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เอกสารล าดับที่ 1 / 2564 

ค าน า 
 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียน         
โคกกระท้อนกิตติวุมิวิทยาปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบ
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณซนได้รับทราบ 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561 โดยโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ได้
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ในปี
การศึกษา 2564 ต่อไป 
 
       
                  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
                  พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก 



โรงเรียนโคกกระท้อนกิตตวิฒุวิิทยา                                                                                                   4 

 

สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 
ค าน า               ก  
สารบัญ               ข  
บทสรุปผู้บริหาร              ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา           1 

• ข้อมูลทั่วไป             1 
• ข้อมูลครูและบุคลาการทางการศึกษา          2 
• ข้อมูลนักเรียน             2 
• ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา         2 
• ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net)         6 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      9 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       9 

• มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน          9 
• มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ       15 
• มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     20 

ส่วนที่ 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา          25 
• ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          25 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก            33 
• ภาพกิจกรรม            34 
• ประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562      37 
• ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพ  

และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา         50 
• ประกาศโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา         55 
• ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา         56 
• ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562       58 
• ผลการประเมินคุณภาพ รอบที่สาม (ปี 2554 – 2558 สมศ.)      60 
• บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562     61 

 
 
 
 

 
  

ข 



โรงเรียนโคกกระท้อนกิตตวิฒุวิิทยา                                                                                                   1 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ที่อยู่ 46/4 หมู่. 5 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเสาไห้ 
                จังหวัดสระบุรี  รหัสโรงเรียน : 101-901-201-0 
ชื่อผู้บริหาร  นายสุนทร  พริกจ ารูญ   เบอร์โทร. 089-449-8909 
                 E-mail. Kratorn2521@gmail.com  
จ านวนบุคลากร  ผู้บริหาร  2  คน  ข้าราชการครู  22 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน  
                     ครูธุรการ 1 คน ครูพ่ีเลี้ยงฯ 1 คน ลูกจ้างประจ า 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  
                     รวมทั้งสิ้น  33  คน   
จ านวนนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน  254 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 120 คน   
                     รวมทั้งสิ้น 374 คน  

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิ
วิทยา จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 374 คน ครูผู้สอน 
26 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2563  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มาตรฐานการศึกษา
โดยรวมอยู่ใน ระดับดี  มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมุ่งพัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดี ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด มีการะบวน
การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
เรียนรู้ในรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เน้นเรื่องการอ่านออกของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุดโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมุ้งเน้นให้
ผู้เรียน เรียนรู้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ชีวิต เพ่ือให้ด ารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน ตามนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับผู้เรียน  และทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย 
พัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ พร้อมทั้งมีจิตอาสา
ควบคู่ไปด้วย  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตรมีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละปี  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตรโรงเรียนโคก
กระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร การคิดค านวน มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะ พ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี มีการพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ใน ระดับดีเลิศ มี
การจัดโครงสร้างการบริหารให้เอ้ือต่อการพัฒนา กระบวนการบริหารและการจัดการ คุณภาพของ  
สถานศึกษา ในโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  ได้ด าเนินการน าสภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มา มาด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
ช านาญการทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน การบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถและทักษะตามาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี  กระตุ้นให้ผู้ เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คุณภาพการจัดการศึกษา 
อยู่ใน ระดับดี มีการจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด าเนินงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) ให้
ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียน เป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ น าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่าง
หลากหลายและชัดเจนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ผู้เรียนให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีการ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สอนตรงตามวิชาเอกโทและตรงตามความถนัด อีกท้ังมีการ
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้านสู่ความเป็น
เลิศตามความสามารถ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้สูงขึ้นตลอดปีการศึกษา 2563 คือ จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ง 
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ประกอบด้วย กิจกรรมติว O-Net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และ 6 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรม
ทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดท าโครงการ
ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
ศิษย์เก่าโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดท าโครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 
เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้กิจกรรมชุมนุมเสริมสร้างทักษะของผู้ เรียน กิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมกีฬาสี เป็นต้น 

     เมื่อพิจารณาในแต่ละรายมาตรฐาน สรุปว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา  2563 
ของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ  3  แปลผล ดี   
 
จุดเด่นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563  พบว่า โรงเรียนด าเนินงานได้ประสบ
ความส าเร็จ สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมและได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  พัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน  มีการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  น าไปประยุกต์ใช้ได้  และด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ จัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สถานศึกษามีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและ การ
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์  ก าหนดเนื้อหา  กิจกรรมสอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น  คิดเป็น  ท าเป็น รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวกที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนและชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มี
ขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบโดยมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/
ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
 
 
 
 

