ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความสามารถ ความถนัดของผู้เรียน 
      3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการสื่อสาร 
      4) จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล (IS1, IS2, IS3) มีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่มสาระและหลักสูตรท้องถิ่น 
      5) ส่งเสริม การสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      1) โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID – plan) อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
      2) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 
ชั่วโมงต่อปี 
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      3) โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      4) มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของครูและบุคลากร 
      5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีชั่วโมง PLC 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      1) มีแผนพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
      2) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      1) มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
      2) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
      3) มีการพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้งาน 
      4) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      5) มีการสรุปรายงานสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      1) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง (Active Learning) และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      2) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับศาสตร์สองพระราชาและตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
      3) ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ปีละ 1 เรื่อง 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      1) ครูทกุคนมีการใช้และพัฒนาสื่อการสอน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
      2) ครูทุกคนใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สื่อ DLTV สื่อ DLIT Google App ฯลฯ 
      3) ครูทุกคนมีการพัฒนา ผลิต หรือรวบรวมสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      1) ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      2) ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
      3) ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      4) ครูทกุคนร่วมกับนักเรียนในการก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      1) ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
      2) ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
      3) ครูทุกคนใช้ผลการประเมินและให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน  
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      1) ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ PLC 
      2) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      3) ครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
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ค าสั่งโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
ที ่ 74/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

……………………………………………… 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 

9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 9(3) มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาและ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39(1) มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรรับผิดชอบหน้าที่ 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่  ก าหนดนโยบาย มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณา แนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับกรอบแนวทางประเมินคุณภาพภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
สอดคล้องกับ   กลยุทธ์ของสถานศึกษา สนับสนุนให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย   

1. นายเฉลิมชัย จิตรส ารวย ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2. นายระดมพล ช่วยชูชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
3. นางอมรรัตน์ พิกุลทอง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
4. นางสาคร  เปาะทอง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
5. นางจุฑาทิพย์ กลับขันธ์ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
6. นายสุชาติ แก้วหล้า  ครูช านาญการ     กรรมการ 
7. นางพยอม มณีฉาย  ครูช านาญการ     กรรมการ 
8. นางสาวสุภาวดี สุขผอม  ครูช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นพิจารณา    มี
หน้าที ่ สร้างเครื่องมือประเมินผลการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย 

มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็พิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 

1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 
50 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดมีาก 
  1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 
60 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย  อยู่
ในระดับดมีาก 
  1.3 นักเรียนร้อยละ  60 มีความสามารถในการ
อ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1.4 นักเรียนร้อยละ  60 มีความสามารถในการ
อ่านและเขียนภาษาจีนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1.5 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการ
แนะน าตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสนทนาอย่าง
ง่ายได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
  1.6 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการ
คิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

นางผกามาส  สิงหพันธุ์  นางสาวดวงกมล  บุญชู 
 
นางสาคร เปาะทอง  นางผกามาส  สิงหพันธุ์ 
 
นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ  นางสุพัฒตรา แคล้วภัย 
 
 
นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ  นางสุพัฒตรา แคล้วภัย 
 
 
นางสมโภช  วังวิเศษกุศล  นางสาวปวันรัตน์  แก้วอุไทย 
 
นางสมโภช  วังวิเศษกุศล  นางสาวณฐิยา  ทองสงค์ 
 
นางสมโภช  วังวิเศษกุศล  นางสาวณฐิยา  ทองสงค์ 
 
 
นางณหทัย  อนุจร   นางสาวอทิตตา  ยวงนาค 

      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
  2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
สมรรถนะและผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 2.2 นักเรียนร้อยละ 90 สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมที่หลากหลาย
ได้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 
          2.3 นักเรียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการ
สรุป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ได้ (IS1, IS2 และ IS3) 

นางผกามาส  สิงหพันธุ์  นางสาวดวงกมล  บุญชู 
 
 
นางผกามาส  สิงหพันธุ์   นางสาวดวงกมล  บุญชู 
 
 
นายโยธิน  ปล้องไหม  นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 
นางสมโภช  วังวิเศษกุศล  นางอุทัย  พิกุลงาม 
นางสาวปาริฉัตร  ทองเลี่ยมนาค  นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ า 
นางผกามาส  สิงหพันธุ์  นายทัศน์พล  บุญศรี 
นางสาคร  เปาะทอง  นางสาวศิวพร  จริตงาม 
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มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็พิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 3.1 นักเรียนทุกคนมีผลงาน (ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม) ได้อย่างน้อยคนละ 
1 ชิ้นต่อภาคเรียน 

