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คํานํา 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนโคก
กระท้อนกิตติวุมิวิทยาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานท่ีกํากับดูแล และสาธารณซนได้รับทราบ 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561โดยโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ได้สะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาให้ดีข้ึนกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกท้ังรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับ
นี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้  คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาในปีการศึกษา 
2563ต่อไป 
 
       
        โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
         31 มีนาคม  2563 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ช่ือโรงเรียน  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ท่ีอยู่ 46/4 หมู่.5 ตําบลง้ิวงาม อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
ช่ือผู้บริหาร  นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์ เบอร์โทร. 083-921-1002 
E-mail. Kratorn2521@gmail.com 
จํานวนบุคลากร  ผู้บริหาร  1  คน  ข้าราชการครู  22 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง - คน  
                     ครูธุรการ 1 คน ครูพ่ีเลี้ยงฯ 1 คน ลูกจ้างประจํา 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  
                     รวมท้ังสิ้น  30  คน   
จํานวนนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนจํานวน  234 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 121 คน   
                     รวมท้ังสิ้น 355 คน  

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   มีนักเรียนท้ังหมดจํานวน 349 คน ครูผู้สอน 24 คน 
จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2562 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดี มีผลการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคํานวณตรงตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนด มีการะบวนการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล เรียนรู้ในรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นสําคัญท่ีสุดโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ 
ต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมุ้งเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีทันสมัย เพ่ือพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ชีวิต เพ่ือให้ดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ท่ีเหมาะสมให้กับผู้เรียน ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับผู้เรียน  และทุกระดับชั้นจัด
กิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ 
มีวินัย ซ่ือสัตย์ พร้อมท้ังมีจิตอาสาควบคู่ไปด้วย  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้าน
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรมีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละปี  ผลการทดสอบระดับชาติ 
ค่าเฉลี่ยของผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน ทางโรงเรียนมีความพยายามในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้
สูงข้ึน ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนก็มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน หรือมี
วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม
และจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏชัดเจน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมรักษาความสะอาดโรงเรียนและชุมชนของตนเองให้มีความสะอาดเป็นพ้ืนท่ีน่ามอง นักเรียน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย ความเป็นไท-ยวน  และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม พร้อมท้ังยอมรับฟังเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับผู้อ่ืน รักษา
อารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่
เพิกเฉยต่อการกระทําสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง สามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
กําหนดไว้ตรงตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถ่ินได้อย่างชัดเจน มีแผนพัฒนา
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คุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาการทางวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
กลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถและทักษะตามาตรฐาน มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย นําไปประยุกต์ใช้ได้ และดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีดี กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมา
พัฒนาผู้เรียน และการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ เป็นไปตามคุณภาพการจัดการศึกษาและได้มาตรฐาน 
เม่ือพิจารณาในแต่ละรายมาตรฐาน สรุปว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา  2562ของโรงเรียน
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ  3แปลผล ดี   
 
จุดเด่นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562พบว่า โรงเรียนดําเนินงานได้ประสบความสําเร็จ
ผู้เรียนสามารถอ่าน  เขียน  สื่อสารและคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีความรู้  
ทักษะ  และเจตคติท่ีดี  พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม จิตสังคม   และจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนด
ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย  
และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจําวัน  ผู้เรียนยอมรับเหตุผล
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  รักษาอารมณ์และสุข
ภพจิตให้ดีอยู่เสมอ  ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง  ข่มเหง  รังแก  ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อ
การกระทําสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง  และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม   สถานศึกษามีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีกําหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถ่ินอย่าง
ชัดเจน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมและได้ดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน  และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน  มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย  นําไปประยุกต์ใช้ได้  และดําเนินการอย่างเป็นระบบ  มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ
มีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
สถานศึกษามีการกํากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  ชัดเจน  และ
เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์   กําหนดเนื้อหา  กิจกรรมสอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ

ง 
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แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  แสดงออก  นําเสนอผลงาน  แสดง
ความคิดเห็น  คิดเป็น  ทําเป็น  รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนการสอนและชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มีข้ันตอน
ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบโดยมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน  และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง   
สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม  มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ   ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการ
วางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี   พ่อแม่  ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถ่ิน  และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
จุดท่ีควรพัฒนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2562พบว่า ยังมีจุดท่ีควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนาให้มีคุณภาพมากข้ึน ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา,  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ 
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ส่วนท่ี 1   
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
 ท่ีอยู่: เลขท่ี46/4  หมู่ท่ี. 5  ตําบล.ง้ิวงาม    อําเภอ.เสาไห้    จังหวัด. สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18160 
 สังกัด: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 
 โทรศัพท์: 089-9007-232 โทรสาร: 036-679-762  
E-Mail:  kratornschool2521@gmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี

อ่ืนๆ 
รวมท้ังหมด 

จํานวน 1 22 2 - 5 30 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ตํ่ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

จํานวน 2 20 8 - 33 

 3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 2 22 
3. คณิตศาสตร์ 2 24 
4. วิทยาศาสตร์ 6 23 
5. ภาษาอังกฤษ 4 23 
6. สังคมศึกษา 2 22 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 
8. ศิลปะ 3 23 
9.การงานอาชีพ 4 19 
10.คอมพิวเตอร์ 2 20 

รวม 28 176 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จํานวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม 349 คน 

ระดับชั้นเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 3 37 42 79 26 
ม.2 3 34 33 67 22 
ม.3 3 47 42 89 30 
ม.4 2 14 16 30 15 
ม.5 2 20 15 35 18 
ม.6 2 27 22 49 25 

รวมท้ังหมด 15 179 170 349 23 
 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 
 

ร้อยละของผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน ร้อยละของผลการเรียนของนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

วิช
า 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ศา
สน

าแ
ละ

วัฒ
นธ

รร
ม 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ลศ

ึกษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

เฉ
ลี่ย

 

ม. 1 30.00 25.00 60.83 45.00 61.25 89.74 31.78 28.75 46.54 

ม. 2 54.17 29.67 33.33 50.93 44.44 93.40 61.11 37.50 50.57 

ม. 3 37.63 8.13 37.10 55.91 63.10 48.12 34.91 15.05 37.49 

ม. 4 52.78 29.63 54.86 76.85 80.56 91.67 33.33 20.37 55.01 

ม. 5 63.16 11.11 35.43 76.11 52.63 68.42 49.59 12.73 46.15 

ม. 6 42.86 17.33 66.35 91.84 59.18 48.98 59.76 33.33 52.45 

เฉล่ีย 46.77 20.15 47.98 66.11 60.19 73.39 45.08 24.62 48.04 
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ร้อยละของผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน ร้อยละของผลการเรียนของนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

วิช
า 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ศา
สน

า
แล

ะวั
ฒ

นธ
รร

ม 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

เฉ
ลี่ย

 