จ 
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จุดที่ควรพัฒนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกท่ีทุกเวลา และ

สื่อรอบ ๆ ตัว ต้องส่งเสริมให้เป็นนิสัย และสามารถน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและ
ถูกต้องเหมาะสมควรเผยแพร่โครงงานคุณธรรม ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนทุกคน มีส่วนร่วมและช่วยกันจัด
กิจกรรมเพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อไป โรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ และความสามารถของนักเรียนในเรื่องของการกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ออก
ก าลังกาย อยู่เป็นประจ า สม่ าเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง และเข้าร่วมกิจกรรม ทีเ่กี่ยวข้องกับ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ อย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี รู้จัก
อนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้นักเรียนปฏิบัติจนเป็นมีนิสัย ทั้งในเรื่อง
ของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนการพัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผลักดันให้ครูเข้ารับ
การพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นและมากขึ้น และสร้างความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น และเชิญชวนนักเรียนให้เข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น และมีกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้กับนักเรียนเพ่ือสุขอนามัยที่ดีของตัวนักเรียนเอง มีกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ โดยการน าอาชีพ
ต่าง ๆ มาสาธิต หรือน าเสนอ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลา ทั้งครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 3 กระบวนก ารจัดการเรียนก ารสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญควรน า  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพ่ิมมากขึ้นมีประสบการณ์ตรง และสามารถให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเอง และสามารถด าเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอนตรงเวลา และให้ความรู้กับ
นักเรียนอย่างเต็มที่ ประกอบกับการส่งเสริมให้ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีความมุ่งมั่น ร่วมแรง
ร่วมใจ ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพ และประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นักเรียนและชุมชน ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้ตลอดเวลาทั้ง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอ่ืน  ๆ 
ใกล้เคียง จะมีส่วนช่วย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใช้สูงขึ้น 
 
 
 

ฉ 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
 ที่อยู่: เลขที่46/4  หมู่ที่. 5   ต าบล.งิ้วงาม    อ าเภอ.เสาไห้    จังหวัด. สระบุรี  
           รหัสไปรษณีย์ 18160 
           รหัสโรงเรียน : 101-901-201-0 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมมศึกษาสระบุรี 
 โทรศัพท:์ 089-9007-232 โทรสาร: 036-679-762  
           E-Mail:  kratornschool2521@gmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืน ๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 22 2 2 5 33 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 3 22 8 - 33 

 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

ของครู 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 27 196 



โรงเรียนโคกกระท้อนกิตตวิฒุวิิทยา                                                                                                   2 

 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 รวม 374 คน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 3 54 33 87 29 
ม.2 3 44 40 84 28 
ม.3 3 53 30 83 28 
ม.4 2 31 19 50 25 
ม.5 2 20 16 36 18 
ม.6 2 20 14 34 17 

รวมทั้งหมด 15 222 152 374  
 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563 
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
 

กลุ่มสาระ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
จ านวน
นักเรียน 

ภาษาไทย 37 41 80 78 69 46 42 0 0 0 393 
คณิตศาสตร์ 41 31 47 75 126 79 119 0 0 0 517 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

290 181 200 196 178 101 190 0 0 0 1,336 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

249 140 199 193 161 73 97 0 0 0 1,112 

สุขศึกษาและพลศึกษา 138 106 125 93 85 83 49 0 0 0 679 
ศิลปะ 172 125 51 65 47 12 18 0 0 0 490 
การงานอาชีพ 144 88 160 132 127 40 81 0 0 0 772 
ภาษาต่างประเทศ 37 29 82 97 151 14 60 0 0 0 470 
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS) 

32 13 27 16 12 5 22 0 0 0 127 

รวม 1.140 754 971 945 956 453 678 0 0 0 5.896 
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563 
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน
นักเรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 393 158 147 88 0 305 77.61 
คณิตศาสตร ์ 517 119 201 198 0 320 61.78 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1,336 671 374 291 0 1,045 78.22 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1,112 588 354 170 0 942 84.71 
สุขศึกษาและพลศึกษา 679 369 178 132 0 547 80.56 
ศิลปะ 490 348 112 30 0 460 93.88 
การงานอาชีพ 772 392 259 121 0 651 84.33 
ภาษาต่างประเทศ 470 148 248 74 0 396 84.26 
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS) 

127 
72 28 27 

0 
100 78.74 

รวม 5,896 2,865 1,901 1,131 0 4,766  
 
 