นางสาวเสาวณีย์  ค าทอง 
 

      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 4.1 นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอผลงานของ
ตนเองได้ 
 4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการท าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

นางสุภาวดี  ปานมาศ   นายสมเกียรติ เจนจรัสจินดา    
 
นางสุภาวดี  ปานมาศ   นายสมเกียรติ เจนจรัสจินดา    
นางสาววิลาวรรณ  ณุวรรณ 
 
นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ 

      5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 5.1 นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.2 นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.3 นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.4 นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาภาษาต่างประเทศ  ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.5 นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.6 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.7 นักเรียนร้อยละ 65 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาการงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.8 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 
          5.9 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุก
กลุ่มสาระ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 5.10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) สงูกว่าระดับประเทศอย่าง
น้อย 2 วิชา 

นางผกามาส  สิงหพันธ์   นางสาวดวงกมล  บุญชู 
 
นางสุพัฒตรา แคล้วภัย 
 
นางณหทัย  อนุจร 
 
นางสาคร  เปาะทอง 
 
นางสาวปวันรัตน์  แก้วอุไทย 
 
นางพวงผกา  ไชยจิตร์ 
 
 
นายทวีป วังวิเศษกุศล 
 
นางวิภา  ไอยราคม 
 
นางสาวดวงกมล  บุญชู 
 
นางผกามาส  สิงหพันธุ์   นางสาวดวงกมล  บุญชู 
 
นางสาวดวงกมล  บุญชู 
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มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็พิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
          5.11 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) สงูกว่าระดับประเทศอย่าง
น้อย 2 วิชา 

นางสาวดวงกมล  บุญชู 

      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพอื่นๆ 
 6.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ต่ออาชีพ  
 6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ
อาชีวศึกษา 
 6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 90 
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

นายทัศน์พล  บุญศรี   
 
นายทัศน์พล  บุญศรี  นางวิภา  ไอยราคา 
 
นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ 
 
 
นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด “มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้” 
 1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีมาก 
 1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีอัตลักษณ์ผู้ เรียน
ระดับดีมาก 

นายสุชาติ  แก้วหล้า 
นายสุชาติ  แก้วหล้า 
 
 
นางสมโภช  วังวิเศษกุศล 
 
นางสาวดวงกมล  บุญชู 

      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 2.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา และประเพณีที่ส าคัญของไทย 

นางสมโภช  วังวิเศษกุศล    
นางสาวปวันรัตน์  แก้วอุไทย 

      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 
 3.1 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายจากกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมค่ายลูกเสือ 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
 3.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียน 
เคารพกฎ กติกาตามวิถีประชาธิปไตย 

นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 
 
นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ  นางอุทัย  พิกุลงาม 
 
 
นางสาวอุทุมพร  เสริมบุญ 

      4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 4.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  

4.2 นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 
 4.3 นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว 
นางสาวเย็นฤดี  มากคงแก้ว  นางพวงผกา  ไชยจิตร์ 
 
นางอุทัย  พิกุลงาม  นายทวีป  วังวิเศษกุศล 
 
นางสาวกฤติมา  แก้วประเสริฐ 
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มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
      1) โรงเรียนมีเป้าหมาย คือ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาสู่สากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ด้วย
การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
      2) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และ
น าไปปฏิบัติได้จริง 
      3) โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 
 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      1) โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
      2) โรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหาร
จัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย 
      3) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการจ าเป็น
ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
      4) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน การติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      5) โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โครงการ กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

นางสาวสุภาวดี  สุขผอม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน คือ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียน
ศิลป์ทั่วไป จัดแยกแผนการเรียนตามความความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล 

นางสาคร  เปาะทอง   นางวิภา  ไอยราคม 
นางสาวศิวพร  จริตงาม 
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      2) ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ตาม
ความสามารถ ความถนัดของผู้เรียน 
      3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนในการสื่อสาร 
      4) จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล (IS1, IS2, IS3) มีหลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและหลักสูตรท้องถิ่น 
      5) ส่งเสริม การสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับ
ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
      1) โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
งบประมาณคูปองครูให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ (ID – plan) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
      2) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไมน่้อยกว่า
20 ชั่วโมงต่อปี 
      3) โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      4) มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตรง
ตามความต้องการของครูและบุคลากร 
      5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีชั่วโมง PLC 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

นางพยอม  มณีฉาย   
 
นางสาวปาริฉัตร  ทองเลี่ยมนาค 
นางนพรัตน์  แดงงาม   นางสุรีรัตน์  เผือกจีน 
นางสาวอทิตตา  ยวงนาค 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      1) มีแผนพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
      2) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 