ม. 1 33.33 40.82 57.55 38.37 22.56 87.29 30.00 18.29 41.03 

ม. 2 26.87 27.06 41.79 46.27 26.87 42.27 65.12 43.28 39.94 

ม. 3 30.00 13.45 35.16 49.26 35.56 87.60 34.80 12.22 37.26 

ม. 4 89.66 51.16 71.93 62.07 82.76 27.59 75.86 48.84 63.73 

ม. 5 94.29 27.45 48.60 53.33 100.00 97.14 42.86 9.80 59.18 

ม. 6 59.18 50.67 69.23 61.22 100.00 63.27 32.65 21.33 57.19 

เฉล่ีย 55.55 35.10 54.05 51.75 61.29 67.52 46.88 25.63 49.72 
 

2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 

ภาคเรียนท่ี 1 / 2562 

 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน

นักเรียนทุก
รายวิชา 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 

ม. 1 1,107 489 572 45 1 1,061 95.84 

ม. 2 1,052 447 506 99   953 90.59 

ม. 3 1,278 415 647 216   1,062 83.10 

ม. 4 562 235 258 67 2 493 87.72 

ม. 5 613 268 279 65 1 547 89.23 

ม. 6 614 200 346 68   546 88.93 

รวม 5,226 2,054 2,608 560 4 4,662 89.21 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 
ภาคเรียนท่ี 2 / 2562 

 

 
3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 
ภาคเรียนท่ี 1 / 2562 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน

นักเรียนทุก
รายวิชา 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 

ม. 1 1,111 608 441 62 0  1,049 94.42 

ม. 2 990 400 435 155 0  835 84.34 

ม. 3 1,221 418 584 219 0  1,002 82.06 

ม. 4 403 227 158 18 0  385 95.53 

ม. 5 561 300 217 44 0  517 92.16 

ม. 6 473 246 196 31  0 442 93.45 

รวม 4,759 2,199 2,031 529 0 4,230 88.88 

ระดับช้ัน 
จํานวน

นักเรียนทุก
รายวิชา 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับดีข้ึน
ไป ร้อยละ 

ม. 1 1,107 512 577 18 0  1,089 98.37 

ม. 2 1,052 450 529 71 2 979 93.06 

ม. 3 1,278 537 607 133 1 1,144 89.51 

ม. 4 562 230 290 42 0  520 92.53 

ม. 5 613 287 291 35 0  578 94.29 

ม. 6 614 228 363 23 0  591 96.25 

รวม 5,226 2,244 2,657 322 3 4,901 93.78 
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ภาคเรียนท่ี 2 / 2562 
 

 
4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2560 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ในระดับผ่านข้ึนไป 
ภาคเรียนท่ี 1 / 2562 

 

สมรรถนะสําคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ข้ึนไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 0 1,356 1,506 2,364 3,870 74.05 
2. ความสามารถ 
ในการคิด 0 1,230 2,065 1,931 3,996 76.46 
3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 0 1,466 2,321 1,439 3,760 71.95 
4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 0 1,642 1,720 1,864 3,584 68.58 
5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 0 1,412 1,505 2,309 3,814 72.98 

รวม 0 7,106 9,117 9,907 19,024 72.81 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน

นักเรียนทุก
รายวิชา 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับดีข้ึน
ไป ร้อยละ 

ม. 1 1,111 742 338 31 0 1,080 97.21 

ม. 2 990 539 414 37 0 953 96.26 

ม. 3 1,221 533 518 168 2 1,051 86.08 

ม. 4 403 249 136 18 0 385 95.53 

ม. 5 561 323 218 20 0 541 96.43 

ม. 6 473 224 244 5 0 468 98.94 

รวม 4,759 2,610 1,868 279 2 4,478 94.10 
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ภาคเรียนท่ี 2 / 2562 
 

สมรรถนะสําคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ข้ึนไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 0 953 1295 2511 3806 79.97 
2. ความสามารถ 
ในการคิด 0 1103 1659 1997 3656 76.82 
3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 0 1104 1334 2321 3655 76.80 
4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 0 1015 1640 2104 3744 78.67 
5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 0 987 1532 2240 3772 79.26 

รวม 0 5162 7460 11173 18633 78.43 
 
5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 44.27 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 20.46 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 28.17 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 28.97 32.98 33.25 

 

 
 
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา2561– 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ระดับประเทศ 
2561 

ระดับประเทศ 
2562 

ภาษาไทย 48.57 44.27 54.42 55.14 
คณิตศาสตร์ 25.22 20.46 30.04 26.73 
วิทยาศาสตร์ 32.09 28.17 36.10 30.07 
ภาษาอังกฤษ 26.23 28.97 29.45 33.25 
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ตารางกราฟ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ปีการศึกษา2561 – 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 32.03 43.02 42.21 
คณิตศาสตร์ 15.16 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 25.93 29.40 29.20 
ภาษาอังกฤษ 23.64 28.97 29.20 
สังคมศึกษา 29.11 36.10 35.70 
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 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา2561– 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2561 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 

2561 
ระดับประเทศ 

2562 
ภาษาไทย 39.00 32.03 47.31 42.21 
คณิตศาสตร์ 18.57 15.16 30.72 25.41 
วิทยาศาสตร์ 26.51 25.93 30.51 29.20 
ภาษาอังกฤษ 23.66 23.64 31.41 29.20 
สังคมศึกษา 31.54 29.11 35.16 35.70 

 
 

 
ตารางกราฟ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ปีการศึกษา2561 – 2562ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ปานกลาง 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดี 

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. กระบวนการพัฒนา 
      สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้
กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสําคัญท่ีสุด โดย
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมท้ังพัฒนาครูทุกคน ให้
มีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ครูร่วมกันกําหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบ
บูรณาการครูเน้นการใช้คําถาม เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน มีแผนการเรียนรู้ตามความถนัด ตามความ
สนใจอย่างรอบด้าน ท้ังวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คหกรรม นาฎศิลป์ ดนตรี งานช่าง มีกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ท่ีหลากหลาย เน้นตามความถนัดของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน และทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัยพัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัยซ่ือสัตย์รับผิดชอบ และมี จิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว
และการดูแลสุขภาวะจิต นําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ใน
โลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา การจัดกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาผ่าน
กระบวนการค่ายเสริมทักษะในด่านต่าง ๆ  ค่าย STEM  ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมทักษะ
อาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกําหนด 
 
2. ผลการดําเนินงาน 
 1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บันทึกการอ่าน จัดทําหนังสือเล่ม
เล็ก จัดค่ายคณิตศาสตร์ และ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาด้วยโครงการพัฒนาการเรียนการสอน  8 กลุ่มสาระท่ีเน้นการ
จัดการเรียนรู้แบบActive Learning  ค่ายสะเต็มศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนําความรู้มาประยุกต์ใช้
ด้วยการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
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เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณWifi เพ่ือให้ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูลมีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากInternet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลายและนําผลมา
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนด  โดยจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้วย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการส่งเสริมการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อบรมส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การจัดแบ่งเขต
พ้ืนท่ีให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาดห้องเรียนของตนเอง  แต่งต้ังให้ทุกห้องเป็นเวรทํา
ความสะอาดห้องเรียน ส่งเสริมภาวะผู้นําด้วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการกีฬา
สีจัดกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ินไทยวน ได้แก่ การสอนดนตรีพ้ืนบ้าน การทําย่ามยวน การต้อง
ลายกระดาษ นาฎศิลป์พ้ืนบ้านไทยวน การพูดภาษาไทยวน การแต่งกายไทยวน การทําอาหารหม่ียวน เป็นต้น
นํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวันสําคัญท้องถ่ินในชุมชน จัดกิจกรรมเก่ียวกับ
สถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี 
การแข่งขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมการเรียนรู้หน้าท่ีพลเมือง  ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกคนและ
ประสานงานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพ่ือแปรผล จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนท่ีมี
ภาวะพร่องทางโภชนาการท้ังขาดและเกินทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
พลศึกษา คณะแพทย์โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม กิจกรรมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ(Urine Tests) ค่ายเยาวชน
ลูกเสืออาสาต้านยาเสพติด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมTo Be Number 1 การอบรมสอดแทรกให้ความรู้เก่ียวกับ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตลอดจนภัยคุกคามและอันตรายทาง 
social-network เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จัด
กิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนดําเนินชีวิตท่ีมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา 
ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียน การคัดแยกขยะ กิจกรรมดูแลเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของแต่ละ
ห้องเรียน  

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ได้รับรางวัล โรงเรียนคุณธรรม ระดับ สองดาวได้รับรางวัล
โรงเรียนแห่งความซ่ือตรง จากสถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้
แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปแข่งขันระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออกท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระนาดเอก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็น
ตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบายศรีสู่ขวัญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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ไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทาน 
ประเภทสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปแข่งขันระดับภาค
กลางและภาคตะวันออกท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

 
2. ผลการประเมิน 
 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณา ดังนี้  
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
              ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นการพิจารณาท่ี 
1.1ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคํานวณ  

๕๙.00 59.93 ตามค่าเป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕๙.00 59.67 ตามค่าเป้าหมาย 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕๙.00 59.13 ตามค่าเป้าหมาย 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๗๔.00 74.56 ตามค่าเป้าหมาย 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕๙.00 60.13 ตามค่าเป้าหมาย 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

๗๔.00 74.83 ตามค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนรวม 

64.00 64.67 ตามค่าเป้าหมาย 

 
 จากตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 4 ประเด็นพิจารณา ตามค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนต้ังไว้ 
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ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
               ท่ี 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด ๗๔.00 74.68 ตามค่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ๗๔.00 81.22 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๗๔.00 75.13 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๗๔.00 75.89 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
74.00 76.73 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  
จากตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาท่ี 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 2 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 3  ประเด็น
พิจารณา เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของการดําเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ท้ัง 10 ประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ 
               ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐานท่ี 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ          ตามค่าเป้าหมาย 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ตามค่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตามค่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามค่าเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามค่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ตามค่าเป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4ประเด็นพิจารณา ดี 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ตามค่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานท่ี 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี 
 

จากตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ท้ัง 10 ประเด็นพิจารณาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562พบว่า ผลการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน  
7ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 3 ประเด็นพิจารณา  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ดําเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

 
3. จุดเด่น 
ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ ปลอดจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าของตัวเอง มีความ
ม่ันใจในตนเองมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม 
 

4. จุดควรพัฒนา 
        ผู้เรียนในทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนําเสนอการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ให้ได้อย่างเหมาะสมผู้เรียนในระดับชั้น 
 ม.1 – ม.6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม 
จนเกิดการลอกเลียนแบบทําให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยผลการทดสอบระดับชาติยังไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายท่ีวางไว้ ต้องเร่งพัฒนาให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้  
-  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
-  ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหาเพ่ิมเติม 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
เพ่ิมเติม   
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5. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 1. โรงเรียนมีความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีจํานวนมากข้ึน เพ่ือจะ
ได้นํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การประสานความร่วมมือกับวิทยากรท้องถ่ินในการให้ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่นักเรียน 
 3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
 4. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึนควบคู่ไปกับการพัฒนา 
ผู้เรียน 
 5. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกําหนดในแต่ระดับชั้น 
 6. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   
 7. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทํางานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
 8.พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและนํานวัตกรรมไปใช้และมีการ
เผยแพร่ 
 9. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 10. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ 
 11.พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา 
 12. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย    
 13.  พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารท่ีเป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และค่านิยมของโรงเรียน (TEAM) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการทํางานท่ีชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ใน
ระดับ ดี  
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โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  มีกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ
และเป็นข้ันตอน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT  กําหนด
จุดยืน กําหนดภาพความสําเร็จ จัดทําร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
 

       โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Base Management) ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานท่ัวไป และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กํากับดูแลองค์กรและพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) 
และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ (Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ  วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติ
การประจําปี  ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้  นิเทศกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  นําผลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 
2. ผลการดําเนินงาน 
          2.1  สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตําแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นําไปประยุกต์ใช้ได้ ดําเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการ 
บริหารและการจัดการปีการศึกษา 2562ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐานท่ี 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กําหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

๗๔.00 94.52 ตามค่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ีได้กําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จ
ไว้ 

๗๔.00 82.87 
ตามค่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๗๔.00 74.63 ตามค่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๗๔.00 75.13 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๗๔.00 76.84 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๗๔.00 74.93 ตามค่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน  
มาตรฐานท่ี  2   

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

74.00 
79.82 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  
จากตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา 

2562 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการสูงกว่าเป้าหมาย ทุกประเด็นพิจารณา  เม่ือพิจารณาโดย
ภาพรวมของการดําเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดี 

มาตรฐานท่ี 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมินราย

ประเด็น 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ตามค่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กําหนดค่าเป้าหมาย
ความสําเร็จไว้ 

ตามค่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ตามค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานท่ี 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมินราย

ประเด็น 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ตามค่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ดี 

 
จากตารางท่ี 5  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2การะบวนการบริหารและการจัดการ  ท้ัง 6 ประเด็น
พิจารณาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ปีการศึกษา 2562พบว่า ผลการดําเนินการด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ  เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน  4 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย 
จํานวน 2 ประเด็นพิจารณา  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของการดําเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วน
ใหญ่ 
  
3. จุดเด่น 
        โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีกําหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
         โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานท่ี  มีแหล่งเรียนรู้  มีทีพักผ่อนหย่อนใจ  ร่มรื่น  สวยงาม  มี
หอประชุมท่ีสะดวกต่อการใช้งาน  มีโดมเอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

4. จุดควรพัฒนา 
 4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4.3 กระบวนการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม ของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ยังไม่เป็นรูปธรรม  
และขาดความต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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5. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 จากการประเมินตนเองในมาตรฐานท่ี2ของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาพบว่าโรงเรียนมีการ
บริหารจัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพผลการดําเนินงานอย่างยั่งยืนจึงได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
      1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านวิชาการและวิชาชีพโดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผนและการนิเทศกํากับ
ติดตามโดยใช้กระบวนการPLC 
      2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งข้ึนโดยการกําหนด 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
      3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
      4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
      5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้Education 4.0   
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา   ดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับดี โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย การเรียนรู้แบบใช้เกม การเรียนรู้
แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problembased Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา(STEM Education) 
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีตรงกับความ
ต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้
แล ะภู มิ ปัญญา ท้อง ถ่ิน   กา ร พัฒนาและ ใช้ สื่ อ กา ร เ รี ยนการสอน  นวั ตกร รมและ เทค โน โ ลยี   
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนการวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครู
ใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย  เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ ICT การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ส่งเสริมให้ครูประจําชั้น และครูผู้สอนทุกคน 
บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย 
มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกด้วย หม่ันให้กําลังใจนักเรียน เม่ือนักเรียนทําดี ต้องกล่าวชื่นชม ต้องชมทุก
ครั้ง โดยพยายามให้การชม เกิดข้ึนบ่อยกว่า การตักเตือน เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรง
ใช้การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน สบตาเด็กและสื่อสารทันทีท่ีเด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ครูไม่แสดง
อารมณ์โกรธ หรือควบคุมอารมณ์ให้มีอารมณ์น้อยท่ีสุด ไม่ตําหนิ เยาะเย้ย ถากถาง ประชดประชัน 
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เปรียบเทียบ ควบคุมอารมณ์ของตนให้เสมอต้นเสมอปลาย ม่ันคง แสดงออกท้ังร่างกายและคําพูด ให้อย่างไม่มี
เง่ือนไข สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้
อย่างมีความสุขครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
และใช้วิธีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และนําผล
การประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศ
ชั้นเรียน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน โดยจัดตาราง PLC 
ท้ัง ในระดับงานวิชาการ และตาราง PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
2. ผลการดําเนินงาน 
        จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับดี 

2. ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 
ตารางท่ี 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ปีการศึกษา 2562  
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๗๔.00 76.63 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ๗๔.00 76.74 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๗๔.00 74.13 ตามค่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนํา
ผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗๔.00 76.82 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ๗๔.00 74.24 ตามค่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 74.00 75.72 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 

จากตารางท่ี 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
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สําคัญเป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน  2. ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จํานวน 3 ประเด็นพิจารณา เม่ือ
พิจารณาโดยภาพรวมของการดําเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

ตารางท่ี7สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐานท่ี 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมินราย

ประเด็น 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ตามค่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ตามค่าเป้าหมาย 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตามค่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ดี 

 

จากตารางท่ี 7ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับดีโดยประเมินจากประเด็นพิจารณา
ตามมาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังต่อไปนี้ 

 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ทําการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้า
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ผู้อํานวยการตามลําดับ  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning โดยการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดทําแผนการเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้างองค์ประกอบครบตามสถานศึกษากําหนดตาม
แบบวัดประเมินแผน และนําไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning โดยโรงเรียน สนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  
การเปิดโอกาสให้ครูนํานวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.1ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้มี application   
           - โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance learning information  
technology : DLIT) โดยนําร่อง 5 กลุ่มสาระหลักได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ  ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage , 
Google form , Kahoot ฯลฯ 
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- ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการ
จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถ่ินบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

- แหล่งเรียนรู้ท่ีสําคัญในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
         - แหล่งเรียนรู้ภายนอกในท้องถ่ินท่ีสําคัญได้แก่ สวนการเกษตรลุงสําราญ ร้านกระยาสารทเจ๊แดง 
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ วัดถํ้ากระบอก และบูรณาการทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและ
โดยการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผลจากการนิเทศการสอน ครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน บูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงภาคเรียนท่ี 1 / ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   
 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยจัดสภาพความพร้อมท่ีจะดําเนินการเรียนการสอนให้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
ในการเรียนรู้ผู้  เรียนมีความสุข  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน  ทําการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนใน
การจัดห้องปฏิบัติการต่างๆให้เ อ้ือต่อการเรียนรู้  ท้ังห้องสะเต็มศึกษา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  รวมถึงการดําเนินงานของงานแนะแนวเพ่ือให้คําปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนท้ัง
ทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีโครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  
นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   4.1ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านท้ังการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรู้โดยทําการทดสอบก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
และนําผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน คํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม  มอบหมาย
งานและการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  
 ผลประเมินจากการนิเทศการสอน  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ 
ข้อมูลย้อนกลับ นําผลมาพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ครูมีเครื่องมือวัด
และวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือและวิธีการวัดผลการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลายท้ังแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) แบบทดสอบ  แบบสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  
          ผลจากการนิเทศการสอน ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
5.1 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศ
จากผู้บริหารและครูผู้สอนในกลุ่มสาระเดียวกันภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ครูมีผลงานการใชกระบวนการวิจัยในการ



  22

 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู
ในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
 
3. จุดเด่น 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับ 
การเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

2. ครูนําสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 
เครือข่ายในรูปแบบwebpage , Google form ,Application Kahoot ฯลฯ 

3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
4. ครูวัดผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายสามารถนําข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มี 

ประสิทธิภาพ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ครูควรตระหนักและให้ความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามท่ี 
โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจังเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
 
5. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0 ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. โครงการนิเทศกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ 

จริง 
4. โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนท่ี 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนําไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปนําไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน  ดังนี้ 

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
              ข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 70.70 ดี สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา 

64.67 พอใช้ ตามค่าเป้าหมาย 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคํานวณ           

59.93 
กําลัง
พัฒนา 

ตามค่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

59.67 
กําลัง
พัฒนา 

ตามค่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
59.13 

กําลัง
พัฒนา 

ตามค่าเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

74.56 ดี ตามค่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60.13 พอใช้ ตามค่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 74.83 ดี ตามค่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย   4ประเด็นพิจารณา 

76.73 ดี สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

74.68 ดี ตามเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 81.22 ดีเลิศ สูงกว่าค่า
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

เป้าหมาย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

75.13 ดี ตามเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
75.89 ดี 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 79.89 ดี ดี 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้
จริง 

94.52 ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้กําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จไว้ 

82.87 ดีเลิศ 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  2.3  มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 74.63 ดี 

ตามค่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 75.13 ดี 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 76.84 ดี 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 74.93 ดี 

ตามค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ      

75.72 ดี สูงกว่า 
ค่าเป่าหมาย 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

76.63 ดี 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

76.74 ดี 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 74.13 ดี ตามค่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

76.82 ดี 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

74.27 ดี ตามค่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดี 
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จาก ตารางท่ี 6แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562พบว่า มาตรฐานท่ี 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานท่ี 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานท่ี 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

เม่ือพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน  12 ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมาย จํานวน 9 ประเด็นพิจารณา เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของการดําเนินงานแล้วเป็นไปตามค่า
เป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

����คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้ เรียนมีการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอย่าง
สมํ่าเสมอ ปลอดจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าของตัวเอง 
มีความม่ันใจในตนเองมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีจิตอาสา
ช่วยเหลืองานโรงเรียน มีผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย เคารพกฎ
กติกามารยาทของสังคม 
 
 
 
�กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ี มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการดําเนินการนิ เทศ กํากับ ติดตาม

����คุณภาพของผู้เรียน 
        ผู้เรียนในทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาด้านการ
นําเสนอการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ให้ได้อย่างเหมาะสมผู้เรียนในระดับชั้น ม.
๑ – ม.๖ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดี
ต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิด
การลอกเลียนแบบทําให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทยผลการทดสอบระดับชาติยังไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายท่ีวางไว้ ต้องเร่งพัฒนาให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความสําคัญของการทดสอบระดับชาติให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
�กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
   2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
�กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
ครูมีความต้ังใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง 
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อม
ท้ังให้คําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 

 
 
�กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
     ควรนําภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนําไปใช้พัฒนา
ตนเอง 
 

 

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1  

1. โรงเรียนมีความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีจํานวนมากข้ึน เพ่ือจะ
ได้นํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การประสานความร่วมมือกับวิทยากรท้องถ่ินในการให้ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่นักเรียน 
 3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
 4. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึนควบคู่ไปกับการพัฒนา 
ผู้เรียน 
 5. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกําหนดในแต่ระดับชั้น 
 6. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   
 7. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทํางานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
 8.พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและนํานวัตกรรมไปใช้และมีการ
เผยแพร่ 
 9. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

14 
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 10. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ 
 11.พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา 
 12. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย    
 13.  พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2  
 1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องการพัฒนา
บุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพโดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผนและการนิเทศ
กํากับติดตามโดยใช้กระบวนการPLC 
 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งข้ึนโดยการกําหนด 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
 3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้Education 4.0   
 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 3  

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0 ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. โครงการนิเทศกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง 
4. โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนท่ี 4 
ภาคผนวก 

 

• ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งท่ี1/2562 
• คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
• คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
• กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
• ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา2561) 
• ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 
• บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  อ.เสาไห้  จ.สระบุรี 

วัน อังคาร ท่ี 24 กันยายน  พ.ศ. 2562 
ครั้งท่ี 3/2562 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
......................................................................................................................... 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายชัยวัฒน์  เทียนพิทักษ์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. นายชาญชัย  อนะมาน   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. นายโพทอง  ละอองปลิว   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. นายไสว  พุกไพร    กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 5. นายสมัคร  ม้าแก้ว    กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6. นายคําป่ัน  ปลุกปลื้ม    กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม  8  คน 

1. พระราชวรเวที (เฉลา ต๊ะทองด้วง)                 รองประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. พระครูสุทธิสรวัฒน์    กรรมกาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 3. นายวิจักขณ์  โพธิ์ใบ    กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4. นายประทวน  สุขสําราญ   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. นายสนม  จีนแส    กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6. นางสราภรณ์  บุญเพ็ง   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 7. นายสวาด  ปัญญาอินทร์   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 8. นายไพรัช  วงษ์นายะ    กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 นายชัยวัฒน์  เทียนพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติ
วุฒิวิทยา ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานท่ีประชุมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และ
มอบให้เลขานุการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การซ่อมบํารุงพัดลมท่ีชํารุดเสียหายและติดต้ังพัดลมตัวใหม่โดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ช่วงปิดภาคเรียนเรียนท่ี 1  

2. การปรับปรุงสัญญาอินเตอร์เน็ต wifi ตามห้องต่าง ๆ ในขณะนี้ทางโรงเรียนได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
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 3. การจัดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ซ่ึงได้รับงบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือให้นักเรียนได้มี
อาชีพและมีงานทํา โดยงบท่ีจัดให้เป็นงบประมาณให้เปล่า โดยแบ่งเป็นการศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
และจัดทําสถานท่ีปลูกผักภายในโรงเรียนขณะนี้อยู่ในช่วงดําเนินการ 
 4. โครงการโรงเรียนซ่ือตรง โดยได้รับงบประมาณจากสถาบันพระปกเกล้า ซ่ึงทางโรงเรียนได้จัดข้ึน 
10 โครงการ อาทิ โครงการนิทานสอนน้อง, โครงการระเบียบการแต่งกาย, โครงการสร้างนิสัยใหม่, โครงการ
ถูกระเบียบแล้วสบาย, โครงการมีวินัยใส่ลงถัง, โครงการแค่ยาวก็หล่อแล้ว เป็นต้นซ่ึงทางโรงเรียนได้ดําเนินการ
เป็นท่ีเรียบร้อยและได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาแห่งความซ่ือตรงจากสถาบันพระปกเกล้า 
 6. โครงการโรงเรียนดีคุณภาพประจําตําบล โดยเป็นโครงการท่ีให้การสนับสนุนสื่อและวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนโดยได้ดําเนินการจัดซ้ือขลุ่ยและได้
มอบหมายให้ครูไพศาล แก้วจีน เป็นผู้ดําเนินการฝึกซ้อมและต่อยอดต่อไป 
 
เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

2. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นการปรับมาตรฐานท่ีประกาศใช้ภายใต้กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แทนมาตรฐานเดิมท่ีต้องยกเลิกไปตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

3. ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม กํากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต้ังแต่วันท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้ (วันท่ี 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561) เป็นต้นไป 
2. แนวคิดการจัดทํามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ยึดหลักการและแนวทางตามนโยบายการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เช่นเดียวกับมาตรฐานท่ีประกาศใช้ เม่ือ 19ตุลาคม 2559 กล่าวคือ 
เป็นมาตรฐานสําคัญ สะท้อนคุณภาพ และจําเป็น มีจํานวนไม่มาก และเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพ เป็นต้น 
         4. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานคุณภาพของ
ผู้เรียน  2) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ และ  3) มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (ส่วนมาตรฐานท่ี 4 การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลเดิมจะรวมอยู่ใน
มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ) 
        5. สถานศึกษาปรับแผนการดําเนินงาน การกําหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา รวมถึงวิธีการประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพ และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report: SAR) ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
        6. แนวทางในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ. 2561 
และการให้ระดับคุณภาพของสถานศึกษา แบ่งคุณภาพของสถานศึกษาออกเป็น 5 ระดับคุณภาพ (ระดับ 
“กําลังพัฒนา” “ปานกลาง” “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม”) โดยสถานศึกษาประเมินตนเองในลักษณะการ
ประเมินแบบองค์รวม เน้นการประเมินท่ีมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการบรรยายคุณภาพตามสภาพท่ีเป็น
จริง โดยอาศัยหลักฐาน/ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน 
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        7. สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 
ส่งให้ต้นสังกัด โดยสถานศึกษาสามารถนําเสนอและจัดทํารายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับบริบท 
สภาพ และความต้องการของสถานศึกษา และไม่เน้นให้จัดทําเป็นเอกสารเสนอเป็นจํานวนมาก แต่ให้สะท้อน
ผลคุณภาพของการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยโครงสร้างของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มุ่งเน้น
ตอบคําถามดังนี้คือ 1) คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพเป็นอย่างไร 2) สถานศึกษารู้
ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้น มีข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์อะไรบ้างท่ีจะสนับสนุน และ 
3) สถานศึกษามีจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพให้ดีข้ึนต่อไปอย่างไร เป็นต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 มติท่ีประชุมรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

4.1 การปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางในการระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุงห้องเรียนแลสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 

 นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ได้นําเสนอสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบใน
การบริหารงาน แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ดังนี้ 

 - การขาดครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, พละศึกษา, สังคมศึกษา 
 - การขาดสื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์ 
 - สภาพแวดล้อมในห้องเรียนและภายในโรงเรียน 
 ผู้อํานวยการ ได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา โดยจัดระบบสภาพแวดล้อมภายใน

ห้องเรียนให้เหมาะการเรียนการสอน อาทิ การทาสีอาคาร, หารทาสีห้องเรียน, ปรับปรุงโต๊ะ เก้าอ้ี จํานวน 15 
ห้องเรียน โดยการจัดทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา ซ่ึงในท่ีประชุมได้มีมติเป็นวันท่ี 22 ธันวาคม 2562 

 นายโพทอง  ละอองปลิวและนายชาญชัย  อนะมาน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้
เสนอการจัดหารายชื่อคณะกรรมการในการดําเนินการจัดทอดผ้าป่า โดยจะมีองค์การบริหารส่วนตําบลช้าง
ไทยงามและผู้นําหมู่บ้านจํานวน 19 หมู่บ้าน แต่ควรมีการกําหนดราคาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะดําเนินการในการ
ปรับปรุงห้องเรียนให้แน่ชัด 

 นายชัยวัฒน์  เทียนพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้เสนอการ
ปรับปรุงสภาพภายในห้องเรียน โดยการทาสีภายในห้องเรียนให้มีสีสันท่ีสดใส เหมาะแก่การเรียนการสอน 
ปรับปรุงประตู หน้าต่าง ห้องเรียน และดําเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ จอทีวี, โต๊ะ, เก้าอ้ี เป็นต้น 
และเสนอให้มีห้องเรียนตัวอย่าง 1 ห้องเรียน ซ่ึงทางนายชัยวัฒน์  เทียนพิทักษ์ ได้บริจาคห้องเรียนตัวอย่าง 1 
ห้องเรียน  

 นางบุบผา บุญเพ็ง ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน ได้เสนอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนบริจาคเพ่ิมอีกจํานวน 1 ห้องเรียน โดยทางคณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นสมควรให้ดําเนินการ 
ซ่ึงท่ีประชุมมีมติพิจารณาเห็นชอบโดยมอบให้ผู้บริหารและคณะครูดําเนินการในประเด็นดังกล่าว 
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4.2 นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ นําเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์
คอมพิวเตอร์และ ICT  ครบวงจร โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  (Digital Center)และโครงการ
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์คลาสรูม 4.0 เพ่ือท่ีจะสามารถบริการสื่อ ICT ทุกรูปแบบ ส่งเสริมในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานและประชาชนในชุมชน สามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ยกระดับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ต แต่
โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินการ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในโครงการดังกล่าว โดยให้ทาง
โรงเรียนเสนอขอรับงบประมาณจากต้นสังกัดก่อนเป็นลําดับแรก ถ้าหน่วยงานต้นสังกัดไม่มีงบประมาณให้ จึง
ให้ทําการของบประมาณสนับสนุนจากองค์การส่วนบริหารตําบลช้างไทยงามซ่ึงโรงเรียนสังกัดอยู่ ถ้าองค์การ
บริหารส่วนตําบลช้างไทยงามไม่มีงบประมาณสนับสนุนก็ให้ของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรีเป็นลําดับต่อไป โดยโรงเรียนขอสนับสนุนงบประมาณร่วมในโครงการดังกล่าว แบ่งเป็นโครงการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์และ ICT  ครบวงจร โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  (Digital Center) เป็นจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น  920,000  บาท และโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์คลาสรูม 4.0 เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น  1,497,000   
บาท 

4.3 การเก็บเงินบํารุงการศึกษาประจําปีการศึกษา 2563  ภาคเรียนท่ี 1  ดังนี้ 
  1. ค่าจัดกิจกรรมคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้   ภาคเรียนละ  200  บาท 

2. ค่าวารสารโรงเรียน        ภาคเรียนละ  50  บาท 
3. ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา   ภาคเรียนละ  100   บาท 
4. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน     ปีละ            150  บาท  
5. ค่าครูต่างชาติ(สอนภาษาอังกฤษ)    ภาคเรียนละ  200  บาท 
6. ค่าบํารุงชมรม      ภาคเรียนละ  100  บาท

  รวม 800  บาท 
                การเก็บเงินบํารุงการศึกษาประจําปีการศึกษา 2563  ภาคเรียนท่ี 2  ดังนี้ 
  1. ค่าจัดกิจกรรมคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้   ภาคเรียนละ  200  บาท 

2. ค่าวารสารโรงเรียน        ภาคเรียนละ  50  บาท 
3. ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา   ภาคเรียนละ  100   บาท 
4. ค่าครูต่างชาติ(สอนภาษาอังกฤษ)    ภาคเรียนละ  200  บาท 
5. ค่าบํารุงชมรม      ภาคเรียนละ  100  บาท

  รวม 650  บาท 
ท่ีประชุมมีมติพิจารณาเห็นชอบตามรายการเก็บเงินบํารุงการศึกษาประจําปีการศึกษา 2563  ท้ังภาค

เรียนท่ี 1และภาคเรียนท่ี 2 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 เสนอเพ่ือพิจารณา 
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 1. การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินนอกงบประมาณของสพฐ. ซ่ึงทางโรงเรียนมีความจําเป็นต้องจ้าง
ครูต่างชาติ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนจากเจ้าของภาษาโดยตรงในการใช้ภาษาอังกฤษกับครู
ต่างชาติ และฝึกให้กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา จึงได้ใช้งบประมาณในการจ้างครู
ต่างชาติของชมรมผู้ปกครองและครูของโรงเรียน เป็นเงินเดือนละ 18,000 บาท และทางโรงเรียนได้จ้าง
แม่บ้านดูแลความสะอาดห้องน้ํานักเรียน โดยใช้งบระดมทรัพยากรในการจ้างเดือนละ 7,000 บาท ทาง
โรงเรียนจึงของความเห็นชอบเพ่ือพิจารณาการจ้างบุคลากรในครั้งนี้ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามี
มติพิจารณาเห็นชอบในการจ้างครูต่างชาติและแม่บ้านดังกล่าว 
 
เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 
 
 
 
 
ลงชื่อ          ลงชื่อ 
       (นายธิติสันต์ิ  ร่วมชาติสกุล)               (นางจีรนันท์  ทาแก้ว)   
          ผู้จดบันทึกการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ            ลงชื่อ 
       (นางบุบผา  บุญเพ็ง)                                                    (นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์)   
ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา         ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
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1. โรงเรียนปรับแผนการดําเนินงาน กําหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2561ดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ 
2561 2562 2563 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน    
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กําลัง

พัฒนา 
ปานกลาง ปานกลาง 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  ๕๗.00 ๕๙.00 ๖๑.00 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๕๗.00 ๕๙.00 ๖๑.00 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕๗.00 ๕๙.00 ๖๑.00 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕๗.00 ๕๙.00 ๖๑.00 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๖๒.๐๐ ๖๔.๐๐ ๖๖.๐๐ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ดี ดี ดี 
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
  1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๖๗.๐๐ ๖๙.๐๐ ๗๑.๐๐ 

     3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
         สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ดี ดี ดี 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ 

๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
    การจัดการเรียนรู้ 

๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ ดี ดี ดี 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ 
2561 2562 2563 

การจัดการเรียนรู้ 
 

 

การกําหนดค่าเป้าหมาย 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกําหนดค่าเป้าหมาย 
 2. การกําหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกําหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

ระดับ  5  ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90  ข้ึนไป 
ระดับ  4  ดีเลิศ ร้อยละ 80 – 89 
ระดับ  3  ดี ร้อยละ 70 – 79 
ระดับ  2  ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69 
ระดับ  1  กําลังพัฒนา ร้อยละ 50 – 59 

 
2. โรงเรียนจัดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รวมถึงวิธีการประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพ ตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจํานวน  3 มาตรฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของนักเรียน 
        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
        1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 

มีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาคุณภาพแต่ละมาตรฐานดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของนักเรียน 
 ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของนักเรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมท้ังสุขภาพวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  

  - นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป  
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  - นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 
  - นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง และสนทนาอย่างง่ายได้ 
  - นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ข้ึนไป  
      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  
  - นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
  - นักเรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
  - นักเรียนมีผลงานจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ท้ังงานกลุ่มหรือเด่ียว อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน หรือชิ้นงาน  
  - นักเรียนสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ข้ันตอนการทํางานและปัญหาอุปสรรคของการ
ทํางานได้  

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 - นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ 

  - นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้การ
สื่อสาร การทํางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
 - นักเรียนร้อยละ 55 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 2.00 ข้ึนไป 
6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   

  - นักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 อย่าง  
  - นักเรียนมีเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน เพ่ือการทํางานหรืองานอาชีพ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด   
 - นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นํา และมีจิตอาสา 
 - นักเรียนมีค่านิยมและจิตสํานึกท่ีดี โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   
 - นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถ่ินไท-ยวน  
 - นักเรียนสามารถรําวงมาตรฐานและดัดแปลงท่ารําได้  
 - นักเรียนสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชิ้น 
3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
 - นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   

  - นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงและไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด  
  - นักเรียนแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพแลจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมท้ัง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน   
  - โรงเรียนกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ชุมชนและท้องถ่ิน    

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  - โรงเรียนใช้กระบวนการ 4 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสรุป ร่วมชื่นชม) ในการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา   
  - โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ     
  - โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  - บุคลากรและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษา     
 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 
  - โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร และประเมินหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  - โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้าน และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย     

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
  - มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้ได้รับการอบรมตรงตาม/สอดคล้องกับ
หน้าท่ีท่ีปฏิบัติอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา   
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
  - โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น มีความปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนท่ีเพียงพอสําหรับ
นักเรียน  
  - โรงเรียนมีห้องสมุด และห้องปฏิบัติการท่ีเพียงพอ  
  - โรงเรียนจัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  - โรงเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
  - โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ     

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้าง
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ปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง                
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสําหรับผู้ท่ีมีความจําเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  - ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ โดย
การปฏิบัติจริงผ่านการทําโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติ และนักเรียนขยายความคิดนําไปปรับใช้ในชีวิตได้ 
  - ครูจัดกิจกรรมให้มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสดงความคิดเห็น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
ภาคเรียน  

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  - ครูใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสาระท่ีสอน  
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  - ครูสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนานักเรียน 
  - ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และนํามาสรุปผลเพ่ือวางแผนพัฒนาการเรียนของ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
  - ครูมีประมวลรายวิชา (Course Syllabus) สําหรับการวัดและประเมินนักเรียนตลอด        
ปีการศึกษาท่ีชัดเจน   
  - ครูวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และนําผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตร 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  - ครูอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
นักเรียน  
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คําสั่งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
ท่ี  65 /2562 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
…………………………………………………. 

  โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 และ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดําเนินการประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม 135 
ตอนพิเศษ 235 ง วันท่ี 24 กันยายน 2561 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วนั้น  เพ่ือให้ระบบงานการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนเป็นไปตามประกาศดังกล่าว  
                      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 85 และ 86 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีหน้าท่ีรับผิดชอบภาระงาน ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการอํานวยการ 
1. นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์  ประธานกรรมการ 
2. นางบุบผา  บุญเพ็ง                           รองประธานกรรมการ 
3. นายปัญญา  จําเริญศักด์ิศรี   กรรมการ 
4. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี                           กรรมการ 
5. นางจีรนันท์  ทาแก้ว   กรรมการ 
6. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน   กรรมการ 
7. นางยุพดี  ไพรวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   อํานวยความสะดวก  เป็นท่ีปรึกษา ให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน ประสานงาน
กับคณะกรรมการตามมาตรฐานต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจํานวน  3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดและคณะกรรมการดังนี้ 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. นางปิยะนุช  สระแก้ว   ประธานกรรมการ 
                     2. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการ 
  3. นางสาวนุสรา  คําน้อย   กรรมการและเลขานุการ 
      1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
   1. นางสาวนุสรา  คําน้อย  กรรมการ 
   2. นางปิยะนุช  สระแก้ว   กรรมการ 

 3. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน  กรรมการ 
 4. นางณัจนา  สุขกรีด    กรรมการ 
 5. นายสมัคร  ม้าแก้ว    กรรมการ 
 6. นายไพศาล  แก้วจีน   กรรมการ 
 7. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการ 
 8. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  กรรมการและเลขานุการ 

1.1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
   1. นางณัจนา  สุขกรีด   กรรมการ 
   2. นางสาวนุสรา  คําน้อย  กรรมการ 

 3. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน  กรรมการ 
 4. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  กรรมการ 
 5. นายสมัคร  ม้าแก้ว    กรรมการ 
 6. นายไพศาล  แก้วจีน   กรรมการ 
 7. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการ 
 8. นางปิยะนุช  สระแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย   ประธานกรรมการ 
  2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์   กรรมการ 
  3. นายภรัณยู  อินทกนก   กรรมการและเลขานุการ 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง  ประธานกรรมการ 
  2. นายธิรนันท์  ชมวนา   กรรมการ 
  3. นายภรัณยู  อินทนก   กรรมการ 
  4. นางสาวสุภาวดี ทองฟัก  กรรมการและเลขานุการ 
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1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. นางสาวนุสรา  คําน้อย   ประธานกรรมการ 
  2. นางมยุรี  บุญเพ็ง   กรรมการ 
  3. นางสาวสุภาวดี ทองฟัก  กรรมการและเลขานุการ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีคณะกรรมการ ดังนี้ 

  1. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี   ประธานกรรมการ 
                     2. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์  กรรมการ 
  3. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย   กรรมการ 
  4. นางสาวนิตยา  แรตไธสง  กรรมการ 
  5. นางสาวธัญณัฐช์ ทองฟัก  กรรมการและเลขานุการ 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. นายไพศาล  แก้วจีน   ประธานกรรมการ 
                     2. นายปัญญา  จําเริญศักด์ิศรี  กรรมการ 
  3. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี   กรรมการ 
  4. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย   กรรมการ 
  5. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  กรรมการ 
                     2. นางเพ็ญศรี  สุดสวาท   กรรมการ 
                     3. นางสาวธญัณัฐช์ ทองฟัก  กรรมการและเลขานุการ 
 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. นายสมัคร  ม้าแก้ว   ประธานกรรมการ 
  2. นางปิยะนุช  สระแก้ว   กรรมการ 

3. นางบุบผา  บุญเพ็ง   กรรมการและเลขานุการ 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. นางบุบผา  บุญเพ็ง   ประธานกรรมการ 
                     2. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน  กรรมการ 

3. นางเพ็ญศรี  สุดสวาท   กรรมการ 
4. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการและเลขานุการ 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีคณะกรรมการ ดังนี้ 
   1. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน  ประธานกรรมการ 
                      2. นางปิยะนุช  สระแก้ว   กรรมการ 

 3. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  กรรมการ 
 4. นายสมัคร  ม้าแก้ว    กรรมการ 
 5. นายไพศาล  แก้วจีน   กรรมการ 
 6. นางณัจนา  สุขกรีด    กรรมการ 
 7. นางสาวนุสรา  คําน้อย  กรรมการ 
 8. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการและเลขานุการ 

 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมายมีคณะกรรมการ ดังนี้ 
   1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์   ประธานกรรมการ 
                      2. นางปิยะนุช  สระแก้ว   กรรมการ 

 3. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  กรรมการ 
 4. นายสมัคร  ม้าแก้ว    กรรมการ 
 5. นายไพศาล  แก้วจีน   กรรมการ 
 6. นางณัจนา  สุขกรีด    กรรมการ 
 7. นางสาวนุสรา  คําน้อย  กรรมการ 
 8. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการ 
 9. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน  กรรมการและเลขานุการ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. นางจีรนันท์  ทาแก้ว   ประธานกรรมการ 
                     2. นางมยุรี  บุญเพ็ง    กรรมการ 
  3. นางสาวภัสสร  กาสี   กรรมการ 

4. นายธิติสันต์ิ  ร่วมชาติสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มี
คณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. นายปัญญา  จําเริญศักด์ิศรี  ประธานกรรมการ 

2. นายสมัคร  ม้าแก้ว   กรรมการ 
3. นายไพศาล  แก้วจีน   กรรมการ 
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  4. นายวัชรชัย  แสงสฤษด์ิ   กรรมการและเลขานุการ          
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก  ประธานกรรมการ 
  2. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย   กรรมการ 

3. นายธิติสันต์ิ  ร่วมชาติสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
   1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์   ประธานกรรมการ 
                      2. นางปิยะนุช  สระแก้ว   กรรมการ 

 3. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  กรรมการ 
 4. นายสมัคร  ม้าแก้ว    กรรมการ 
 5. นายไพศาล  แก้วจีน   กรรมการ 
 6. นางณัจนา  สุขกรีด    กรรมการ 
 7. นางสาวนุสรา  คําน้อย  กรรมการ 
 8. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการ 
 9. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน  กรรมการและเลขานุการ 

 
 ท้ังนี้ให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ร่วมกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพแต่ละมาตรฐาน 
วางแผน ศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กํากับติดตาม เตรียมความพร้อมและ
จัดทําระบบข้อมูล ตามมาตรฐานการศึกษาและการประเมินตนเอง เก็บเอกสารหลักฐาน เพ่ือการสรุปประเมิน
ตามมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ รวบรวมและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ส่งหน่วยงานต้นสังกัด
ต่อไป  
 สั่ง  ณ วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

ลงชื่อ 
            ( นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์ ) 
 ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
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คําสั่งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
ท่ี  ๖๖ /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
…………………………………………………. 

  ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑
ท่ีกําหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ครั้ง พร้อมท้ังจัดทํารายงานผล และนําผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์  ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยวัฒน์  เทียนพิทักษ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางบุบผา  บุญเพ็ง    กรรมการ 
๔. นายปัญญา  จําเริญศักด์ิศรี   กรรมการ 
๕.นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี กรรมการ 
๖.นางจีรนันท์  ทาแก้ว   กรรมการ 
๗. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน   กรรมการ 
๘.นางยุพดี  ไพรวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง มีหน้าท่ี 
๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย 

ภาคเรียนละ ๑ครั้ง และจัดทํารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒.ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ครั้ง 

และจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
              ท้ังนี้ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
 สั่ง  ณ วันท่ี ๒๗  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ลงชื่อ 
  ( นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์ ) 
 ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตาม

เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
..........................................................

 

 โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี 
คณะรัฐมนตรีได้ดําเนินการประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ
ง วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วนั้น โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาต
ร่วมของผู้เก่ียวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะก
๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. 25๖๑
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา                    
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

 

 

ประกาศโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
คณะรัฐมนตรีได้ดําเนินการประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม ๑๓๕ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วนั้น โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ จากการมีส่วน
ร่วมของผู้เก่ียวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี              

๖๑ 
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา                    

มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. 25๖๑ 
 
 

 
(นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
๒๕๖๑ และสํานักเลขาธิการ

๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๕ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วนั้น โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาปรับมาตรฐาน
รฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ จากการมีส่วน

ร่วมของผู้เก่ียวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ

รรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี              ๒/25

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา                    
านการศึกษาของสถานศึกษา 
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การกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  ๕๗.00 ๕๙.00 ๖๑.00 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๕๗.00 ๕๙.00 ๖๑.00 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕๗.00 ๕๙.00 ๖๑.00 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕๗.00 ๕๙.00 ๖๑.00 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 

รวม ๑.๑ ๖๒.๐๐ ๖๔.๐๐ ๖๖.๐๐ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี ดี ดี 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 

รวม ๑.๒ ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
รวม มาตรฐานท่ี ๑ ๖๗.๐๐ ๖๙.๐๐ ๗๑.๐๐ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดี ดี 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 

     ๓. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
         สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
๕.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
    การจัดการเรียนรู้ 

๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 

รวม มาตรฐานท่ี ๒ ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ ดี ดี ดี 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 

รวม มาตรฐานท่ี ๓ ๗๒.00 ๗๔.00 ๗๖.00 
 

 

การกําหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกําหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกําหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกําหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

ระดับ  ๕  ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐  ข้ึนไป 
ระดับ  ๔  ดีเลิศ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ 
ระดับ  ๓  ดี ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
ระดับ  ๒  ปานกลาง ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
ระดับ  ๑  กําลังพัฒนา ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 

 
 ๓. การกําหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบปีการศึกษา 2561 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 69.20 ปานกลาง ได้มาตรฐานคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา 

62.72 ปานกลาง ได้มาตรฐานคุณภาพ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคํานวณ           

58.61 
ปานกลาง ได้มาตรฐานคุณภาพ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

59.16 
ปานกลาง ได้มาตรฐานคุณภาพ 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 58.89 ปานกลาง ได้มาตรฐานคุณภาพ 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

60.83 
ปานกลาง ได้มาตรฐานคุณภาพ 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 61.11 ปานกลาง ได้มาตรฐานคุณภาพ 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 77.77 ดี ได้มาตรฐานคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย   4ประเด็นพิจารณา 

75.69 ดี ได้มาตรฐานคุณภาพ 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

72.77 
ดี ได้มาตรฐานคุณภาพ 

2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 76.11 ดี ได้มาตรฐานคุณภาพ 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

75.27 
ดี ได้มาตรฐานคุณภาพ 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 78.61 ดี ได้มาตรฐานคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 78.92 ดี ได้มาตรฐานคุณภาพ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้
จริง 

94.11 ดีเย่ียม 
ได้มาตรฐานคุณภาพ 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้กําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จไว้ 

82.35 
ดีเลิศ 

ได้มาตรฐานคุณภาพ 

  2.3  มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 7.353 ดี 

ได้มาตรฐานคุณภาพ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 73.53 ดี  

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 76.47 ดี 

ได้มาตรฐานคุณภาพ 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 73.53 ดี 

ได้มาตรฐานคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ      

75.29 
ดี 

ได้มาตรฐานคุณภาพ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

76.47 ดี 
ได้มาตรฐานคุณภาพ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

76.47 ดี 
ได้มาตรฐานคุณภาพ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 73.53 ดี 
ได้มาตรฐานคุณภาพ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

76.47 ดี 
ได้มาตรฐานคุณภาพ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

73.53 ดี 
ได้มาตรฐานคุณภาพ 

สรุปมาตรฐาน 3  มาตรฐาน 73.39 ดี ได้มาตรฐานคุณภาพ 
 

ค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 พบว่า มาตรฐานท่ี 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานท่ี 2 มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานท่ี 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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รายงานการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกการให้ความเห็นของรายงานประจําปีสถานศึกษา

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
    
    
 
 
    
    
    
 
 
 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 

� เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกการให้ความเห็นของรายงานประจําปีสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 

 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

ได้ตรวจแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง

ลงชื่อ 
 (นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   � ไม่เห็นชอบ 

ลงชื่อ 
 (นายชัยวัฒน์  เทียนพิทักษ์) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
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ได้ตรวจแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง 
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