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บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เพ่ือรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม  ครั้งที่ ๒/
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การประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  มีมติให้ความเห็นชอบและ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ๑-๖ และได้ดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) เป็น ๓ มาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 
 มาตรฐานที ่๑ คุณภาพผู้เรียน  คุณภาพระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา คุณภาพระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คุณภาพระดับ ดีเลิศ 
จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ไปตามเป้าหมายในแต่ละมาตรฐานแต่ยังไม่บรรลุทุกประเด็น และโรงเรียนได้วางแนวทางในการ
แก้ปัญหาในแต่ละประเด็นเพ่ือที่จะได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
จุดเด่น  

● ด้านคุณภาพผู้เรียน  
๑)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการ ประเมินระดับชาติเฉลี่ยสูงขึ้นมีทักษะในการ

สื่อสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านคล่อง เขียนคล่อง สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ มีทักษะ
ทางด้านศิลปะและทักษะพ้ืนฐาน   และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๒) ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีสมรรถภาพ ทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีสัมมาคารวะ 
และมีความกตัญญูตามอัตลักษณะของโรงเรียน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เข้าใจและ
ยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเชื้อชาติ ศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  มีทักษะชีวิต สามารถป้องกันตนเองจากสภาวะหรือสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยง 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา  
๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการ บริหารสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน 

และมีวิสัยทัศน์ที่ดีพันธกิจที่ชัดเจนในการบริหารงาน สอดรับนโยบาย  
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ หน้าที่ตามบทบาท    
๓) มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
๔) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ  

๑) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้  มีนวัตกรรม  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างกระบวนการคิดในการจัดการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ที่นำไปประยุกต์ใช้ในการ ดำเนินชีวิต 

๒) ครูสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓) ครูมีระบบการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) ครูมีการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 
: PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๕) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ       
จุดควรพัฒนา 

● ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนควรพัฒนา 
๑) จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โครงการ พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้อยู่ใน

เกณฑ์ มาตรฐานทุกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๒) จัดกิจกรรมแนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรม พัฒนาทักษะการอ่าน / การเขียน โครงการรักการ

อ่าน โครงการสอนซ่อมเสริมนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สร้างสื่อ / นวัตกรรมพัฒนานักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรียนต่ำจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพ  

๓) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านโครงการ ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ นำหนักส่วนสูงให้ได้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เฝ้าระวังภาวะทุกโภชนาการ ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา  
๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 

ผู้เรียนมากข้ึน  
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 

เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ  
๑ ) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู ้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่าง 

หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น ให้สามารถนำเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น ให้มีพฤติกรรมทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหล 

กับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืม วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และฝึกให้นักเรียน ได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี
ให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้ งานเสมอ  

๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา  

๖) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
๗) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนเพื่อมุ่ง

สู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล 
๒) ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการ เรียนให้ สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๓) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการจัดการความรู้โดยการขับเคลื่อน 

ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ 
ร่วมกันพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา  

๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย 
๕) พัฒนาอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
๖) พัฒนาระบบพลังงานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  

๑) การสนับสนุนบุคลากรให้มีจำนวนเพียงพอและความสามารถท่ีหลากหลาย 
๒) การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ-อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ  
๓) พัฒนาระบบพลังงานให้เหมาะสมกับการอนุรักษ์พลังงาน 
๔) สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอย่างหลากหลายและเพียงพอ 
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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมฉบับนี้  

จัดทำขึน้ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ...ให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน

ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีตลอดจน

เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ระบุว่าให้สถานศึกษาระดับการศึกษา  ขั้น

พื้นฐาน ดำเนินการในข้อ ๒.๖ จัดทำรายงงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจำทุกปี   

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา  ส่วนที่ ๓  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 

 ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม

ในการสนับสนุนและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้  และหวังว่า

เอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน กอบกุล

วิทยาคม  ในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษาและให้การ

ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม  หน่วยงานต้นสังกัดมีฐานข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายการพัฒนาการ

จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และโรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

       ( นายจันทแสน วงศ์ชนะ ) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

              ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
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สารบัญ 

 หน้า 

คำนำ  

สารบัญ  

สารบัญตาราง  

สารบัญภาพ  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

            ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป                                                                                         ๑ 

            ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา                                                                   ๒ 

            ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน                                                                                     ๑๐ 
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            ๑.๗ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สี่) และข้อเสนอแนะ                   ๑๔ 
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ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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                              ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                  ๒๔ 
                              คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                                               ๓๔ 
           มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                ๔๑ 
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           แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น                                                       ๕๑ 

           ความต้องการช่วยเหลือ                                                                                 ๕๒ 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก   

           เรื่อง/กระบวนการที่ต้องการให้ สมศ.ประเมินความโดดเด่น  

           ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                  ๕๓ 

คณะผู้จัดทำ                                                                                                 ๕๕ 
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โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่

เลขที่ ๒๕๘ หมู่ที ่ ๕ ถนนกาญจนวนิช ในเขตเทศบาลตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์  

๐๗๔ ๕๔๑๓๗๑  โทรสาร  ๐๗๔ ๕๔๑๓๗๑   e-mail :kobkulwittayakom@gmail.com เว็บไซต์โรงเรียน  

www.kobkul.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ห่างจากที่ว่าการ

อำเภอสะเดาไปทางทิศเหนือ ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๙๕๐ กิโลเมตร  

 สภาพชุมชนในเขตตำบลพังลา ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๐ นับถือศาสนาพุทธและ

ประมาณร้อยละ ๑๐ นับถือศาสนาอิสลาม  มีวัด ๔ วัด และมัสยิด ๔ มัสยิด โรงเรียนประถมศึกษา ๕  โรงเรียน  

และโรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ โรงเรียน      ประชาชนประกอบอาชีพ ทำสวนยางพารา มากที่สุด และรองลงไป

ได้แก่  ทำสวนผลไม้  ค้าขาย ทำงานในโรงงาน และรับจ้างทั่วไป   

 
แผนที่การเดินทางโดยสังเขป* 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป  

http://www.kobkul.ac.th/


2 

 

 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ประเมิน ๒๔ มีนาคม 256๕)            
๑) จำนวนผู้บริหารโดยตำแหน่ง  รวม  1  คน  ได้แก่  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ตาราง ๑  แสดงจำนวนผู้บริหารโดยตำแหน่ง 
   

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
ดำรงตำแหน่ง 

ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ว/ด/ป 
โทรศัพท์ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
๑. นายจันทแสน วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการ

สถานศึกษา 
๑๕ พฤศจิกายน 256๔ 0819903225 ปริญญาโท 

 

๒)  จำนวนครูและบุคลากรอ่ืน  24  คน  ได้แก่ 
ตาราง ๒  แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จำแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

    จำนวน 
 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ 

ข้าราชการครู  (คน)  พนักงาน
ราชการ
(คน) 

ครูอัตราจ้าง
(คน) 

บุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน 

(คน) 
มีตัว 

อยู่จริง 
มาช่วย
ราชการ 

ไปช่วย
ราชการ 

สูงกว่าปริญญาตรี  ๕ - - - - - 
ปริญญาตรี ๑๒ - - - ๓ 1 
ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - - - 2 
อ่ืน ๆ (ระบุ)       
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         ๓. จำนวนครูผู้สอน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงในการสอน 

ตาราง ๓  แสดงจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก (ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด)  
ส่วนนี้ ใส่ภาคผนวก  (สรุปเปน็สารสนเทศ/เปรียบเทียบ)  
     ภาคเรียนที ่๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  

 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

/ว
ัดผ

ล 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

 สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
แล

ะ
วัฒ

นธ
รร

ม 
ภา

ษา
อัง

กฤ
ษ 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ศิล
ปะ

 

สุข
ศึก

ษพ
ละ

ศึก
ษา

 

อื่น
 ๆ

 ระ
บ ุ

1. ข้อมูลการสอน 

1. จำนวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์  33  36 55  42  50  22  28  19  30  
2. จำนวนครูตามเกณฑ์ 2 2 2 2 4 2 1 1 1 
3.1 ข้าราชการครู ท่ีมี/สอน 2  2  5  2  2  1  1  2  1  
3.2 พรก., อัตราจ้าง (ครู) ท่ีมี/สอน         2     2     
3.3 ตำแหน่งว่างข้าราชการครู           1        
4. จำนวนครู - ขาด / เกิน   3    2 1  

2. วิชาอื่น ๆ(นอกจากข้อ 1.) 

          

3. ครูสอน   ไม่ตรงเอก 

          

4. ครูมาช่วยราชการ 
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ตาราง ๔  แสดงจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก (ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด)   
  (สรุปเป็นสารสนเทศ/เปรียบเทียบ)       
            ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
              

 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

/ว
ัดผ

ล 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

 สัง
คม

ศึก
ษา

 ศ
าส

นา
แล

ะ
วัฒ

นธ
รร

ม 
ภา

ษา
อัง

กฤ
ษ 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ศิล
ปะ

 

สุข
ศึก

ษพ
ละ

ศึก
ษา

 

อื่น
 ๆ

 ระ
บ ุ

1. ข้อมูลการสอน 

1. จำนวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห ์ 33 36 55 42 50 22 28 19 30 

2. จำนวนครูตามเกณฑ ์ 2 2 2 2 4 2 1 1 1 

3.1 ข้าราชการครู ที่มี/สอน 2 2 5 2 2 1 1 2 1 

3.2 พรก., อัตราจ้าง (ครู) ท่ีม/ีสอน 
    

2 
 

2 
  

3.3 ตำแหน่งว่างข้าราชการคร ู
     

1 
   

4. จำนวนครู - ขาด / เกิน   3    2 1  

2. วิชาอื่น ๆ(นอกจากข้อ 1.) 

          

3. ครูสอน   ไมต่รงเอก 

          

4. ครูมาช่วยราชการ 
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๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  (ระบุข้อมูล ณ วันที่ประเมิน) 
 
ตาราง ๕ แสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
รวม 
ม.ต้น 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม 

ม.ปลาย 
รวม ม.ต้น-
ม.ปลาย 

จำนวนห้องเรียน ๒ ๓ 2 ๗ 2 2 2 6 1๓ 

เพศ 
ชาย ๓๒ ๔๙ ๒๕ ๑๐๑ 1๒ ๙ ๙ ๓๐ 1๓๑ 
หญิง ๓๐ ๔๒ ๒๘ ๑๐๐ 2๐ ๒๒ ๒๑ ๖๓ 1๖๓ 

รวมจำนวน น.ร. ๖๒ ๙๑ ๕๓ ๒๐๑ 3๒ ๓๑ ๓๐ ๙๓ 2๙๔ 
เฉลี่ยต่อห้อง 3๑ ๓๐ ๒๖ - 16 1๕ ๑๕ - - 

จำนวนผู้เรียนที่
สำเร็จการศึกษา 

         

 
 
ตาราง 6  แสดงจำนวนนักเรียนที่มลีักษณะพิเศษ จำแนกตามคุณลักษณะและเพศ  

 
 

ระดับชั้นเรียน 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามคุณลักษณะและเพศ 
รวม  

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.๑   ๒๕ ๒๒   ๒๕ ๒๒ 
ม.๒   ๓๖ ๓๔   ๓๖ ๓๔ 
ม.๓   ๒๐ ๒๑   ๒๐ ๒๑ 
ม.๔   1๐ ๑๖   1๐ ๑๖ 
ม.๕   ๕ ๑๘   ๕ ๑๘ 
ม.๖   ๖ ๑๗   ๖ ๑๗ 

รวมจำนวนนักเรียน   ๙๖ 1๒๘   ๙๖ 1๒๘ 
 

       หลักสูตรที่เปิดสอน 
๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๒. ............................... 

        จำนวนสัปดาห์/ภาคเรยีน ที่จัดการเรียนการสอน 
            20/1 
 

๑.๔ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
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 ๑.๕ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ตาราง ๗ แสดงจำนวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  

            แสดงเป็นกราฟ)ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถิติการใช้  
(จำนวนครั้ง/คน/ปี)  แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ห้องสมุด ค่ายท่านมุข  ๑ 

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

 

๑ 

ห้องโสตทัศนศึกษา 
วัดกอบกุลรัตนาราม 
ตำบลพังลา อำเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

 

๑ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
วัดพังลา ตำบลพังลา 
อำเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา 

 

๑ 

ห้องปฏิบัติการดนตรี 
วัดยางทอง อำเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา  

๑ 

ห้องจริยธรรม/ห้อง

ละหมาด 

มัสยิดชุมชนบ้านหัวเลี้ยว 

ตำบลพังลา อำเภอสะเดา  

      จังหวัดสงขลา 
 

๑ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
การประปาส่วนภูมิภาค 
พังลา อำเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

 
๑ 

ห้องปฏิบัติการคหกรรม   ๑ 

ห้องประวัติศาสตร์   ๑ 

ห้องศิลปะ   ๑ 
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๑.๖ ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ตาราง ๘ แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ย้อนหลัง  ๓ ปี 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑.๑ มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียน
คล่องและการสื่อสารภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ 

๒) นักเรียน มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๖๕ 

๓) นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษามาลายูในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๖๕ 

๔) นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาจีนในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๖๕ 

๕)นักเรียนมีการคิด คำนวณตามความจำเป็นพ้ืนฐาน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

๒.๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๕ 

๒.๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๕ 

๒.๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๕ 

๑.๒ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

๑) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ 

๑.๓ มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

๑) นักเรียน มีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงาน
ประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการ
ทำงานได้ อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ชิ้น 
  

ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ 

๑.๔ ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๑) นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

ร้อยละ 8๕ ร้อยละ 8๕ ร้อยละ 8๕ 

๒) นักเรียน มีความสามารถด้านการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายสังคม (Social Network) เพ่ือพัฒนา
ตนเองในด้านการเรียนรู้ การทำงานอย่าง 
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม  
  

ร้อยละ 8๕ ร้อยละ 8๕ ร้อยละ 8๕ 
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ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑) นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์   

๒.๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๕ 

๒.๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๕ 

๒.๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๕ 

๒) นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  

๒.๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๕ 

๒.๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๕ 

๒.๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๕ 

๓) นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 

๒.๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๕ 

๒.๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๕ 

๒.๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๕ 

๔) นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๕) นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
  

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๖) นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  
 

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๗) นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๘) นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
  

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๒.0 ขึ้นไป
ร้อยละ ๗๐ 

๙) ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET มีพัฒนาการใน
ภาพรวมสูงขึ้น จากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๓ 

1.๖ มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ  

1) นักเรียน มีความรู้ เจตคติที่ดี และทักษะพื้นฐาน
ต่องานอาชีพ   

ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 

๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีความพร้อมในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ   

ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 

 

    ๒.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๒.๑ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

๑) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
ที่โรงเรียนกำหนด  

ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 

๒) นักเรียนมผีลการประเมินคา่นิยม 12 ประการ
ระดับดีข้ึนไป 
 

ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 
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ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๒.๒ มีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

๑)  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย  

ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 

๒) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 

๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ  

๑) นักเรียน ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
เชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม  

ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 

๒.๔ มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม  

๑) นักเรียน มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 ร้อยละ ๙0 

 
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๒.๑ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมี
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ/ ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบาย
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยความร่วมมือ
ของทุกฝ่าย / มีการนำแผนไปปฏิบัติ/มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
  

๑) สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการที่
ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง ๕ งานหลักของ
สถานศึกษา และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่
ชัดเจน  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓) ๓)สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ  ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑)  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกกลุ่มสาระฯ  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๑) ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการ
อบรมตรง/สอดคล้องกับความต้องการและหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง  

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มี
แหล่งพักผ่อนเพียงพอสำหรับนักเรียน และมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 

  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป 
 

๑) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และ
จัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
  

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ 
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ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไป
จัดการเรียนการสอนได้จริงและผู้เรียนสามารถ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ 

๓) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (วิจัย/สื่อการ
สอน/รูปแบบ/วิธีการ)อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
๑ ชิ้น และมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในสถานศึกษา  

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๑) ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ 

๒) ครู ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ 

๓.๓ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๑) ครูจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ 
น่าเรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ 

๒) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข  

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๑) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๑) ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ 

๒) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
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 ๑.๗ ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด*  

คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด คือ  กตัญญูกตเวที มีสัมมาคารวะ 

 

๑.๘ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สี่) และข้อเสนอแนะ 
 

ตาราง ๙  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 

 
ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดีมาก 
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ดีมาก 

 

 

 

 

 

 



1 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

มาตรฐาน

ที ่
ข้อเสนอแนะ แนวทางการนำข้อเสนอแนะไปใช้ ผลการนำข้อเสนอแนะไปใช้ 

1             ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีค่าพัฒนาการของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ โดย

การส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ Active learning อย่างต่อเนื่อง 

เน้นการส่งเสริมทักษะการคิด การสื่อความ การเชื่อมโยงองค์

ความรู้ โดยนําค่าสถิติของผลการทดสอบ O-NET มาใช้ในการ

วิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงการสอนซ่อมเสริมแบบมีเป้าหมายที่

ชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น และผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริม 

ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด

สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ โดยการทําโครงงาน ชิ้นงาน โครงงาน 

STEM ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มสาระวิชา ฝึกการใช้เทคโนโลยีใน

การนําเสนอผลงาน สื่อสาร ชิ้นงาน เพ่ือสร้างพ้ืนฐานในการสร้าง

ชิ้นงานที่ตกผลึกจากการเรียนรู้ ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม

ต่อไป  

 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้  แบบ Active learning 

อย่างต่อเนื่อง 

2. เน้นการส่งเสริมทักษะการคิด การสื่อความ 

การเชื่อมโยงองคค์วามรู้ 

3. ส ่งเสร ิม  ความสามารถทางด ้านการคิด

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด

นอกกรอบ โดยการทําโครงงาน  ชิ ้นงาน 

โครงงาน STEM ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม

สาระวิชา 

4. ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน 

สื่อสาร ชิ้นงาน เพ่ือสร้างพ้ืนฐานในการสร้าง

ชิ้นงานที่ตกผลึกจากการเรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ 80  ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ 

Active learning 

2. ครูร้อยละ 75  เน้นการส่งเสริมทักษะการ

คิด การสื่อความ การเชื่อมโยงองค์ความรู้ 

3. ครูร้อยละ 75  ส่งเสริม ความสามารถ

ทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ โดยการทํา

โครงงาน ชิ ้นงาน โครงงาน STEM ให้

ครอบคลุมในทุกกลุ่มสาระวิชา 

4. ครูร้อยละ 90  ฝึกการใช้เทคโนโลยีใน

การนําเสนอผลงาน สื่อสาร ชิ้นงาน เพ่ือ

สร้างพ้ืนฐานในการสร้างชิ้นงานที่ตกผลึก

จากการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

มาตรฐาน

ที ่
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการนำข้อเสนอแนะไปใช้ ผลการนำข้อเสนอแนะไปใช้ 

2              ผู้บริหารควรส่งเสรมิให้ครูได้รับการปรับกระบวนทัศน์ 

พัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน สร้างความ

ตระหนักว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นสิ่งที่สอดแทรกอยู่ใน

การทํางานประจําตามวิถีชีวิตปกติ และส่งเสริมให้ครูได้รู้จักใช้

สารสนเทศจากระบบการประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการ

พัฒนาตนเองและ พัฒนางานอย่างเป็นระบบ ควรมีการ

ขับเคลื่อนต่อยอดนวัตกรรมการบริหาร KOBKUL MODEL ให้

เกิด ประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก

อย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมเชื่อมโยงกับการทํา 

แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี และ ระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน มีการประเมินผลการ ใช้นวัตกรรม 

ปรับปรุง พัฒนา ให้เกิดผลสําเร็จเป็นที่ยอมรับต่อไป และควร

ส่งเสริม ผลักดัน ให้ครู ผู้เรียน ได้ “คิด สร้าง ปรับปรุง ต่อยอด” 

ให้เกิดนวัตกรรมในแต่ละด้านตามบริบทให้ได้ในอนาคต  

 

1. ส่งเสริมให้ครูได้รับการปรับกระบวนทัศน์ 

พัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 

2. ส่งเสริมให้ครูได้รู้จักใช้สารสนเทศจากระบบ

การประกันคุณภาพภายในมาใช ้ในการ

พัฒนาตนเองและ พัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

 

3. ขับเคลื ่อนต่อยอดนว ัตกรรมการบร ิหาร 

KOBKUL MODEL ให้เกิด ประสิทธิภาพและ

ได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก 

4. ส่งเสริม ผลักดัน ให้ครู ผู้เรียน ได้ “คิด สร้าง 

ปรับปรุง ต่อยอด” ให้เกิดนวัตกรรมในแต่ละ

ด้านตามบริบทให้ได้ในอนาคต 

1. ครูทุกคนได้ร ับการปรับกระบวนทัศน์ 

พัฒนาความรู ้ด้านการประกันคุณภาพ

ภายใน 

2. ครูทุกคนได้รู้จักใช้สารสนเทศจากระบบ

การประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการ

พัฒนาตนเองและ พัฒนางานอย่างเป็น

ระบบ 

3. ครทูุกคนขับเคลื่อนต่อยอดนวัตกรรมการ

บ ร ิ ห า ร  KOBKUL MODEL ใ ห ้ เ กิ ด 

ประสิทธิภาพ 

4.  ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม ผลักดัน ให้ 

ได้ “คิด สร้าง ปรับปรุง ต่อยอด” ให้เกิด

นวัตกรรมในแต่ละด้านตามบริบท 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

มาตรฐาน

ที ่
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการนำข้อเสนอแนะไปใช้ ผลการนำข้อเสนอแนะไปใช้ 

3                 การประกันคุณภาพภายในด้านการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครูผู้สอน ควรกําหนดคุณลักษณะและ ตัวชี้วัดใน

การประเมินครูที่ชัดเจนและประเมินโดยการคิดร้อยละจากครูที่

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่ กําหนด และนําจํานวนครูที่

ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ มาคิดเป็นร้อยละของครูที่ผ่านเกณฑ์จากครู

ทั้งหมดและแปรผล เป็นระดับคุณภาพ เพ่ือสะท้อนข้อมูลที่

ชัดเจนและแม่นยํามากยิ่งขึ้น เนื่องจากโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม

มีการ ส่งเสริมให้ครูประกวดนวัตกรรมทุกปี ครูควรมีการต่อยอด

และพัฒนานวัตกรรมที่คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีการ ปรับปรุง

พัฒนา ประเมินผล และนํามาใช้จริงในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด

ประสิทธิผล และเผยแพร่สู่องค์กร ภายนอกต่อไปเพ่ือสร้างการ

ยอมรับและก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป  

 

         ส่งเสริมให้ครูประกวดนวัตกรรม มีการต่อ

ยอดและพัฒนานวัตกรรมที่คิดค้นอย่างต่อเนื่อง 

มีการ ปรับปรุงพัฒนา ประเมินผล และนํามาใช้

จริงในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผล และ

เผยแพร่สู ่องค์กร ภายนอกต่อไปเพื่อสร้างการ

ยอมรับและก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป  

 

        ร้อยละ 60 ของครูมีการต่อยอดและ

พัฒนานวัตกรรมที่คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีการ 

ปรับปรุงพัฒนา ประเมินผล และนํามาใช้จริง

ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผล 



1 

๑.๘ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

 ตาราง  ๑๐  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 

๒๕๖๒   ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ด ี ดี ดี 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                  ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (จำนวน ๓ มาตรฐาน) 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑. ระดับคุณภาพ  ดี 

๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา                

            โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมใช้  Kobkul Model เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและใช้กระบวนการ 
PDCA ในการวางแผนดำเนินงาน โรงเรียนได้ให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ระดมความคิดผ่านรูปแบบการ  
PLC  เพื่อหาข้อมูล ความบกพร่องและวิธีการพัฒนา  ลงมือปฏิบัติ ทดสอบติดตามผลเป็นระยะและประเมินผล
ต่อไป  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐาน  และตัวชี้วัดของหลักสูตรมี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง  แบบลง
มือปฏิบัติ  แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก นำไปสู่การดำเนินงาน
ดังนี้    

ในรอบปีที่ผ่านมาด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า covid 19 โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีทั้ง On-line  On-hand  On-demand และ On-site 

จึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ดีเท่าที่ควรด้วยปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและเวลา
ของนักเรียนที่ต้องมีภาระต่อหน้าที่การงานที่บ้านเป็นต้น 
     
    ๒.๒ ผลการดำเนินงาน   

 ๒.๒.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน           

          ๑. นักเรียนร้อยละ  84.62  มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
          ๒.  นักเรียนร้อยละ  ๙๐.52  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 
          3.  นักเรียนร้อยละ  65.55  มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ   
          4.  นักเรียนร้อยละ  64.88  มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารภาษามลายู 
            ๕.  นักเรียนร้อยละ  ๖5.22  มีความสามารถในการคิดคำนวณ 
          ๖.  นักเรียนร้อยละ  73.24  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
                แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป   
 ๗. นักเรียนร้อยละ  73.58  มีส่วนร่วมผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถ 
               อธิบายหลักการ แนวคิดข้ันตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ อย่างน้อยปี 
               การศึกษาละ ๑ ชิ้นงาน 
 ๘. นักเรียนร้อยละ  80.27  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับดีขึ้น 
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ตาราง  ๑๑  แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง จำแนกตามระดับชั้น 

            และระดับคุณภาพ  

 
ระดับชั้น 

 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๗0 9 18 30 4 1 84.62 
ม.๒ 12 30 32 15 2 
ม.๓ 9 16 21 5 2 
ม.๔ 6 5 11 7 3 
ม.๕ 6 8 11 4 2 
ม.๖ 7 12 10 1 - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 16.39 29.77 38.46 12.04 3.34 
ร้อยละของนักเรียนระดับดีขึ้นไป 84.62   

 
ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

๑) แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 

๒) สมุดบันทึกการอ่านของนักเรียน 

๓) สุมดบันทึกการใช้ห้องสมุด 

๔) ภาพประกอบกิจกรรมของห้องสมุด 

 

ตาราง  ๑๓  แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

 
ระดับชั้น 

 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ 63 4 14 ๒๐ ๑9 5 65.55 
ม.๒ ๕ 2๘ 22 32 4 
ม.๓ 6 6 21 17 ๓ 
ม.๔ 4 8 11 6 3 
ม.๕ 5 6 ๑๑ 8 1 
ม.๖ 7 8 ๑0 5 - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 10.37 23.41 31.77 29.10 5.35 
ร้อยละของนักเรียนระดับดีขึ้นไป 65.55   
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ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้ 

๑) แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

๒) แบบรายงานผลกิจกรรม English Speaking Day 

๓) แบบบันทึกผลกิจกรรมการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ 

๔) กิจกรรมภาพถ่าย 
 

ตาราง  ๑๔  แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษามลายู จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

 
ระดับชั้น 

 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษามลายู 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๖๓ 3 15 20 19 5 64.88 
ม.๒ 5 28 22 32 4 
ม.๓ 7 6 20 17 3 
ม.๔ 4 8 11 6 3 
ม.๕ 5 6 11 8 1 
ม.๖ 5 9 9 7 - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 9.70 24.08 31.10 29.77 5.35 
ร้อยละของนักเรียนระดับดีขึ้นไป 64.88   

 

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้ 

๑) แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษามลายู 

๒) รายงานผลกิจกรรม  Bahasa Malayu delivery 

๓) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษามลายู 

๔) ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ   
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ตาราง  ๑๕  แสดงความสามารถในการคิดคำนวณ จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

 
ระดับชั้น 

 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
คำนวณจำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๖๕ 5 13 19 21 4 65.22 
ม.๒ 6 27 22 32 4 
ม.๓ 7 7 20 16 3 
ม.๔ 3 8 12 6 3 
ม.๕ 5 6 11 8 1 
ม.๖ 6 9 9 6 - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 10.70 23.41 31.10 29.77 5.02 
ร้อยละของนักเรียนระดับดีขึ้นไป 65.22   

 
ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

๑) แบบประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ 

๒) รายงานผลกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 

๓) ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ   

 

ตาราง  ๑๖  แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

 
ระดับชั้น 

 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แก้ปัญหาจำแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๗๓ 8 16 15 20 3 73.24 
ม.๒ 12 26 20 31 2 
ม.๓ 9 14 17 11 2 
ม.๔ 6 9 12 3 2 
ม.๕ 7 7 13 3 1 
ม.๖ 10 9 9 2 - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 17.39 27.09 28.76 23.41 3.34 
ร้อยละของนักเรียนระดับดีขึ้นไป 73.24   
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ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

๑) แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 

๒) รายงานผลกิจกรรมชุมนุม 

๓) รายงานผลกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

๔) ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 

 

ตาราง  ๑๗  แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

 
ระดับชั้น 

 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๗๓ 7 15 17 19 4 73.58 
ม.๒ 10 24 23 31 3 
ม.๓ 10 14 17 11 1 
ม.๔ 8 9 11 2 2 
ม.๕ 9 7 10 4 1 
ม.๖ 12 8 9 1 - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 18.39 25.75 29.10 23.08 3.68 
ร้อยละของนักเรียนระดับดีขึ้นไป 73.58   

 

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

๑) แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

๒) รายงานผลกิจกรรมชุมนุม 

๓) รายงานผลกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

๔) ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
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ตาราง  ๑๘  แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามระดับชั้นและระดับ 

           คุณภาพ 

 
ระดับชั้น 

 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ 80 10 12 22 16 2 80.27 
ม.๒ 13 23 26 27 2 
ม.๓ 11 16 18 7 1 
ม.๔ 9 8 13 1 1 
ม.๕ 9 11 10 1 - 
ม.๖ 10 10 9 1 - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 20.74 26.76 32.78 17.73 2.01 
ร้อยละของนักเรียนระดับดีขึ้นไป 80.27   

 

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

๑) แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒) แบบบันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
๓) แบบบันทึกการใช้ห้อง DLIT 
๔) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) ภาพถ่าย 
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ตาราง  ๑๙  แสดงจำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมาย 
 ที่โรงเรียนกำหนด จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียน
กำหนด 

นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ 
เท่ากับและสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

1. ภาษาไทย 
๒.๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ ๗๐ 

579 410 70.81 

2. คณิตศาสตร์ 
๒.๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ ๖๕ 

579 285 49.22 

๓. วิทยาศาสตร์ 
๒.๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ ๖๕ 

519 319 61.46 

4. สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๒.๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ ๗๐ 

519 348 67.05 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒.๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ ๗๐ 

579 417 72.02 

๖. ศิลปะ 
๒.๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ ๗๐ 

579 321 55.44 

๗. การงานอาชีพ 
๒.๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ ๗๐ 

489 249 50.92 

๘. ภาษาต่างประเทศ 
๒.๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ ๖๕ 

579 261 45.08 
 

กราฟ  แสดงจำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียน
กำหนดจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 256๓ 

 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐ ๗๐

๖๕ ๖๕ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐
๖๕

70.81

49.22

61.46
67.05

72.02

55.44 50.92
45.08

ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนด นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
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ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

๑) หลักสูตรสถานศึกษา 

๒) หลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระฯ 

๓) แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

๔) สมุดประเมินผลทุกกลุ่มสาระฯ 

ตารางแสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  จำแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

ตารางแสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  จำแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติเปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ภาษาไทย 53.11 -2.95 -5.26 51.97 -1.14 -2.19 ๔๗.๑๗ -4.80 -10.18 

คณิตศาสตร์ 22.63 -8.35 -26.95 22.53 -0.1 -0.44 ๑๙.๐๕ -3.48 -18.27 

วิทยาศาสตร์ 26.93 -8.8 -24.63 27.16 0.23 0.85 ๒๗.๔๓ 0.27 0.98 

ภาษาอังกฤษ 27.69 0.79 2.94 30.95 3.26 10.53 ๒๔.๘๘ -6.07 -24.40 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่ม
สาระฯ 

32.59 -4.83 -12.90 33.15 0.56 1.70 29.6 -3.52 -11.88 

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติจำแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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ตารางแสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  จำแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติเปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผา่นมา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ภาษาไทย 37.64 -10.20 -21.32 40.50 2.86 7.06 46.71 6.21 13.29 

คณิตศาสตร ์ 17.73 -6.13 -25.69 21.09 3.36 15.93 20.83 -0.26 -1.25 

วิทยาศาสตร ์ 23.86 -5.17 -17.81 27.99 4.13 14.76 29.33 1.34 4.57 

สังคมศึกษาฯ 32.47 -1.62 -4.75 32.50 0.03 0.09 35.03 2.53 7.22 

ภาษาอังกฤษ 22.34 -1.84 -7.61 23.36 1.02 4.37 20.82 -2.54 -12.20 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสาระฯ 26.81 -4.99 -15.70 29.09 2.28 7.84 30.54 1.46 4.77 
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กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติจำแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔



1 

ตาราง  ๒๒  แสดงความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

 
ระดับชั้น 

 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๘๕   10 12 25 13 2 85.62 
ม.๒ 14 24 34 17 2 
ม.๓ 12 15 21 4 1 
ม.๔ 10 9 10 2 1 
ม.๕ 9 10 11 1 - 
ม.๖ 13 9 8 - - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 22.74 26.42 36.45 12.37 2.01 
ร้อยละของนักเรียนระดับดีขึ้นไป 85.62   

 

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้ 

๑) แบบประเมินความสามารถในการแสดงความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๒) ข้อมูลการเข้าเรียนต่อสายอาชีพ 

๓) รายานผลการดำเนินงานกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ 

๔) รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม 

๕) ภาพถ่าย 

 

๒.๒.๒ คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้ เรียน 

          ๑. นักเรียนร้อยละ  85.28  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
          ๒. นักเรียนร้อยละ  90.64  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
          ๓. นักเรียนร้อยละ  92.31  เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเชื้อชาติ 
              ศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
          ๔. นักเรียนร้อยละ  91.30  มีสุขภาวะทางด้านร่างกายในระดับดีข้ึนไป 
          ๕. นักเรียนร้อยละ  9๒.๓๑  มีสุขภาวะทางจิตสังคมในระดับดีข้ึนไป 
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ตาราง  ๒๓  แสดงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ  

 
ระดับชั้น 

 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนแสดงคณุลกัษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศกึษาก าหนด 

จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๘๕   10 12 26 12 2 85.28 
ม.๒ 14 24 34 18 1 
ม.๓ 13 14 19 6 1 
ม.๔ 11 9 9 2 1 
ม.๕ 8 9 13 1 - 
ม.๖ 14 9 7 - - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 23.41 25.75 36.12 13.04 1.67 
ร้อยละของนักเรียนระดับดีขึ้นไป 85.28   

  

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

๑) แบบประเมินคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒) แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 

๓) แบบบันทึกกิจกรรมคาบคุณธรรม 

๔) รายงานกิจกรรมน้องไหว้พ่ีพ่ีไหว้น้อง 

๕) รายงานกิจกรรมวันย่ากอบกุลฯ 

๖) รายงานกิจกรรมวันมุฑิตาจิต 

๗) รายงานกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

๘) ภาพถ่าย 
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ตาราง  ๒๔  แสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

 
ระดับชั้น 

 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนแสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๘๕   11 14 25 12 - 90.64 
ม.๒ 18 27 36 10 - 
ม.๓ 14 16 18 5 - 
ม.๔ 12 9 10 1 - 
ม.๕ 9 9 13 - - 
ม.๖ 14 10 6 - - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 26.09 28.43 36.12 9.36 - 
ร้อยละของนักเรียนระดับดีขึ้นไป 90.64   

 

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้  

๑) แบบประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   

๒) รายงานกิจกรรมทางศาสนา 

๓) รายงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

๔) รายงานกิจกรรมน้องไหว้พ่ีพ่ีไหว้น้อง 

๕) ภาพถ่ายประกอบกิจกรรมการแสดงมโนรา 
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ตาราง  ๒๕  แสดงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จำแนกตามระดับชั้นและระดับ 

           คุณภาพ  

 
ระดับชั้น 

 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนแสดงการยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จำแนก

ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๘๕ 12 14 25 11 - 92.31 
ม.๒ 20 28 36 7 - 
ม.๓ 13 17 19 4 - 
ม.๔ 12 10 9 1 - 
ม.๕ 10 9 12 - - 
ม.๖ 13 9 8 - - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 26.76 29.10 36.45 7.69 - 
ร้อยละของนักเรียนระดับดีขึ้นไป 92.31   

 

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

๑) แบบประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๒) ภาพประกอบการทำงานร่วมกันของสองศาสนา 

๓) ภาพประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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ตาราง  ๒๖  แสดงสุขภาวะทางร่างกาย จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

 
ระดับชั้น 

 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนแสดงสุขภาวะทางร่างกาย 

จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๘๕ 12 17 27 5 1 91.30 
ม.๒ 17 28 36 8 2 
ม.๓ 10 17 19 5 2 
ม.๔ 11 9 10 1 1 
ม.๕ 9 9 12 1 - 
ม.๖ 12 10 8 - - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 23.75 30.10 37.46 6.69 2.01 
ร้อยละของนักเรียนระดับดีขึ้นไป 91.30   

 

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้  

๑) แบบประเมินสุขภาวะทางร่างกาย 

๒) ข้อมูลการเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูง 

๓) ภาพถ่าย  
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ตาราง  ๒๗  แสดงสุขภาวะทางจิตสังคม  จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

 
ระดับชั้น 

 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนแสดงสุขภาวะทางจิตสังคม  

จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๘๕ 11 18 28 4 1 92.31 
ม.๒ 17 30 39 3 2 
ม.๓ 10 17 21 5 - 
ม.๔ 7 8 12 3 2 
ม.๕ 8 10 10 2 1 
ม.๖ 11 12 7 - - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 21.40 31.77 39.13 5.69 2.01 
ร้อยละของนักเรียนระดับดีขึ้นไป 92.31   

 

ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

๑) แบบประเมินแสดงสุขภาวะทางจิตสังคม   

๒) ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม 

๓) ภาพถ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

       โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมมีการส่งเสริมนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก 

เช่นการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมวัน

วิทยาศาสตร์กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหามิตรเกมส์ 

กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ กิจกรรมทางศาสนา 

กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมการแสดงวันขึ้นปีใหม่ 

กิจกรรมการแสดงงานทอดกฐินสามัคคี เป็นต้น 

         โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมยังต้องรีบพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่ผลการ

เรียนต่ำกว่ามาตรฐานที่วางไว้และพัฒนาค่า O-net  

ให้สูงขึ้น 

        

๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
         1. โรงเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมส่งเริมอาชีพ ในคาบ STAR STEM 
         2. โรงเรียนดำเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
         ๓. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมาเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับ 
             นักเรียนที่สนใจ 
         ๔. ปรับปรุงหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระ 
         ๕. ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  

๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

          โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมใช้  Kobkul Model เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและใช้กระบวนการ 
PDCA ในการวางแผนดำเนินงาน โรงเรียนใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือระดมความคิด
ของบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภายนอกในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน  
          โรงเรียนนำผลจากการวิเคราะห์  SWOT มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนดำเนินการโดยสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติ แผนยุทธศาสตร์ จชต. มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และนำข้อเสนอแนะของ สมศ.  
          โรงเรียนมีโครงสร้างและการกำหนดภาระงาน  บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนทั้ง  ๕ กลุ่มงาน มีการแต่งตั้ง
ตามคำสั่งของโรงเรียนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาและครู
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นการคัดกรองนักเรียนด้านต่างๆ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การส่งต่อความช่วยเหลือด้านต่างๆ 
นอกจากนี้โรงเรียนมีการนิเทศภายในทั้งรูปแบบจับคู่นิเทศหรือเชิญบุคลากรภายนอกมาร่วมนิเทศน์ภายใน 
           โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นคนดำเนินการโดยยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นแนวทางโดยให้ครูดึงความเป็นท้องถิ่นและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วย มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็มความสามารถ 
            โรงเรียนมีการวางแผนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดสรรงบประมาณมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเพ่ือให้มีการ ดำเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลมี
กำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ออกคำสั่งอย่างชัดเจน โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรมพัฒนาตนเองตามสาขาวิชาที่ถนัด มีการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้    
๒.๒ ผลการดำเนินงาน   

       ๑) โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดระดับคุณภาพดีเลิศ 

       ๒) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาระดับคุณภาพดีเลิศ 

       ๓) โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 

           กลุ่มเป้าหมายระดับคุณภาพดีเลิศ 

       ๔) ครูและบุคลากรร้อยละ ๙๕  ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

       ๕) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ระดับคุณภาพดีเลิศ 

       ๖) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ระดับ 

คุณภาพดีเลิศ 
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 ๒.๓  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

          ๑) แผนกลยุทธสถานศึกษา 

๒) แผนปฏิบัติการประจำปี 

๓) หลักสูตรสถานศึกษา 

๔) รายงานการประเมินตนเอง 

๕) รายงานประจำปี SAR 

๖) รายงานการใช้ห้องปฏิบัติการ DLIT 

๗) รายงานการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๘) คำสั่งการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 

๙) โครงสร้างฝ่ายบริหาร 

          ๑๐) มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
 

ตาราง  ๒๘ แสดงผลการประเมินจำแนกตามประเด็นพิจารณา 
 

ประเด็นพิจารณา* ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 

   ชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

    ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๙๕    ๙๘.๕๐ สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 

    การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

    จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 
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ภาพ ๑   แสดงโมเดล/กระบวนการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ ๒   แสดงกระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                    และทุกกลุ่มเป้าหมาย* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนกอบกุลวทิยาคม 

  KOBKUL model   
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ภาพ ๓   แสดงกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

แผนผังแสดงกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

Do

Check

Act

น าข้อมลูมาจดัท า

สารสนเทศ 

วิเคราะห์จดุเด่น 

จดุที่ควรพฒันา 

จดัเก็บเป็นสารสนเทศ 

ในการพฒันาบคุลากร 

จดัท า ID PLIN 

รายงานผลการพฒันา 

ครูและบคุลากร 

น าผลการพฒันาตนเอง 
ไปใช้ประโยชน์ 

เปิดโอกาสให้บคุลากร 
ได้พฒันาตนเอง 

วางแผนการพฒันา 

ร่วมกบัผู้บริหาร 

เข้ารับการอบรม 

 
ศกึษาดงูาน 

ศกึษาต่อใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ 

ผู้ เรียน ตนเอง เพื่อนร่วมงาน 

แลกเปล่ียน

เรียนรู้ผ่าน PLC 

พฒันา
กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 

มี/เลื่อนวิทย

ฐานะให้สงูขึน้ 
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๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนมีการปรับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยการใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วมประชุม
ระดมสมอง ประชุมกลุ่ม ประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น 
การเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์   
 

        โรงเรียนควรพยายามสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง    มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 

 ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 

         การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง   มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา และการสร้างระบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา            
      โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผ่าน
กระบวนการ MODEL CIPPA  โดยดำเนินการพัฒนาครูและกระบวนการเรียนรู้โดยการประชุมปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล  ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล จัดทำหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกระดับชั้น  โดยการจัดกิจกรรม จัดการสอนด้วยโครงงาน  จัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS)  จัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  เน้นทักษะกระบวนการคิด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในรอบปีที่ผ่านมาด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า covid 19 โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีทั้ง On-line  On-hand  On-demand และ On-site 
จึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ดีเท่าที่ควรด้วยปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและเวลา
ของนักเรียนที่ต้องมีภาระต่อหน้าที่การงานที่บ้านเป็นต้น 
 
 
    ๒.๒ ผลการดำเนินงาน   

         ๑)  ครูร้อยละ ๙๖.๒๐ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิต 
         ๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 

   ๓) ครูร้อยละ ๙๑.๒๐ มีนวตักรรมในการจัดการเรียนรู้ (วิจัย/สื่อการสอน/รูปแบบ/วิธีการ)อย่างน้อยปี 
         การศึกษาละ ๑ ชิ้นและมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษา 

๔) ครูร้อยละ ๙๖,๒๐ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๕) ครูร้อยละ ๙๐.๑๕ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         ๖) ครูร้อยละ ๙๗.๖๐ จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ 
    ๗) ครูร้อยละ ๙๔.๑๕ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด 
         กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

         ๘) ครูร้อยละ ๙๕.๒๕ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 



41 

 

๖) ครรู้อยละ ๙๐.๒๕ เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLCระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๗)  สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
คุณภาพระดับดีเลิศ 

 
             

 ๒.๓  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

          ๑) รายงานสรุปโครงการวันภาษาไทย 

๒) รายงานสรุปโครงการวันสุนทรภู่ 

๓) รายงานสรุปโครงการห้องสมุดมีชีวิต 
 

         

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ๔  แสดงโมเดล/กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ตาราง  ๒๙  แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำแนกตามประเด็น      
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. ครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

    และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ร้อยละ ๙๓ ๙๗.๒๕ สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๒. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรม 

    ได้จริง 

ร้อยละ ๙๓ ๑๐๐ สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๓. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (วิจัย/สื่อการสอน/ 
    รูปแบบ/วิธีการ)อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ชิ้น และมี 
    การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๓ ๙๐.๒๐ ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๔. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการ 
    สอนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
    แสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ร้อยละ ๙๓ ๙๕,๕๐ สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๕. ครู ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๙๓ ๙๓.๑๕ สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๖. ครูจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่า 
    เรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ร้อยละ ๙๓ ๙๗.๖๐ สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๗. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาส 
    ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง 
    มีความสุข 

ร้อยละ ๙๓ ๙๓.๒๕ สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๘. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี 
    ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 
    ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้ง 
    ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนา 
    ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๙๓ ๙๕.๒๕ สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๙. ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    (Professional Learning Community: PLC) 
    ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
    ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ร้อยละ ๘๕ ๙๑.๗๕ สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๑๐. สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
     พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 
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๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

         ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียน
การสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้
นักเรียนได้แสดงออกอย่างหลากหลาย และแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ควรประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตาม
สภาพจริงและให้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประเมินอย่าง
หลากหลาย  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพ่ือให้นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง  และควรทำวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

  

 ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 

         ๑) การประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามสภาพจริง     

         ๒) เน้นการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง     

         ๓) เน้นการสอนเชิงปฏิบัติจริง 

         ๔) เน้นกระบวนการสอนเป็นกลุ่ม    



1 

ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  

สังเคราะห์  นำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(๓-๕ ปี)  ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิ ดความยั่งยืน  

ดังนั้น  จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม

ของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและ

ความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 

 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของผู้เรียน 
    โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมมีการในรอบปี

ที่ผ่านมาด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรน่า covid 19 โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใน
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีทั้ง On-
line  On-hand  On-demand และ On-site 
จึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ดีเท่าที่ควรด้วย
ปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ
และเวลาของนักเรียนที่ต้องมีภาระต่อหน้าที่การงาน
ทีบ่้านเป็นต้น 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    โรงเรียนมีการปรับแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยการใช้เทคนิคการ
ประชุมที่หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วน
ร่วมประชุมระดมสมอง ประชุมกลุ่ม ประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์   

 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมยังต้องรีบพัฒนาผลสัมฤทธิ์

นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่ผลการเรียนต่ำกว่า

มาตรฐานที่วางไว้และพัฒนาค่า O-net  

ให้สงูขึน้ 
 
 
 
 
 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    โรงเรียนควรพยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ของผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง    มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นสำคัญ 
         ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
โดยการปฏิบัติจริง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างหลากหลาย 
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นสำคัญ 

    ควรประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ตามสภาพจริงและให้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประเมินอย่าง
หลากหลาย  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพ่ือให้นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง  และควรทำวิจัย
ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๑  

      1. โรงเรียนจัดคาบกิจกรรมส่งเริมอาชีพให้หลากหลาย  
               2. โรงเรียนดำเนนิการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
               ๓. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมาเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับ 
                   นักเรียนที่สนใจ 
               ๔. ปรับปรุงหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระ 
               ๕. ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๒  

          การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี 
 ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา และการสร้างระบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๓  

     ๑) การประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามสภาพจริง     

              ๒) เน้นการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างนวัตกรรมการสอน     

              ๓) เน้นการสอนเชิงปฏิบัติจริง 

              ๔) เน้นกระบวนการสอนเป็นกลุ่ม 

    

ความต้องการช่วยเหลือ 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

    ๑. การจัดสรรงบประมาณดูแลในส่วนของค่าวิทยากรให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 

    ๒. แนวทางเลือกเพ่ือค้นหาความถนัดของตนเอง 
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 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    ๑.  การบริหารจัดการด้านครูไม่ครบทุกสาขาวิชา 

    ๒.  การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนที่ทันสมัย 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ๑. การอบรมครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่หลากหลาย 

    ๒. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ



1 

 

ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ประกาศค่าเป้าหมาย 

 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 คู่มือ/แนวทาง/คำอธิบายการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา จำแนกแต่ละระดับชั้น 

 ภาพกิจกรรม 

  ฯลฯ 
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ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

เว็บไซต์โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 
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คณะผู้จัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

 
๑.  นายจันทแสน         วงศ์ชนะ   ประธานกรรมการ    

๒.  นางบุสริน  ขุนชนะ   กรรมการ 

๓.  นางสาวฝาตีม๊ะ รอมานี   กรรมการ 

๔.  นางสาวนันทิน ี จูนิพัทธ์   กรรมการ 

๕.   นายธนากร  ไชยเขียว   กรรมการ 

๖.  นางหนึ่งนรี  จิระกิตติ์กานต์กุล  กรรมการ 

๗.  นางศิริวรรณ  แก้วทอง   กรรมการ 

๘.  นางอรุณี  คงเสน   กรรมการ 

๙.  นางสาวหุสนา           โอะโร   กรรมการ 

๑๐. นางสาวจิรัชญา  เสถียรรังสฤษฏ์    กรรมการ 

๑๑. นายสุรศักดิ์   คงทอง     กรรมการ 

๑๒. นายคณัสนันท์  จิรโชติกูล   กรรมการ/เลขานุการ 

๑๓. นายอันศอรี  เจริญวงศ์         กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