นายทัศน์พล  บุญศรี 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      1) มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
      2) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวอทิตตา  ยวงนาค  นางสาววิลาวัลย์  นุวรรณ 
 
นางสาวอทิตตา  ยวงนาค   
 
นางสาววิลาวัลย์  นุวรรณ  นางสาวอทิตตา  ยวงนาค 
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      3) มีการพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้งาน 
      4) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยี
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      5) มีการสรุปรายงานสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

นายโยธิน  ปล้องไหม  นางสาววิลาวัลย์  นุวรรณ 
 
นางสาวอทิตตา  ยวงนาค  นางสาววิลาวัลย์  นุวรรณ 
 
 
นางสาวอทิตตา  ยวงนาค  นางสาววิลาวัลย์  นุวรรณ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      1) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง (Active Learning) และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      2) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      3) ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
(Best practice) ปีละ 1 เรื่อง 

นางสาคร  เปาะทอง   นางวิภา  ไอยราคม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
      1) ครูทุกคนมีการใช้และพัฒนาสื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
      2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อในการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สื่อ DLTV สื่อ DLIT Google 
App ฯลฯ 
      3) ครูทุกคนมีการพัฒนา ผลิต หรือรวบรวมสื่อและใช้
สื่อในการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวเสาวณีย์  ค าทอง 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      1) ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
      2) ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
      3) ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
      4) ครูทุกคนร่วมกับนักเรียนในการก าหนดข้อตกลง
ของห้องเรียน 

นางสาคร  เปาะทอง 
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      1) ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
      2) ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลนักเรียนตาม
สภาพจริงอย่างหลากหลาย 
      3) ครูทุกคนใช้ผลการประเมินและให้ข้อมูลสะท้อน
กลับแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

นางสาคร  เปาะทอง 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ PLC 
      2) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
      3) ครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 เรื่อง 

นางสาคร  เปาะทอง 

 
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ หากเกิด

ปัญหาหรืออุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1   กรกฎาคม  2564 

   สั่ง ณ  วันที่  1   กรกฎาคม  2564 
 
 
 
 
         (นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  
 

 
 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 51 

 
 
 
 

 
แผนภาพ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
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แผนภาพ แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่าง 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  
 

 
 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 52 

 
แผนภาพ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

 

 
แผนภาพ แสดงการจบหลักสูตรของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 

2564 
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นักเรียนและครู ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน เครื่องมือเกษตรเอนกประสงค์ 3 in 1”  
การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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นักเรียนรับโล่รางวัล การจัดท าคลิปสื่อวิดีโอเล่าประวัติศาสตร์  
ประเภท “นักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ดีเด่น” 

นักเรียนรับได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “เด็กดีศรีเมืองนคร” ปีท่ี 2  
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 
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นักเรียนรับได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น “เด็กดีศรีก้างปลา” ประจ าปี 2564 

นักเรียนได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2”การประกวดร้องเพลงประจ าจังหวัดและเพลงรักชาติร่วม
สมัย รุ่นอายุ 13-15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี 2565 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  
 

 
 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 56 

นักเรียนได้รับรางวัล “เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด” 
ชิงชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช 2564 (คลาส B) 
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รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่าง 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)  
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โรงเรียนได้รับรางวัล “องค์กรคุณธรรม” โครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อ าเภอและจังหวัด
คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 

(พ.ศ.2559-2564) 
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โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 1  
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

นวัตกรรม KANGPLA Model  
ในการบริหารและจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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บริหารจัดการโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่าง 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรท้อง “ก้างปลามโนราห์ศิลป์” 
การได้รับการยอมและการเข้าร่วมร ามโนราห์ในกิจกรรมและงานต่างๆ 
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ครูได้รับรางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  
 

 
 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูได้รับรางวัล ครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่-2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม”  

ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ครูได้รับรางวัล ครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่-2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม”  

ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019  
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บันทึกข้อความ 

                                     

ส่วนราชการ         โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม     อ าเภอทุ่งสง     จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที ่  ศธ 04242.24/พิเศษ            วันที่   20   มิถุนายน  2565 
เรื่อง   รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2564 
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ด้วยโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมได้ด าเนินการตามระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินภายในเป็นประจ าทุกปี จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายละเอียดตาม
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

  
                                                          ลงชื่อ…………………………………….. 

                               (นายเฉลิมชัย  จิตส ารวย) 
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 

  -   ทราบ 
  -   เห็นชอบ 
 
                       ลงชื่อ................................................ 
                      (นายเชฐอนันต์  เพชรสี่หมื่น) 
                 ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
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