กลุ่มสาระ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
จ านวน
นักเรียน 

ภาษาไทย 62 62 65 74 60 25 28 0 0   376 
คณิตศาสตร์ 69 38 57 66 97 77 92 0 0 0 496 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 261 116 164 159 174 115 212 0 0 0 1,201 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 274 126 156 150 162 78 116 0 0 0 1,062 
สุขศึกษาและพลศึกษา 202 138 49 56 80 59 51 0 0 0 652 
ศิลปะ 113 123 90 62 50 15 12 0 0 0 465 
การงานอาชีพ 145 98 118 106 124 49 53 0 0 0 693 
ภาษาต่างประเทศ 56 34 77 79 111 43 47 0 0 0 447 
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS) 36 19 18 8 10 10 21 0 0 0 122 

รวม 1,218 754 794 760 868 471 632 0 0 0 5,514 



โรงเรียนโคกกระท้อนกิตตวิฒุวิิทยา                                                                                                   4 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563 
ภาคเรียนที่ 2 / 2563 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน
นักเรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 376 189 134 53 0 323 85.90 
คณิตศาสตร ์ 496 164 163 169 0 327 65.93 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1,201 541 333 327 

0 
874 72.77 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 1,062 556 312 194 0 868 81.73 
สุขศึกษาและพลศึกษา 652 389 136 110 0 525 82.68 
ศิลปะ 465 326 112 27 0 438 94.19 
การงานอาชีพ 693 361 230 102 0 591 85.28 
ภาษาต่างประเทศ 447 167 190 90 0 357 79.87 
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS) 122 73 18 31 

0 
91 74.59 

รวม 5,514 2,766 1,628 1,103 0 4,394  
 
 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563 

ภาคเรียนที่ 1 / 2563 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน
นักเรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 393 158 147 88 0 305 77.61 
คณิตศาสตร ์ 517 119 201 198 0 320 61.78 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 1,336 671 374 291 

0 
1045 78.22 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 1,112 588 354 170 0 942 84.71 
สุขศึกษาและพลศึกษา 679 369 178 132 0 547 80.56 
ศิลปะ 490 348 112 30 0 460 93.88 
การงานอาชีพ 772 392 259 121 0 651 84.33 
ภาษาต่างประเทศ 470 148 248 74 0 396 84.26 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 127 72 28 27 0 100 78.74 

รวม 5,896 2,865 1,901 1,131 0 4,766  
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ภาคเรียนที่ 2 / 2563 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน
นักเรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 376 189 134 53 0 323 85.90 
คณิตศาสตร ์ 496 164 163 169 0 327 65.93 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1201 541 333 327 

0 
874 72.77 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 1062 556 312 194 0 868 81.73 
สุขศึกษาและพลศึกษา 652 389 136 110 0 525 82.68 
ศิลปะ 465 326 112 27 0 438 94.19 
การงานอาชีพ 693 361 230 102 0 591 85.28 
ภาษาต่างประเทศ 447 167 190 90 0 357 79.87 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 122 73 18 31 0 91 74.59 

รวม 5,514 2,766 1,628 1,103 0 4,394  
 
4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2560 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

ภาคเรียนที่ 1 / 2563 
 

 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 0 1,642 2,784 1,470 4,254 72.15 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 0 2,564 1,983 1,349 3,332 56.51 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 0 2,410 2,362 1,124 3,486 59.12 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 0 1,432 1,465 2,999 4,464 75.71 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 0 1,490 2,239 2,167 4,406 74.73 

รวม 0 9,538 10,833 9,109 19,942  
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ภาคเรียนที่ 2 / 2563 

 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 0 1,231 2,314 1,969 4,283 72.64 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 0 1,242 2,730 1,542 4,272 72.46 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 0 1,975 2,129 1,410 3,539 60.02 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 1,246 1,749 2,519 4,268 7,2.39 1,246 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 0 1,120 2,142 2,252 4,394 74.53 

รวม 0 6,814 1,1064 9,692 2,0756  
 
5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2563 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 54.63 55.18 54.29 
คณิตศาสตร์ 18.00 25.82 25.46 
วิทยาศาสตร์ 26.96 30.17 29.89 
ภาษาอังกฤษ 27.75 34.14 34.38 

 
 
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2562 – 2563 
 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ระดับประเทศ 
2562 

ระดับประเทศ 
2563 

ภาษาไทย 44.27 54.63 55.14 54.29 
คณิตศาสตร์ 20.46 18.00 26.73 25.46 
วิทยาศาสตร์ 28.17 26.96 30.07 29.89 
ภาษาอังกฤษ 28.97 27.75 33.25 34.38 
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ตารางกราฟ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ปีการศึกษา 2562 – 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2563 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 32.58 44.72 44.36 
คณิตศาสตร์ 17.84 26.33 26.04 
วิทยาศาสตร์ 25.26 32.76 32.68 
ภาษาอังกฤษ 22.42 30.27 29.94 
สังคมศึกษา 31.74 35.87 35.93 
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 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา2562 – 2563 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ระดับประเทศ 
2562 

ระดับประเทศ 
2563 

ภาษาไทย 32.03 32.58 42.21 44.36 
คณิตศาสตร์ 15.16 17.84 25.41 26.04 
วิทยาศาสตร์ 25.93 25.26 29.20 32.68 
ภาษาอังกฤษ 23.64 22.42 29.20 29.94 
สังคมศึกษา 29.11 31.74 35.70 35.93 

 
 

 
ตารางกราฟ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ปีการศึกษา2562 – 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ตารางกราฟ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ปีการศึกษา2562 – 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ระดับประเทศ 2562

ระดับประเทศ 2563
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. กระบวนการพัฒนา 

1. โรงเรียนมีการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดูพูด เขียนและตั้งค าถาม เพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันและใช้เทคโนโลยีช่วยในการแสวงหาความรู้ จัดให้มีการบูรณาการสอดแทรก
ในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ 

2. โรงเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด ด้วยกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย เช่น ฝึกทักษะการคิดจากการเรียนในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยการท าโครงงาน การสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือจัดท าป้ายนิเทศการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน ฝึกวิเคราะห์ข่าวสารและ
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์อีกท้ังยังเสริมด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ก าหนดเป็นหลักสูตร
สถานศึกษา และกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องการศึกษาด้วยตนเองโดยมีครูที่นักเรียนสนิทสนมและไว้วางใจเป็นที่
ปรึกษา จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน มีคุณธรรมน าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3. โรงเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ า เป็นตามหลักสูตร จึงได้มีการจัดการ 
เรียนรู้อย่างหลากหลายและมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยึดหลักการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามศักยภาพ และได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
ท้องถิ่นและบูรณาการด้วยนโยบายอ่ืน ๆ ของรัฐฯ เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  เศรษฐกิจพอเพียง 
เพศศึกษา คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันดีงามของสังคม พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยการ
จ้างครูต่างประเทศ จ านวน 1  คน มาให้ความรู้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการ
สอนซ่อมเสริมทั้งจากคณะครูในโรงเรียน จัดกิจกรรมติว O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 ทุกคน โดยความร่วมมือจากคณะครูในโรงเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์  วิชาชีพครูนอกจากนี้
โรงเรียนยังกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการพัฒนาตนด้วยการเข้ารับการทดสอบ วัดระดับความรู้ในวิชาที่
ตนถนัดและสนใจ 
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4. โรงเรียนได้ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์  จนมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตาม
หลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง 

5. โรงเรียนมีการส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถทงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบสัมมาอาชีพ โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกร าบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง มีการท างานในระบบกลุ่มและรายบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการฝึกทักษะกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาลต าบลหัวปลวก รวมทั้งการฝึกทักษะในหน่วยงานย่อยภายใน โรงเรียน เช่น 
ธนาคารโรงเรียน ห้องสมุด งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน วงดุริยางค์ของโรงเรียนเป็นต้น 

6. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขอนามัยที่ดีมีสุนทรียภาพ รักการออกก าลังกาย โดยจัดการเรียน 
การสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีโอกาสฝึกฝนความเป็นผู้น าและผู้
ตาม โดยให้ทุกคนได้มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง เช่น ดนตรี  กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ โดยจัดให้มีลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และชุมนุมตามความ
สนใจของผู้เรียน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นรูปธรรมโดยให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ 100 
ทุกปีทุกชั้นเรียน จัดให้มีครูที่ปรึกษาจ านวน 2 คน ต่อนักเรียน 1 ห้องเรียน รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียนให้มีความร่มรื่น และปลอดภัยต่อผู้เรียน 

7. โรงเรียนมีการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ และได้จัดให้มีการบูรณาการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ รวมทั้งมีโครงการ กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน เป็นต้น 

8. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างเป็น 
ระบบและต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ กิจกรรมแนะแนวอาชีพ กิจกรรมเปิดโลกกว้างทาง
การศึกษา 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

นักเรียนของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา นิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดูพูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้  
เพ่ิมเติม เรียนรู้ร่วมกันและใช้เทคโนโลยีช่วยในการแสวงหาความรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโครงงาน  
จากการบูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานที่จังหวัดใกล้เคียง นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองานได้อย่าง  มีประสิทธิภาพ มีการ
สื่อสาร และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ด้วยโครงการพัฒนาการเรียนการสอน  8 กลุ่มสาระ ที่เน้น
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ค่ายสะเต็มศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ ด้วยการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก 
Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
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เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 
 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

      โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย การส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดแบ่งเขต
พ้ืนที่ให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาดห้องเรียนของตนเอง  แต่งตั้งให้ทุกห้องเป็นเวรท า
ความสะอาดห้องเรียน ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์ การแข่งขันกีฬาภายในสถามศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกคน และประสานงานเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพ่ือแปรผล จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนที่มีภาวะพร่องทาง
โภชนาการทั้งขาดและเกิน ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
คณะแพทย์โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
กิจกรรมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ(Urine Tests) ค่ายเยาวชนลูกเสืออาสาต้านยาเสพติด กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรม To Be Number 1 การอบรมสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตลอดจนภัยคุกคามและอันตรายทาง  social-network เพ่ือให้ผู้เรียน
ทุกคนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ผู้เรียน
ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูก
ต้นไม้ภายในโรงเรียน การคัดแยกขยะ กิจกรรมดูแลเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละห้องเรียน  

     โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ได้เข้าร่วมสถานศึกษาต้นแบบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และยาสูบระดับมัธยมศึกษา เขตสุขภาพท่ี 4 และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสถานศึกษา “ต้นแบบ” ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับมัธยมศึกษา เขตสุขภาพท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2563  

  
2. ผลการประเมิน 
 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณา ดังนี้  
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
              ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณาที่ 
1.1ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ  

61.00 61.75 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

61.00 61.85 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 61.00 61.49 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

76.00 76.22 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 61.00 62.89 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

76.00 76.89 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนรวม 

66.00 66.85 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้  
 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ๗6.00 80.02 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๗6.00 79.78 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๗6.00 77.33 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๗6.00 79.63 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
71.00 79.19 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  
     จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้  
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ 
               ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ           สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา ดี 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี 
  

จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ตั้งไว้  

 
3. จุดเด่น 
        นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ท างานอย่างมี
ความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ นักเรียนมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
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4. จุดควรพัฒนา 
        ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกที่ทุกเวลา และสื่อรอบ ๆ ตัว ต้องส่งเสริมให้เป็นนิสัย และ 
สามารถน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเหมาะสม  ควรเผยแพร่โครงงาน
คุณธรรม ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนทุกคน มีส่วนร่วมและช่วยกันจัดกิจกรรม  เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมต่อไป โรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และความสามารถของ
นักเรียนในเรื่อง ของการกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ออกก าลังกาย อยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อบุคคลรอบข้าง และเข้าร่วมกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ 
อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า โดยให้นักเรียนปฏิบัติจนเป็นมีนิสัย ทั้งในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์ตามหลักสูตรของโรงเรียน 

 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. โรงเรียนมีความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยมากขึ้น และน ามาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. การประสานความร่วมมือกับวิทยากรท้องถิ่นในการให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
นักเรียน 
 3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพ 
 4. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนา
ผู้เรียน 
 5. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   
 6. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และมี
การเผยแพร ่

 7. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 8. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ 
 9. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย    
 10.  พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา  
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 

สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริงโดยจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทั้งความรู้ และ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
ที่จบจากโรงเรียนออกไป จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม และมีความ เป็นพลโลก ได้จัดโครงการและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของสถานศึกษา เช่น โครงการ
เยี่ยมบ้าน ซึ่งเป็น การออกเยี่ยมตามเขตพ้ืนที่ที่มีนักเรียนเข้ามาเรียนกับทางโรงเรียน โครงการที่ส่งเสริมด้าน  
คุณธรรม จริยธรรม เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ และวันกิตติวุฒิที่รัก ซึ่งจะมีการคัดเลือกนักเรียนที่ดีเด่นในด้าน  
ต่าง ๆ เช่น การเรียน กีฬา การช่วยเหลืองานพ่อ แม่ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้/สวน พฤกษศาสตร์ เป็นต้น จากการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว 
ส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาจนส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้น 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ได้
ด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา และจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม มีระบบนิเทศ  ภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อ    
ผลการจัดการศึกษา  

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถเป็นส่วนใหญ่ จึงท า
ให้การบริการจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ มีการจัดเก็บข้อมูล ที่
เป็นระบบสารสนเทศของโรงเรียน เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน ท าให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมี 
ประสิทธิภาพ มีนโยบายในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด า เนินงาน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมประสิทธิภาพงานแผนงาน การบริหารงานอ านวยการกลุ่มบริหาร งาน 
การเงินและบัญชี พัฒนาสร้างสรรค์จัดการงานพัสดุอย่างเป็นระบบ อีกท้ังยังมีการประสานงานกับ หน่วยงาน
อ่ืนในการพัฒนาโรงเรียนและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร  สถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
ความเหมาะสมและ สอดคล้องกับท้องถิ่น รวมไปถึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน จึงเกิดความแตกต่าง แต่ตอบสนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนทุกคน ด้วยว่ารายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายท าให้นักเรียน ได้เรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ด้าน
ศิลปะ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการงานอาชีพ เช่น อุตสาหกรรม คหกรรม คอมพิวเตอร์ และด้าน
กีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ส่งเสริมและ  ตอบสนองความต้องการ 
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ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เช่น ส่งเสริมสนับสนุนการ จัดกิจกรรมชุมนุมนักศึกษา
วิชาทหาร ชุมนุมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั่วโมง ICT ชั่วโมงจริยธรรม โดยสนับสนุน
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป ความรู้ได้ด้วยตนเอง (Learning by 
Doing) โรงเรียนได้นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ผู้บริหารลงมาก ากับนิเทศ หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ก ากับนิเทศ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนางาน  เครือข่ายผู้ปกครอง (classroom 
meeting) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและ ครอบคลุมถึงนักเรียน ทุกคน  

2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานครูและบุคลากร เพ่ือมุ่งพัฒนา คุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข ครูได้ปฏิบัติ หน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิท าให้
งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ โดยการส่งครูไปเข้ารับ การอบรม ประชุม สัมมนาในเรื่องที่ครูสนใจตลอดปีการศึกษา 
และน าผลทีไ่ด้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิด
ความพึงพอใจในผลของการบริหาร การจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็ม ศักยภาพและเต็มเวลา 

2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  ค านึงถึงสุขลักษณะของนักเรียนเป็นส าคัญ เพราะถ้าห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ เช่น วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์อาคารเรียน มีความมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีการทาสี  
อาคารใหม่ทุกอาคาร เพ่ือความสดใส สดชื่น และแบ่งแยกชัดเจน มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะเรียน  
พัดลม โทรทัศน์ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ อินเทอร์เน็ตส าหรับ
สืบค้นหาข้อมูลที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอย่างพอเพียง และ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน นักเรียน จะสนใจอยากเรียน มี
ความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสุขกับการสอนทั้งในห้องเรียนและนอก  ห้องเรียน ครูผู้สอนก็มีความ
ตั้งใจในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียน และจัดกิจกรรมรักการอ่านที่ห้องสมุดเพ่ือให้บริการสื่อที่มี
ความหลากหลาย รวมทั้งหนังสือ โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอ้ือให้นักเรียน
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 

2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี วัสดุ  - อุปกรณ์ และมีระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด า เนินไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี ให้เอ้ือต่อการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียน ครู ชุมชน ศึกษาค้นคว้าได้ อย่างทั่วถึง 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
          2.1  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
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 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิ
บาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผล
ให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ของรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2กระบวนการ 
บริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563  
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

๗๔.00 81.03 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ไว้ 

๗๔.00 83.20 

 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๗๔.00 80.50 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๗๔.00 80.54 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๗๔.00 80.68 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ๗๔.00 79.91 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน  
มาตรฐานที่  2   

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
74.00 80.97 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    
จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ปี

การศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าเป้าหมาย ทุกประเด็นพิจารณา  เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมินราย

ประเด็น 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจดัการเรียนรู้ 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
จากตารางที่ 5  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 การะบวนการบริหารและการจัดการ  ทั้ง 6 

ประเด็นพิจารณาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการด าเนินการด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ  สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 
        โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา และมี ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มีผู้บริหารที่มวีิสัยทัศน์ และมีความสามารถ
เป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้การบริการจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียน เป็น
หมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน ท าให้การบริหารจัดการของ โรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ก าหนด มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ อัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าป ีน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการ ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด หลักสูตรสถานศึกษามีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิท าให้งานมีคุณภาพ 
ได้รับการยอมรับ จากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
สมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ น าผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน เรียนรู้
ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ  เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัด ประสบการณ์ โดยบริการ Wireless network ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สะดวก มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4.3 กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ยังไม่เป็นรูปธรรม 
และขาดความต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา พบว่า โรงเรียนมี
การบริหารจัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้น
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
       1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากร
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน และการนิเทศก ากับ
ติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 
      2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด  
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
      3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   
      4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
      5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0   
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
         3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงตาม  มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น 
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ 
จัดกิจกรรมออกแบบ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และการพัฒนาทาง
สติปัญญา ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้  
น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิ
วิทยา มีการจัดการเรียนการสอนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบท และภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยมี การฝึกอบรมครูทั้งโรงเรียนในเรื่องการ
จัดท าสื่อให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และน าสื่อที่ผลิตไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอนจริง 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูมีการบริหารจัดการในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนเชิง
บวกร่วมกับนักเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานแห่ง การจัดการเรียนรู้ คือ “การเรียนรู้อย่างมีความสุข” กระตุ้นส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศในการเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนรักการ เรียนรู้ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการวัด และ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การตอบปากเปล่า การ
ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ ท าใบงาน สรุป และน าเสนอบทเรียนตาม แนวความคิดของนักเรียนเอง การสอบ
วัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ครูต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มเวลา เตรียมการสอน สอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 
จริยธรรม และมีเวลาในการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน ทั้งด้านการเรียน ความ
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ประพฤติ คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค เต็มความสามารถ มีการอบรมการท าวิจัย ในชั้นเรียน เพ่ือน าไปใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการวิจัยนั้น ๆ มา ปรับวิธีการเรียนเปลี่ยน
วิธีการสอน การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น มาโรงเรียนให้ทันเวลา การแต่งกายที่สุภาพ
เรียบร้อย และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจ เต็มที่ ตลอดเวลา 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  เรียนรู้ มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้ ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ  จัดการเรียนรู้ให้
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเพ่ือเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาใช้สถานที่อบรม จัดท าห้องแหล่ง
เรียนรู้ลูกเสือ นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการ จัดกิจกรรมค่ายและทัศนศึกษา 
ที่ทุกกลุ่มสาระต้องด าเนินการจัดค่ายให้ความรู้ตามทักษะของแต่ละกลุ่ม สาระ และทัศนศึกษาตามสถานที่
ต่าง ๆ ที่สามารถให้ความรู้ที่ไม่สามารถหาได้ในหนังสือเรียน เป็นประสบการณ์จริง ประสบการณ์ตรงกับ
นักเรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยการเชิญ คณะกรรมการสถานศึกษา และปราชญ์ชาวบ้านมาร่วม
ท ากิจกรรมกับทางโรงเรียนอยู่เสมอๆ 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
        จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดี 
 มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน สามารถออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปัญญา การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบท และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและ ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษาวิจัยและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน ประพฤติปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จัดการเรียนการ
สอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
      โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
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ตารางท่ี 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๗6.00 77.95 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ๗6.00 79.05 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๗6.00 79.75 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗6.00 78.36 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ๗6.00 78.55 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 76.00 78.73 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของ
การด าเนินงาน 
 

ตารางที่ 7  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ปีการศึกษา 2563 

 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมินราย

ประเด็น 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สุงกว่าค่าเป้าหมาย 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ดี 
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จากตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดี  โดยประเมินจากประเด็น
พิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มี
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั่ง
ใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ  
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูมี
ความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการ
ให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ครูมีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการน าชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม   
ต่าง ๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
           1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการตามล าดับการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning โดยการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างองค์ประกอบครบตามสถานศึกษาก าหนดตาม
แบบวัดประเมินแผน และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning โดยโรงเรียน สนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  
การเปิดโอกาสให้ครูน านวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

          2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       2.1 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้มี application   
           - โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information  
technology : DLIT) โดยน าร่อง 5 กลุ่มสาระหลักได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ  ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage , 
Google form , Kahoot ฯลฯ 
          - ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการ
จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
           3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน  ท าการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพ่ิมแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัด
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสะเต็มศึกษา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการด าเนินงานของงานแนะแนวเพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการ
เรียนและด้านพฤติกรรม  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีโครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  นักเรียน
ประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
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        4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรี ยน ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านท้ังการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  
การประเมินความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียน และน าผลการประเมินมา
พัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม  มอบหมายงานและการจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้
ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูมีเครื่องมือ
วัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือและวิธีการวั ดผลการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) แบบทดสอบ  แบบสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  
       5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการ
จัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศจากผู้บริหารและครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกันภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูมีผลงานการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีราย
งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
3. จุดเด่น 

1. ครูน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน 
ระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Application Kahoot ฯลฯ 

2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
3. ครูวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถน าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มี 

ประสิทธิภาพ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่ 
โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0 ส่งเสริม 
อนุรักษภ์ูมิปัญญา เทคโนโลยี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือการมีงานท าในศตวรรษท่ี 21 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. โครงการนิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติ 

จริง  
4. โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  
ตารางที่ 8  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 73.02 ดี สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา 

66.85 ปานกลาง สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ           

61.75 ปานกลาง สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

61.85 
 
ปานกลาง 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
61.49 

ปานกลาง สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

76.22 ดี 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
62.89 ปานกลาง 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
76.89 ดี 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา 

79.19 ดี สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

80.02 ดี 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

79.78 ดี 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

77.33 ดี 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
79.63 ดี 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 80.97 ดีเลิศ ดีเลิศ 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

81.03 ดีเลิศ สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

83.20 ดีเลิศ 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 80.50 ดีเลิศ 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 80.45 ดีเลิศ 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 80.68 ดีเลิศ 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 79.91 ดีเลิศ 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

77.57 ดี สูงกว่า 
ค่าเป่าหมาย 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

77.98 ดี 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

79.05 ดี 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 79.75 ดี ตามค่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

78.36 ดี 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

78.55 ดี ตามค่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดี 
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จาก ตารางที่ 8  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เลิศ มาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  12 ประเด็นพิจารณา     
สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา  
 

 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สรุปผล 

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 รวม 374 คน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา 2563 เสนอ 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี มีผลการ 
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
           โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย เช่น การ  
ประชุมระดมสมอง การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และได้น าแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา สามารถจัดท า โครงการและ
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตาม ประเมิน รายงานผลและน าผลการ ประเมินไปใช้เป็นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  ของสถานศึกษา 
ด าเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน โดยมีการปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบท และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมี  สิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ ผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
            โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โดย บริการ Wireless network ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สะดวก ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแบบ Active learning มีรายวิชา
เพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดย
เน้น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือเสริมสร้างวินัยและคุณลักษณะ 12 ประการ โดยผ่านกระบวนการคิด 
และ ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ 
ด ารงชีวิต ใช้กระบวนการ STEM ศึกษา สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบ  และประเมินผู้เรียน
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อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดย การท าวิจัยปฏิบัติการ 
ในชั้นเรียน และน าผลที่ได้ไปแก้ปัญหาจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ (Open House) ซึ่งครู
และนักเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สถานศึกษาอ่ืน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนบรรลุเป้าหมายตามสถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในรายวิชาภาษาไทย มีคะแนน  เฉลี่ยลดลงในรายวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ มีคะแนน เฉลี่ยลดลงในรายวิชาวิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายและเปลี่ยน
ความความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง  นวัตกรรมได้ ผู้เรียนมี
ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่าง เหมาะสมปลอดภัย ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยมี
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในปีการศึกษา 2563 ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 79.19 ของ
นักเรียนทั้งหมด ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ซึ่งเห็นได้จากการเข้าร่วม กิจกรรมหลักสูตร
ท้องถิ่น ได้แก่ ชุมนุมนาฏศิลป์ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมวันส าคัญ และประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน เป็นต้น 
ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งเห็นได้จากความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข เช่น 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นต้น 

 
จุดเด่น  
จุดเด่นมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้ 
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ น าเสนอ
ผลงาน มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจท างานร่วมกับผู้อื่นได้ท างาน
อย่างมีความสุขพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติเอ้ืออาทรผู้อ่ืน และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ  หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ สร้างผลงานจาก เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามหลักสูตร ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

1.1 จุดเด่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้ ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ น าเสนอผลงาน มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ท างานร่วมกับ ผู้อ่ืนได้ ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง วางแผนการท างานและ ด าเนินการจนส าเร็จ 
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1.2 จุดเด่นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติเอ้ืออาทร
ผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ สร้างผลงานจาก เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 

จุดเด่น 
จุดเด่นมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น  
ของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมี ผล
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้การ
บริการจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียน เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน ท าให้
การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่ วนร่วม และจัดส่ง
รายงานผลการ ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
 หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ  ตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
 ครูปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิท าให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ จาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตาม  มาตรฐาน
วิชาชีพ น าผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่
เอ้ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ เรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร  ภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียน รู้ เ พ่ือสนับสนุนการจัด  
ประสบการณ์ โดยบริการ Wireless network ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น 
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จุดเด่น 
จุดเด่นมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มี
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความ   
ตั่งใจมุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ  
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูมี
ความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ ปฏิบัติจริง มีการ
ให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ครูมีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม     
ต่าง ๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและ ต่อเนื่อง 
 
จุดควรพัฒนา  

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

 ปรับทัศนคติให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกที่ทุกเวลา และสื่อรอบ ๆ ตัว ต้องส่งเสริมให้เป็นนิสัย 
และสามารถน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเหมาะสม  เผยแพร่โครงงาน
คุณธรรม ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนทุกคน มีส่วนร่วมและช่วยกันจัดกิจกรรมเพ่ือ  เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมต่อไป โรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในเรื่องของการ   
กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ออกก าลังกาย อยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคล
รอบข้าง และ เข้าร่วมกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ อย่างต่อเนื่องด้วยความ  
เต็มใจ เพ่ือให้ เกิดความรักสามัคคี รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้
นักเรียน ปฏิบัติจนเป็นมีนิสัย ทั้งในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรของ
โรงเรียน 
 1.1 จุดควรพัฒนา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปรับทัศนคติให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านทุกที่ทุกเวลา และสื่อรอบ ