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ค ำน ำ 

การวางแผนเป็นกระบวนการขัยเคลื่อนที่ช่วยให้การด าเนินงานของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อความ
เหมาะสม เป็นเครื่องมือในการควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

 แผนยุทธศาตร์ ฉบับนี้โรงเรียนได้จัดท าขึ้นตามาตรฐานการดศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดของส านักงานการศึกษามัธยมศึกษา และยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนกลยุทธ์ของ จชต. และค าแนะน าจากการประเมินของ สมศ. รอบที่ ๔ โดยได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรในโรงเรียน ได้ร่วมกันพิจารณาและก าหนดความต้องการ และความจ าเป็นของโรงเรียน 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา มากลั่นกรองวิเคราะห์ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ อันจะท าให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายที่รัฐก าหนด
ได้เป็นอย่างดี และน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาเข้าสู่สากล 

 ขอขอบคุณคะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนชุมชน 
ตัวแทนนักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียกอบกุลวิทยาคม ท าให้ความร่วมมือในการก าหนด
วางแผนในหน้าที่รับผิดชอบ ร่วมใจกันก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ท าให้สามารถจัดท า
แผนปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกกลุ่มงาน งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถ
จะด าเนินการไปตามแผนด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เพ่ือน าไปสู่
มาตรฐานการศึกษา ความภาคภูมิใจอันเป็นสภาพแห่งความส าเร็จและความก้าวหน้าในหน่วยงาน
ต่อไป 
 

 

นายจันทแสน  วงศ์ชนะ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบในการใช้แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- พ.ศ. 2567 

ตามที่โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- พ.ศ. 2567 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและใช้
งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษา ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ สมควรอนุมัติให้ใช้ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- พ.ศ. 2567 

 
 
 
   ลงชื่อ  
    (นายภราดร  ธวัชชัยกร) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 
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ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 

1.ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมตั้งอยู่หมู่ที่  5  ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา เดิมชื่อ
โรงเรียน  คลองแงะ(กอบกุลวิทยา) ได้เปิดสอนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งแรกเม่ือปีการศึกษา 
2497 โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนประชาบาลบ้านคลองแงะ เป็นการชั่วคราว 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 นางกอบกุล  รัตนปราการ ได้มอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษา จ านวน 
12 ไร่ เพ่ือเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน และในปี พ.ศ. 2499 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรร
งบประมาณ จ านวน  200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียน 1 หลัง  โรงเรียนจึงได้
ย้ายสถานที่จากโรงเรียนบ้านคลองแงะ มาอยู่ในสถานที่ใหม่ คือสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2499  

 ในปี พ.ศ. 2519 กรมสามัญศึกษาประสงค์จะยกระดับโรงเรียนคลองแงะ(กอบกุลวิทยา)เป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น แต่ขนาดพ้ืนที่ของโรงเรียนไม่ถึงเกณฑ์การ
จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ของกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น  โรงเรียนจึงได้น าปัญหาความ
ขัดข้องดังกล่าวปรึกษา คุณสุชาติ  รัตนปราการและญาติ ซึ่งเป็นบุตร-ธิดา ของนางกอบกุล  รัตนปรา
การ  บรรดา บุตร-ธิดาและญาติ ต่างเห็นถึงความส าคัญและคุณประโยชน์ทางการศึกษาที่จะเกิดแก่
เยาวชน    จึงได้ร่วมบริจาคที่ดินให้กรมสามัญศึกษาเพ่ือขยายพื้นท่ีโรงเรียนคลองแงะ(กอบกุลวิทยา) 
เพ่ิมเติมอีก   จ านวน  24 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา รวมเป็นพ้ืนที่โรงเรียนคลองแงะ(กอบกุลวิทยา) 
ทั้งสิ้น   จ านวน  36 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา  

 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศยุบเลิกโรงเรียนคลองแงะ(กอบกุลวิทยา) ซึ่งเดิมสังกัดกอง
การประถมศึกษา และตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนกอบกุล
วิทยาคม” เมื่อ วันที่  20 เมษายน พ.ศ. 2519 และต่อมาในปีการศึกษา 2527 กรมสามัญศึกษาจึง
อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาจนถึงปัจจุบัน   

2. สภำพปัจจุบัน 
 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่เลขที่ 258 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวนิช ในเขตเทศบาลต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสะเดาไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 18 กิโลเมตร และห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 950 กิโลเมตร  
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 สภาพชุมชนในเขตต าบลพังลา ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ
และประมาณร้อยละ 5 นับถือศาสนาอิสลาม  มีวัด 4 วัด และมัสยิด 4 มัสยิด โรงเรียนประถมศึกษา 
5  โรงเรียน  และโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน      ประชาชนประกอบอาชีพ ท าสวนยางพารา 
มากที่สุด และรองลงไปได้แก่  ท าสวนผลไม้  ค้าขาย ท างานในโรงงาน และรับจ้างทั่วไป 

3. ข้อมูลชุมชน 
 สภาพชุมชนในเขตใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วยต าบลพังลา ต าบลปริก ต าบล
ท่าโพธิ์  และต าบลเขามีเกียรติ  มีข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 
 เทศบาลต าบลคลองแงะ 
  จ านวนครัวเรือน                        3,385    ครัวเรือน  
  จ านวนประชากรโดยประมาณ 
   นับถือศาสนาพุธ  7,674   คน  คิดเป็นร้อยละ  92.88 
   นับถือศาสนาอิสลาม    670   คน  คิดเป็นร้อยละ  7.22 
   รวม  8,344  คน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลพังลา 
  จ านวนหมู่บ้าน              6 หมู่บ้าน    
  จ านวนครัวเรือน                    1,744      ครัวเรือน 

จ านวนประชากรโดยประมาณ 
   นับถือศาสนาพุธ  4,420    คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
   นับถือศาสนาอิสลาม    -         คน  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
   รวม     10,998 คน 

องค์การบริหารส่วนต าบลปริก 
  จ านวนหมู่บ้าน     11 หมู่บ้าน    
  จ านวนครัวเรือน             1,670      ครัวเรือน 

จ านวนประชากรโดยประมาณ 
   นับถือศาสนาพุธ  8,817   คน  คิดเป็นร้อยละ   80.75 
   นับถือศาสนาอิสลาม 2,281   คน  คิดเป็นร้อยละ   19.25 
   รวม     10,098 คน 
 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ 
  จ านวนหมู่บ้าน      8 หมู่บ้าน    
  จ านวนครัวเรือน             2,133      ครัวเรือน 

จ านวนประชากรโดยประมาณ 
   นับถือศาสนาพุธ  4,147    คน  คิดเป็นร้อยละ   62.21 
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   นับถือศาสนาอิสลาม 2,475    คน  คิดเป็นร้อยละ   37.57 
นับถือศาสนาคริสต์        6    คน   คิดเป็นร้อยละ    0.09 
นับถือศาสนาซิกส์               61   คน  คิดเป็นร้อยละ     0.13 

   รวม        6,490 คน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขามีเกียรติ 
  จ านวนหมู่บ้าน              5 หมู่บ้าน    
  จ านวนครัวเรือน                    1,922      ครัวเรือน 

จ านวนประชากรโดยประมาณ 
   นับถือศาสนาพุธ  5,161    คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
   นับถือศาสนาอิสลาม    -         คน  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
   รวม     5,161 คน 

 นอกจากนี้ในชุมชนยังมีสถานที่ส าคัญ  ประกอบด้วยวัด  5  วัด   มัสยิด  4  มัสยิด  
โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  จ านวน  5 โรงเรียน  และโรงเรียนสังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชน  จ านวน 2 โรงเรียน  โรงงานอุตสาหกรรม  11 โรงงาน  ประชาชน
ประกอบอาชีพท าสวนยางพารามากที่สุด และรองลงมาได้แก่อาชีพ ท าสวนผลไม้   ค้าขาย  รับ
ราชการ ท างานในโรงงานรับจ้างทั่วไป 

4. เครื่องหมำยและตรำประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องหมำยประจ ำโรงเรียน     คือ  มือ กับ ตรี 

มือ    หมายถึง  มือของพระปฏิมาคือ ผู้มีคุณธรรม 
              ตรี    หมายถึง  ความรู้ ความฉลาดเฉียบแหลมของปัญญา 
              รวมความหมาย ความรู้ต้องใช้คู่กับคุณธรรม 

พุทธสุภำษิตประจ ำโรงเรียน        นิสมฺม  กรณ    เสยฺโย 
            หมายถึง   คิดใคร่ครวญก่อนท า  ย่อมดีกว่า 
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ปรัชญำประจ ำโรงเรียน             ประพฤติด ี  มีวินัย   ใฝค่วามรู้  เชิดชูสถาบัน 
สีประจ ำโรงเรียน        เหลือง - แดง   
       สีเหลือง       หมายถึง  ความฉลาด  ปราดเปรื่อง 
               สีแดง          หมายถึง  ความกล้าหาญ 
อักษรย่อ      ก.ค. 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน        ต้นอินทนิล              
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5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนกอบกุลวิทยำคม 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนกังำนผูอ้  ำนวยกำร 

 

กรรมกำรบริหำรโรงเรยีน 

มูลนิธิกอบกุลรัตนปรำกำร ชมรม

ศิษยเ์ก่ำ ชมรมครูผูป้กครอง 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภำคีเครือข่ำยผูป้กครอง 

กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 

 

กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล กลุ่มงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

นกัเรยีน 

 

 

 

กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนกัเรียน 
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6. อำคำรสถำนที่ 
ปัจจุบันโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม มีสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้ 
1. อาคารเรียนแบบ 015 สร้างด้วยเงินงบประมาณปี  2513              จ านวน   4 

ห้องเรียน 
2. อาคารเรียน แบบ 216 ล สร้างด้วยเงินงบประมาณปี  2529-2530   จ านวน  16  

ห้องเรียน 
3. อาคารเรียน แบบ 318  สร้างด้วยเงินงบประมาณปี  2513   จ านวน  8 

ห้องเรียน 
4. อาคารหอประชุมแบบ 005  สร้างด้วยเงินงบประมาณปี  2523 จ านวน  1   หลัง 
5. อาคารโรงฝึกงาน(ใช้เป็นโรงอาหาร)    จ านวน  1   หลัง 
6. อาคารโรงฝึกงาน(ใช้เรียนช่างอุตสาหกรรมและคหกรรม)  จ านวน  1  หลัง 
7. ห้องน้ าห้องส้วม      จ านวน  5 หลัง  26  ที่นั่ง 
8. ศาลาอเนกประสงค์      จ านวน  1   หลัง 
9. บ้านพักครู       จ านวน  7   หลัง 
10. สนามฟุตบอล       จ านวน  1   สนาม 
11. สนามบาสเกตบอล      จ านวน  1   สนาม 
12. ลานกีฬาอเนกประสงค์(สนามเทนนิส)    จ านวน  1   สนาม 

7. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีจ านวนทั้งหมด 69 เครื่อง 

    ใช้เพื่อการเรียนการสอน 55 เครื่อง 
    ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ 2 เครื่อง 
    ใช้ในงานบริหาร 12 เครื่อง 

8 ห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ 
โรงเรียนได้จัดห้องเรียนไว้ใช้ปฏิบัติการเฉพาะ ทั้งหมด 25 ห้อง ได้แก่ 
8.1  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    3 ห้อง 
8.2  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์    1 ห้อง 
8.3  ห้อง DLIT      1 ห้อง 
8.4  ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม    1 ห้อง 
8.5  ห้องปฏิบัติการคหกรรม     1 ห้อง 
8.6  ห้องแนะแนว      1 ห้อง 
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8.7  ห้องจริยธรรม      1 ห้อง 
8.8  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์     1 ห้อง 
8.9  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์     1 ห้อง 
8.10  ห้องประชาสัมพันธ์     1 ห้อง 
8.11  ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล    1 ห้อง 
8.12  ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (นพนภา รัตนปราการ)  1 ห้อง 
8.13  ห้องสมุด      1 ห้อง 
8.14  ห้องละหมาด      1 ห้อง 
8.15  ห้องประวัติศาสตร์     1 ห้อง 
8.16  ห้องเรียนรวม      1 ห้อง 

9. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนำกำร 
9.1  สนามฟุตบอล      1 สนาม 
9.2  ลานเอนกประสงค์     1 แห่ง 
9.3  สนามบาสเกตบอล     1 สนาม 
9.4  ลานไผ ่       1 แห่ง 
9.5  ลานไทร (แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ)    1 สวน 
9.6  สระน้ า       1 สระ 
9.7  หอประชุม      1 หลัง 
9.8  สนามเทนนิส      1 สนาม 

10. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
10.1 ห้องสมุดมีขนาดพ้ืนที่ 224 ตารางเมตร มีจ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมดประมาณ 

15,720 เล่ม ในการสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบบัตรรายการ ภายในแบ่งเป็น ห้องสมุด
หนังสือ ห้องสมุดภาพ ห้องสมุด Internet 

10.2 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
10.2.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

-ห้องสมุดโรงเรียน 
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
- ห้องปฏิบัติการดนตรี 
- ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
- ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
- สวนป่า 
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- ห้องจริยธรรม 
- ห้องละหมาด 
- ห้องเรียนรู้ทางไกล (DLIT) 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- แปลงเกษตร 
- สนามกีฬา 
- ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ (คหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม) 
- ห้องฝึกซ้อมมโนรา 

10.2.2  แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

- สถาบันทักษิณคดีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
- มหาวิทยาสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
- วัดกอบกุลรัตนาราม ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
- วัดพังลา ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
- วัดยางทอง อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
- มัสยิดชุมชน บ้านหัวเลี้ยว ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
- อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ าค้าง อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
- สวนสัตวส์งขลา 
- สวนป่าเปรมติณสูลานนท์ 

11.  การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
11.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
11.2 โครงการโรงเรียนสีขาว 
11.3 โครงการโรงเรียนสุจริต 
11.4 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
11.5 โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
11.6 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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12. ข้อมูลเกี่ยวกับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ชื่อ นำยจันทแสน  วงศ์ชนะ 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำง นักกำรภำรโรง และลูกจ้ำงช่ัวครำว 

 
ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวน ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ปริญญาโท 3 - 3 
ปริญญาตรี 3 12 15 
ต่ ากว่าปริญญาตรี    

รวม 6 12 18 

 

 

 

 

 

 

 

ต ำแหน่ง ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

        ผู้อ านวยการ  1 - 1 
        รองผู้อ านวยการ  - - - 
         ข้าราชการครู 5 12 17 
        ครูอัตราจ้างชั่วคราว 1 2 3 
        นักการ-ภารโรง 1 - 1 
        พนักงานขับรถ 1 - 1 
        ลูกจ้างชั่วคราว - 1 1 
        เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 

รวม 9 16 25 
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ตำรำงท่ี 3 แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
1.ภาษาไทย - 2 2 
2.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1 2 
3.วิทยาศาสตร์ 2 3 5 
4.คณิตศาสตร์ - 2 2 
5.ภาษาต่างประเทศ - 2 2 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2 
7.ศิลปะ  1 - 1 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 1 1 
9.สนับสนุนการสอน - - - 

รวม 5 12 17 
 

ตำรำงท่ี 4 แสดงจ ำนวนนักเรียนแยกตำมระดับชั้นในปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชั้น ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) จ านวนห้องเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 32 30 62 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 49 42 91 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 25 28 53 2 

รวม 106 100 206 7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 12 20 32 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 9 22 31 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9 21 30 2 

รวม 30 63 93 6 
รวมทั้งสิ้น 136 163 299 13 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษามีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการ                             
ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกาศโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์ของสถานศึกษา มี
การกําหนดโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และมีกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายผ่านโครงการและ
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศ กาษา
อังกฤษ จีน และ ภาษามลายู กิจกรรม Bahasa Malayu delivery กิจกรรม English Speaking Day 
กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายบูรณาการ 
โครงการรินน้ําใจสู่น้องชาวใต้ (ติว O-Net) กิจกรรมส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ 
สถานศึกษาและชุมชน ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตรมี การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ
การระดมสมอง                 แบบลง มือปฏิบัติ แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลักและเน้นการอ่านออก ของผู้เรียนเป็นเรื่องสําคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่องในทุกระดับชั้น ตาม กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานศิลปะ กิจกรรมหุ่นยนต์ 
กิจกรรมการทําเครื่องร่อน กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกและแหล่งสืบค้น
ข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง DLIT ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ เน้นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่ายคุณธรรม พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ ผู้เรียนมี
วินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะมีระบบแนะแนวและดูแลสุขภาพจิต ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ 
เลือกเรียนตามที่สนใจในกิจกรรมชุมนุม เช่น วงดนตรีลูกทุ่ง - สากล วงดนตรีไทย วงดุริยางค์ แดนซ์
เซอร์ รํามโนราห์ และ โครงการ Star stem การทําอาหาร การทําข้าวหลาม การเพ้นท์กระเป๋าการ
ทําขนมไทย การทําร้าน ก็ฟช้อปออนไลน์ การบริบาล การจักสาน การทําผ้ามัดย้อม การกัดกระจก
การตัดเย็บเสื้อผ้า การซ่อมจักรยานยนต์ การทําน้ํามันเหลือง มีงานตลาดนัดวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทุกปี โดย
จัดจําลองอาชีพ ๑๖ กลุ่ม อาชีพให้ผู้เรียนฝึกทักษะการปฏิบัติการในอาชีพที่ตนสนใจ กิจกรรม
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผู้เรียนปกติ และผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้มีโอกาสใน
การไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานแข่งขัน ทักษะทางวิชาการทุกระดับตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่ 
ภูมิภาค และ ระดับประเทศ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ การงาน อาชีพ วิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมวันกตัญญู จัดกิจกรรม
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บําเพ็ญกุศลเพื่อระลึกถึงผู้ให้ที่ดินก่อนตั้งโรงเรียน (นางกอบกุล รัตนปราการ) ทุกโครงการที่
สถานศึกษาดําเนินการมีความเหมาะสม เป็นไปได้ และสอดคล้องกับบริบทผู้เรียนและมาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านการดําเนินการประกันคุณภาพภายในด้านคุณภาพของผู้เรียน มีการ
ดําเนินงานตาม ระบบและคําสั่งของสถานศึกษา มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ตามคําสั่ง โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และ รวมรวมผลการประเมินทุกมาตรฐานเพ่ือจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือนําเสนอต่อต้น สังกัด และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการประเมินภายในประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ การรวบรวม
ข้อมูลมาจากเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบการประเมินความพึงพอใจ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของผู้เรียน และแบบประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจําปี มีการเปิดโอกาสให้ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง คือศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ ร่วมประเมินผลด้านคุณภาพผู้เรียน และประเมินผลความพึง
พอใจ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้คํารับรองในผลการประเมินและลงนามรับรองผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการประเมินภายในด้านคุณภาพผู้เรียนมีความ
น่าเชื่อถือ ส่งผลให้เกิด ประสิทธิผล กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับสถานศึกษา
ระดับชาติ ผลประเมินทักษะการ อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีค่าพัฒนาการสูงขึ้นทุกด้าน มีผลงานที่ ได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก เช่น ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากงาน ศิลปหัตถกรรมผู้เรียนครั้งที่ ๖๘ ในการแข่งขันระดับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ รางวัล ๑๕ เหรียญทอง ๒๑ เหรียญเงิน ๒๒ 
เหรียญทองแดง ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น การคัดลายมือ การเรียงความ การท่องอาขยาน วรรณกรรม
พิจารณ์ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ โครงงาน การแสดงทาง วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน การทําอาหารคาว หวานเพื่อสุขภาพ การ
สร้างสื่ออินโฟกราฟฟิก การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงพระราชนิพนธ์ การวาดภาพ ระบายสี การ
แสดงตลก การรําวงมาตรฐาน การตอบปัญหาสุขสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น มีการแก้ไข ปัญหา
ของผู้เรียนที่เรียนช้า และพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เช่น 
ผู้เรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กพิการ เด็กสมาธิสั้นได้รับการพัฒนาผ่านดนตรี การร้องเพลง การ
เล่า นิทาน ประสบความสําเร็จได้ไปแข่งขันในรายการไมค์ทองคํา ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ การ
ดําเนินงาน พัฒนาผู้เรียนทุกด้านครบตามตัวชี้วัด มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาชัดเจน 

สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากําหนด คือ “กตัญญู กตเวที มีสัมมาคารวะ”       
มีกิริยามารยาท เรียบร้อย อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย พูดจาสุภาพ มีหางเสียง 
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีความ กตัญญูรู้คุณบิดามารดา ครู และ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและ
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ลักษณะจิตสังคมที่ดี โดยได้รับการ บ่มเพาะปลูกฝังผ่านวัฒนธรรมองค์กรและการทํากิจกรรมของ
สถานศึกษา มีจิตอาสา 

๒. ผู้เรียนรักการอ่าน อ่านคล่อง เขียนคล่อง เนื่องจากโครงการส่งเสริมการอ่านของ
สถานศึกษาท่ีมีการดําเนินงานในทุกระดับชั้นและต่อเนื่อง 

๓. ผู้เรียนมีทักษะทางอาชีพหลากหลาย เช่น วงดนตรีลูกทุ่ง – สากล วงดนตรีไทย วง
ดุริยางค์ แดนซ์เซอร์ รํามโนราห์ การทําอาหาร การทําข้าวหลาม การเพ้นท์กระเป๋า การทําขนมไทย 
การบริบาล การจักสาน การทําผ้ามัดย้อม การกัดลายกระจก การตัดเย็บเสื้อผ้า การซ่อม
จักรยานยนต์ การทําน้ํามันเหลือง เนื่องมาจากสถานศึกษาเน้นการส่งเสริมทักษะทางอาชีพให้
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน มีงานตลาดนัดวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทุกปี โดยจัดจําลองอาชีพ 16 กลุ่ม
อาชีพ ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการปฏิบัติการในอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การส่งเสริมด้านวิชาการ ด้านผลสัมฤทธิ์ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. การส่งเสริมความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดนอก
กรอบ การใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน 

3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีค่าพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ Active learning อย่างต่อเนื่อง เน้นการ
ส่งเสริมทักษะการคิด การสื่อความ การเชื่อมโยงองค์ความรู้ โดยนําค่าสถิติของผลการทดสอบ O-
NET แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ (ฉบับที่ 2) แยกตามสารถการเรียนรู้ (ฉบับที่ 5) และ แยกตาม
รายวิชา (ฉบับที่ 6) ของแต่ละโรงเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงการสอนซ่อมเสริม
แบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนให้มากยิ่งข้ึน 

2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ โดยการทําโครงการ ชิ้นงาน โครงงาน STEM ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มสาระ
วิชา ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน สื่อสารชิ้นงาน เพื่อสร้างพ้ืนฐานในการสร้างชิ้นงานที่
ตกผลึกจากการเรียนรู้ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมต่อไป 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
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ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษามีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
งบประมาณ ๒๕๖๑ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปี มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ การพัฒนา อัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยใช้ 
KOBKUL MODEL ดังนี้ K คือ Knowledge หมายถึง ความรู้ O คือ Optimistic หมายถึง การมอง
โลกในแง่ดี B คือ Best หมายถึง ความเป็นเลิศ K Kind หมายถึง ความเมตตา กรุณา U Unit 
หมายถึง ความสามัคคี L leader หมายถึง ความเป็นผู้นํา มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเป็นเป้าหมายเพ่ือการ ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม มีการกําหนด
เป้าหมายชัดเจนทั้งเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ กําหนดให้มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน มีการจัดทําหลักสูตรที่ สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนที่เน้นการส่งเสริม
ทักษะอาชีพ เช่น การทําอาหาร การทําข้าวหลาม การเพ้นท์ กระเป๋า การทําขนมไทย การทําร้าน 
กิ๊ฟช้อปออนไลน์ การบริบาล การจักสาน การทําผ้ามัดย้อม การกัดกระจก การตัดเย็บเสื้อผ้า การ
ซ่อมจักรยานยนต์ การทําน้ํามันเหลือง มีงานตลาดนัดวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทุก ปี โดยจัดจําลองอาชีพ ๑๖ 
กลุ่มอาชีพให้ผู้เรียนฝึกทักษะการปฏิบัติการในอาชีพที่ตนสนใจ โดยมีการ ประสานงานกับวิทยาลัย
ชุมชนในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาส่งเสริมทักษะอาชีพ ร่วม เป็นวิทยากรและ
การส่งต่อผู้เรียนที่สนใจในผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
กิจกรรมติวเข้มเตรียมความพร้อม O-NET NT มีโครงการสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ เช่น วงดนตรี
ลูกทุ่ง - สากล วงดนตรีไทย วงดุริยางค์ แดนซ์เซอร์ รํามโนราห์ ซึ่งสามารถรับงานแสดงและสร้าง 
รายได้ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการนําผู้เรียนปกติ และผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ไปแข่งขัน
ทักษะ ทางวิชาการ ในงานแข่งขันทักษะ                ทางวิชาการทุกระดับตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่ 
ภูมิภาค และ ระดับประเทศ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ การงานอาชีพ วิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการส่งเสริมการอบรมพัฒนา
บุคลากรทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาและตาม นโยบายของต้นสังกัด ต่อเนื่องทุกปี บุคลากรทุก
คนได้รับการอบรมมากกว่า ๒๐ชั่วโมง/ปีทุกคน มีกิจกรรมการ นิเทศภายในอย่างเข้มข้นแบบโคชชิ่ง 
และ Open Class มีการทํา PLC ระดับสายชั้นอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง และมี การนําผลการนิเทศทั้ง ๓ 
กิจกรรม มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของ ครูผู้สอน กิจกรรม
ส่งเสริมการสอนแบบ Active learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรูปแบบกิจกรรม ค่ายบูรณาการ 
ค่ายภาษาอังกฤษ ภาษามลายู การทํามินิโปรเจค โครงงาน กิจกรรม Star Stem (๓ คาบ/ สัปดาห์) มี
กิจกรรม ไปศึกษาดูงานภายนอก ปีละ ๑ ครัง้ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเอ้ือต่อการ เรียนรู้ 
และมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ มีห้องเรียนเพียงพอ มี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๒ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง ห้อง DLIT ที่มีความพร้อมและทันสมัย
เอ้ือต่อ การเรียนรู้ ๑ ห้อง มีห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตบริการด้านการสืบค้นของผู้เรียนที่เอ้ือต่อ
การศึกษาค้นคว้า มีโรงอาหาร ห้องปฏิบัติการช่าง ห้องคหกรรม ห้องนาฏศิลป์ สนามกีฬา สวนหย่อม 
ศาลากลางน้ํา พ้ืนที่ทําการเกษตร เอื้อต่อการเรียนรู้และการทํากิจกรรมของผู้เรียน มีเว็บไซต์ของ



๑๕ 
 

โรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานศึกษาและมีวารสารช่ออินทนิล ปีละ ๑ ฉบับ เผยแพร่
ผลงานการจัดการศึกษาในรอบ ๑ ปี ของสถานศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน มีความพยายาม
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบ
ที่ ๒ และ ๓ อย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารและการ จัดการศึกษามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ใน
การประกันคุณภาพภายในด้านการบริหารจัดการศึกษา ได้มี คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามคําสั่งโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ทําหน้าที่ใน การกํากับดูแลให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวมรวมผลการประเมินทุก มาตรฐานเพื่อ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อนําเสนอต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการประเมินภายในประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ การแต่งตั้งจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ การรวบรวม
ข้อมูลมาจากเครื่องมือที่ หลากหลาย เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการ การ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี รายงานการประเมินตนเองของ
บุคลากร มีข้อมูลย้อนหลัง ๒ - ๓ ที่สามารถตรวจสอบได้ แต่มีไม่ชัดเจนในบางประเด็น เนื่องจาก
ข้อบกพร่องทางเอกสาร แต่โดยภาพรวม สามารถเชื่อถือในผลการประเมินได้ เพราะมีข้อมูลเชิง
ประจักษ์ สนับสนุนผลการประเมินที่เหมาะสม ผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่ายให้คํารับรองในผลการประเมิน
และลงนามรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา การบริหาร
และการจัดการศึกษามีความน่าเชื่อถือ ในด้านประสิทธิผล พบว่า มีการ บริหารงานครอบคลุมตาม
ประเด็นตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการศึกษา มีการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
ผู้เรียนซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบที่ ๒ และ ๓ อย่างต่อเนื่อง ได้รับ เกียรติบัตร
เป็นโรงเรียนที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงเป็นลําดับที่ ๓ ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ ของโรงเรียนขนาดเล็ก มีรางวัลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร 
ภายนอก มากมาย เช่น ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ซึ่งได้รับการประเมิน
ความ ยั่งยืนจากเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ อย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ จาก งานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ครั้งที่ ๖๘ ในการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๖ รางวัล ๑๕ เหรียญทอง ๒๑ เหรียญเงิน ๒๒ เหรียญทองแดงในสาขาวิชาต่างๆ 
นอกจากนั้นสถานศึกษาได้รับการ พัฒนาในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ จากการระดมทุน 
บริจาค จากเครือข่ายภาคีศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีความผูกพันกับโรงเรียนมายาวนาน 
โดยได้มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จและ มีศักยภาพได้บริจาคห้องปฏิบัติการ DLIT มูลค่ากว่าหนึ่ง
ล้านห้าแสนบาทให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดการ เรียนการสอน บริจาคจัดสร้างเสาธง ถังเก็บน้ํา 
เครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ เครื่องทําน้ําเย็น ขุดบ่อน้ําบาดาล ทุนการศึกษา ครูที่
เกษียณอายุราชการไปแล้วมาช่วยสอนดนตรีไทย มโนราห์ แสดงให้เห็นถึง บทบาทการมีส่วนร่วมที่
ชัดเจนในการร่วมพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามี พัฒนาการในด้านการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกโครงการที่ดําเนินงาน ส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับ คุณภาพ
ผู้เรียนอย่างชัดเจน 

 

 



๑๖ 
 

สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพดีมาก 

จุดเด่น 

๑. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนที่วางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรจากรุ่นสู่รุ่นอย่างชัดเจน มีการ
ขับเคลื่อนการ บริหารโดยใช้คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนเป็นฐาน มีต้นทุนทางสังคม
เนื่องจากโรงเรียนมีอายุกว่า 50 ปี มีเครือข่ายศิษย์เก่า ผู้มีอุปการคุณต่าง ๆ มอบความไว้วางใจและ
เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาให้การสนับสนุน ทุกด้านเป็นอย่างดี 

๒. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนในฝัน เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านที่ได้รับการประเมินความยั่งยืนจาก
สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการด้านอาชีพ 

๓. สถานศึกษามีโครงการนิเทศภายในที่เข้มแข็งทั้งระบบการโคชชิ่งและการนิเทศภายใน
แบบ Open Class  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายใน
อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศจากการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. การขับเคลื่อนต่อยอดนวัตกรรมการบริหาร KOBKUL MODEL ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ได้รับการ 

๓. การส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการศึกษาทุกด้าน ทั้งด้านผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและการ 
บริหารจัดการ เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ  

ข้อเสนอแนะ 

๑. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูได้รับการปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ ภายใน สร้างความตระหนักว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นสิ่งที่สอดแทรกอยู่ในการ
ทํางานประจําตามวิถี ชีวิตปกติ และส่งเสริมให้ครูได้รู้จักใช้สารสนเทศจากระบบการประกันคุณภาพ
ภายในมาใช้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

๒. ผู้บริหารควรมีการขับเคลื่อนต่อยอดนวัตกรรมการบริหาร KOBKUL MODEL ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก อย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมเชื่อมโยง
กับการทําแผนพัฒนา สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี และ ระบบการประกันคุณภาพภายใน มี
การประเมินผลการใช้นวัตกรรม ปรับปรุง พัฒนา ให้เกิดผลสําเร็จเป็นที่ยอมรับต่อไป 

๓. เนื่องจากโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม มีการส่งเสริมให้ครูประกวดนวัตกรรมทุกปี จึงควรให้
ครูได้ต่อ ยอดและพัฒนานวัตกรรมที่คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงพัฒนา ประเมินผล และ
นํามาใช้จริงในการ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผล และเผยแพร่สู่องค์กรภายนอกต่อไปเพ่ือสร้างการ
ยอมรับและก้าวสู่ความเป็น 



๑๗ 
 

เลิศต่อไป นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นํามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหา
หรือเพ่ือ การพัฒนา ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิง
หรืออย่างเห็นได้ ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา 
คือมีความสร้างสรรค์ (C - Creative) มีความใหม่ในบริบทนั้น ๆ (N – New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V - 
Value-Added) และปรับ ใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษามีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
งบประมาณ ๒๕๖๑ ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคนและต้องนําเสนอแผนการจัดการ
เรียนรู้ต่อ ฝ่ายวิชาการและผู้อกนวยการตามปฏิทินปฏิบัติการปีละ ๔ ครั้ง ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการปฏิบัติจริง เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการ STEM ศึกษา 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ มีการจัดทําหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนที่เน้นการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ เนื่องจากผู้เรียน ส่วนใหญ่มาจากคอบครัวที่ขาดความพร้อม เนื่องจากผู้ปกครอง 
มีอาชีพรับจ้างโรงงาน ทําการเกษตร และส่วน หนึ่งไม่ใช่คนในพ้ืนที่เป็นคนจากต่างจังหวัดที่มาทํางาน
รับจ้างในโรงงาน ผู้เรียนส่วนหนึ่งจบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายจะออกสู่งานอาชีพกว่า ๓๐ 
เปอร์เซ็นต์ หลักสูตรสถานศึกษาจึงเน้นส่งเสริมทักษะทาง วิชาชีพ เช่น การทําอาหาร การทําข้าว
หลาม การเพ้นท์กระเป๋า การทําขนมไทย การทําร้านกิ๊ฟช้อปออนไลน์ การบริบาล การจักสาน การ
ทําผ้ามัดย้อม การกัดกระจก การตัดเย็บเสื้อผ้า การซ่อมจักรยานยนต์ การทํา น้ํามันเหลือง จัดให้มี
กิจกรรมตลาดนัดวิชาชีพ ปีละ ๑ ครั้ง โดยจัดจําลองอาชีพ ๑๖ กลุ่มอาชีพให้ผู้เรียนฝึก ทักษะการ
ปฏิบัติการในอาชีพที่ตนสนใจโดยมีการประสานงานกับวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมความร่วมมือใน 
ด้านการเป็นวิทยากรส่งเสริมทักษะอาชีพและเป็นเครือข่ายในการส่งต่อผู้เรียนที่สนใจ ในส่วนของ
ผู้เรียน กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมติวเข้มเตรียม
ความพร้อม O-NET NT มีโครงการสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ เช่น วงดนตรีลูกทุ่ง -สากล วงดนตรีไทย 
วงดุริยางค์ แดนซ์เซอร์ รํามโนราห์ ซึ่งสามารถรับงานแสดงและสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
มีการนําผู้เรียนปกติ และ ผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทุกระดับตั้งแต่ ระดับเขตพ้ืนที่ ภูมิภาค และ ระดับประเทศ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
การงานอาชีพ วิชาการ ทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมการสอน แบบ Active learning 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม ค่ายบูรณาการ ค่ายภาษาอังกฤษ ภาษามลายู การทํามินิ
โปรเจค โครงงาน กิจกรรม Star Stem (๓ คาบ/ สัปดาห์) ครูทุกคนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สถานศึกษา สนับสนุนให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีห้องเรียนเพียงพอ มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๒ ห้อง ห้อง
คอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง ห้อง DLIT ที่มีความพร้อมและทันสมัยเอื้อต่อ การเรียนรู้ ๑ ห้อง มีห้องสมุดและ
อินเทอร์เน็ตบริการด้านการสืบค้นของผู้เรียนที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า มีโรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ
ช่าง ห้องคหกรรม ห้องนาฏศิลป์ สนามกีฬา สวนหย่อม ศาลากลางน้ํา พื้นที่ทํา การเกษตร เอ้ือต่อ
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การเรียนรู้และการทํากิจกรรมของผู้เรียน ทุกห้องเรียนอยู่ในสภาพใช้งานได้จริง มีการ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในชุมชน เรื่อง การทําเหนียวหลามชักพรุด บ้านโคกเสม็ด การสานโคระห่อขนุน การทําผ้า มัด
ย้อม โดยผู้ปกครองผู้เรียนร่วมเป็นวิทยากร มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีโครงการแข่งขัน 
ประกวดร้องเรียน ห้องเรียนสวยงาม สะอาด มีการส่งเสริมวินัยในห้องเรียน มีมุมส่งเสริมความรู้ และ 
โชว์ ผลงานผู้เรียนทุกห้อง ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผู้เรียน ตามระบบการประเมินตมหลักสูตรทุกสมรรถนะ มีการเยี่ยมบ้าน ทําข้อมูลรายบุคคล เอกสาร
ชั้นเรียน ครบถ้วน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ผ่าน กิจกรรม Classroom Meeting การประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น มีกิจกรรมการ
นิเทศภายในอย่างเข้มข้นแบบ โคชชิ่ง และ Open class มีการทํา PLC ระดับสายชั้นอาทิตย์           
ละ ๑ ครั้ง และมีการนําผลการนิเทศทั้ง ๓ กิจกรรม มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน มีการนําผลการประเมิน ภายนอกในรอบที่ ๓ มาใช้ในการพัฒนาด้านการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาสมรรถนะทางด้านร่างกายของ ผู้เรียน เป็นต้น การดําเนินงานด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีความเป็นระบบ ด้านการประกันคุณภาพ
ภายในด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีคําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามคําสั่งโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ทําหน้าที่ในการกํากับ ดูแลให้มี
การประเมนิคุณภาพภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ รวมรวมผลการประเมินทุกมาตรฐาน 
เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือนําเสนอต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการประเมินภายในประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ 
ศึกษานิเทศก์ท่ีเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการมอบหมายจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๑๖ การรวบรวมข้อมูลมา จากเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ประเมินความพึงพอใจในการบริหาร จัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี รายงานการ
ประเมินตนเองของบุคลากร บันทึกกิจกรรมการ สอน เอกสารธุรการชั้นเรียน แฟ้มสะสมงานครู มี
ข้อมูลย้อนหลัง ๒ - ๓ ที่สามารถตรวจสอบได้ แต่มีไม่ ชัดเจนในบางประเด็น เนื่องจากข้อบกพร่อง
ทางเอกสาร แต่โดยภาพรวมสามารถเชื่อถือในผลการประเมินได้ เพราะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สนับสนุนผลการประเมินที่เหมาะสม เช่น ผลงานผู้เรียน รางวัล เกียรติบัตร ความสําเร็จในด้านต่างๆ 
สภาพห้องเรียน บันทึกหลังสอน เพ่ือประมวลภาพรวมสู่การสรุปผลการประเมิน มาตรฐานด้านการ
จัดการเรียนการสอนผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับสภาพจริงของ สถานศึกษา ผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้คํารับรองในผลการประเมินและลงนามรับรองผลการประเมินคุณภาพ ภายใน 
โดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษา การดําเนินงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสําคัญ มีความน่าเชื่อถือ ในด้านประสิทธิผล พบว่า ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
การปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล จัดทําหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกระดับชั้น โดยการจัดกิจกรรม STAR STEMS กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จัดการสอนด้วย
โครงงาน จัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) จัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นทักษะกระบวนการคิด เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจําวันได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับสถานศึกษา ระดับชาติ ผล ประเมินทักษะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สะท้อนให้เห็นถึงการ 
ประเมินผลที่ครบถ้วนทุกด้านตามหลักสูตร มีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร เช่น ได้รับรางวัล
จากการ แข่งขันทักษะทางวิชาการจากงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียนครั้งที่ ๖๘ ในการแข่งขันระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖                   ในรางวัล ๑๕ เหรียญทอง ๒๑ 
เหรียญเงิน ๒๒ เหรียญทองแดง ในสาขาวิชา ต่างๆ เช่น การคัดลายมือ                       การ
เรียงความ การท่องอาขยาน วรรณกรรมพิจารณ์ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ โครงงาน การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท บินนาน การ
ทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิก การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงพระ 
ราชนิพนธ์ การวาดภาพระบายสี การแสดงตลก การรําวงมาตรฐาน การตอบปัญหาสุขสุขศึกษาและ
พลศึกษา เป็นต้น การดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนมี
พัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยภาพรวม มีโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน ชุมชนและบริบทของสถานศึกษา มีการแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียนที่เรียนช้า และพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการ ดูแลเป็นพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ เชน ผู้เรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กพิการ เด็กสมาธิสั้น ได้รับการพัฒนาผ่านดนตรี การ
ร้องเพลง การเล่านิทาน ประสบความสําเร็จได้ไปแข่งขันในรายการไมค์ทองคํา เป็นต้น การ
ดําเนินงานครบทุกด้านตามตัวชี้วัด มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นอย่างชัดเจน 

สรุปการประเมินด้านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ มีระดับคุณภาพดีมาก  

จุดเด่น 

๑. ครูมีจรรยาบรรณที่ดี มีความมุ่งมั่นอุทิศตน อุทิศเวลาในการทํางาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่
ได้รับการ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในโรงเรียน ด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนในทุกด้าน 

๒. ครูมีความรู้ในด้านเทคนิคการสอนที่ทันสมัย การสอนในรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียน การสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ ที่เน้นส่งเสริมผู้เรียนตามบริบทที่เป็นจริง 

๓. ครูควรกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน
และวัดได้ และ ท้าทาย/เสริมแรงให้ผู้เรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการภายใต้ความเชื่อมั่นว่า
ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ 

๔. ครูมีระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนทั้งการนิเทศแบบโคชชิ่ง และ 
Open Class ทําให้มีข้อมูลย้อนกลับมาใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม  

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินภายในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

๒. การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศ 



๒๐ 
 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ในด้านการประกันคุณภาพภายในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ควร
กําหนด คุณลักษณะและตัวชี้วัดในการประเมินครูที่ชัดเจนและประเมินโดยการคิดร้อยละจากครูที่
ผ่านเกณฑ์การ ประเมินคุณลักษณะที่กําหนด และนําจํานวนครูที่ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ มาคิดเป็นร้อยละ
ของครูที่ผ่านเกณฑ์จากครู ทั้งหมดและแปรผลเป็นระดับคุณภาพ เพ่ือสะท้อนข้อมูลที่ชัดเจนและ
แม่นยํามากยิ่งข้ึน 

๒. เนื่องจากโรงเรียนกอบกุลวิทยาคมมีการส่งเสริมให้ครูประกวดนวัตกรรมทุกปี ครูควรมี
การต่อยอด และพัฒนานวัตกรรมที่คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงพัฒนา ประเมินผล และ
นํามาใช้จริงในการพัฒนา 

ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผล และเผยแพร่สู่องค์กรภายนอกต่อไปเพ่ือสร้างการยอมรับและก้าวสู่ความ
เป็นเลิศ ต่อไป นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นํามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือเพ่ือ การพัฒนา ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร 
อย่างสิ้นเชิงหรืออย่างเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์
การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C - Creative) มีความใหม่ในบริบทนั้น ๆ (N = New) มีคุณค่ามี
ประโยชน์ (V - Value-Added) และปรับ ใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

 



๓๑ 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 

ทิศทางของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษา  ในการเขียนวิสัยทัศน์ในครั้งนี้นั้นเป็นการเขียนวิสัยทัศน์โรงเรียนมัธยมขนาดกลางซึ่งได้วิเคราะห์จากศาสตร์
พระราชา  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักร์ไทย พ. ศ. 2๕๖๐  หมวด ๕  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๐)  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคุณลักษณะของโรงเรียนขนาดกลาง  แต่ในความขาดแคลนนั้นเราต้องไม่ทิ้งคุณภาพของการศึกษา  และเราเชื่อว่านักเรียนทุกคน
สามารถพัฒนาได้  และมุ่งม่ันสู่มาตรฐานในระดับสากลให้ได้  และให้นักเรียนเป็นพลเมืองโลกมีทักษะที่จ าเป็นเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ให้ได ้ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ดังนี้  

 “ภายในปี พ.ศ.256๗  มุ่งม่ันจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีคุณธรรมจริยธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพใช้สื่อเทคโนโลยี  มีแหล่งเรียนรู้  ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลก  มีมาตรฐานในระดับสากล  และมีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  สุขภาวะดี  ห่างไกลยาเสพติด  ส่งเสริมการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต 

๓. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 

๔. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 

๕. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๖. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย 
เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก  มีทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  มีสุขภาพกายและจิตดี  ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพ

ติด  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ 
๔. ครูและผู้บริหาร  ใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการศึกษา 



๓๒ 
 

 
 

๕. ผู้บริหาร  บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ 
๖. โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย 

 

กลยุทธ์ 
๑. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. จัดการศึกษา  เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมคนไทย 12 ประการ  ส่งเสริมการออกก าลังกาย  

ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 

๔. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา 

๕. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   
๖. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย 

๔.๒ การน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาษาไทย) 

นักเรียนมีความสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมภาษาไทย 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

นักเรียนมีความสามารถทางภาษาไทย ๘๐ ๘๕ ๙๐ 



๓๓ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นักเรียนมีทักษะทางด้านปฏิบัติ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ สูงขึ้น ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

โครงการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์  

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

โครงการพัฒนาสื่อจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีในการฝึกทักษะปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร์ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนมีทักษะในการวางแผนในการท างาน และแสดงออกถึงความสามารถในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

โครการพัฒนาศักยภาพภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 

นักเรียนมีทักษะในการวางแผนในการท างาน และแสดงออกถึงความสามารถในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

โครงการค่าย 3 ภาษา (EMC Camp) นักเรียนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

โครงการค่ายพัฒนาทักษะและ
อัจฉริยภาพ 

นักเรียนมีทักษะในการวางแผนในการท างาน และแสดงออกถึงความสามารถในการเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 



๓๔ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถท างานส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ O-NET 

นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงขึ้น 3 4 5 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ  ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

โครงการบริหารจัดการการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 

นักเรียน ครู และบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ปฏิบัติตนตาม
วันส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

โครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนมีความตระหนักกับการออกก าลังกาย ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในกติกาการแข่งขันและมีน้ าใจนักกีฬา ๘๐ ๘๕ ๙๐ 



๓๕ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
2019(COVID-19)  

นักเรียนได้รับการตรวจหาเชื้อและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019(COVID-19) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

โครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 

นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  แสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเหมาะสม 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

โครงการเสริมแรงเชิงบวกให้กับ
นักเรียน 

นักเรียนเข้าร่วม  ช่วยเหลือผู้อื่น  ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตามศักยภาพ
ของตนเอง 

๙๕ ๙๘  ๑๐๐ 

โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสะ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมด้านระเบียบวินัย
และมารยาท 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปลอดจากปัญหาด้าน
ต่าง ๆ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

โครงการห้องสมุดมีชีวิต นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 



๓๖ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ครูได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ ครู และบุคลากรได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคี ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

โครงการนิเทศภายใน ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในงานและการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้อง ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 

 

 

 



๓๗ 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ การจัดการงานพัสดุมีประสิทธิภาพ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

พัฒนาระบบการลงเวลาของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

การปฏิบัติงานมีความเป็นธรรม  และมีประสิทธิภาพ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

โครงการพัฒนางานโสตและ
ทัศนูปกรณ์ 

ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนตลอดถึงชุมชน ได้รับบริการการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบเสียงตามสายอย่างมีคุณภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๕  บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

โครงการประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร และชุมชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อ 

ผู้ปกครองนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการน าบุตรหลานมาเรียน ๓๐ ๕๐ ๗๐ 

โครงการจ้างบุคลากรที่มี
ความสามารถพิเศษ 

โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่  ๖  ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย 

โครงการ ตัวชีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

โครงการปรับปรุงและพัฒนา 
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงาม ได้มาตรฐาน ๗๐ ๘๕ ๑๐๐ 

 



๓๙ 
 

 

ส่วนที่  4 

การก ากับ ติดตามและรายงานผล 

เพ่ือให้การด าเนินการของโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม  บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์   
โรงเรียนจึงได้ก าหนดแนวทางและมาตรการในการก ากับ ติดตาม  และรายงานผล ดังนี้  

1. การก ากับ ติดตามและรายงานผล 
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับ ติดตามรายกลยุทธ์ รายโครงการและก าหนด

ปฏิทินในการด าเนินงานและการก ากับติดตาม รายงานผล 
1.2 เมื่อได้ด าเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ       

จัดรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 256๔
เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน 

1.3 จัดท าเอกสารรายงานการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

2. การตรวจสอบและการประเมินผล 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน  น าผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์หา

รูปแบบความส าเร็จ  และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน ว่าโครงการใดควรจะด าเนินการต่อในปีการศึกษา
ต่อไป ควรปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร และโครงการใดไม่ควรด าเนินการต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


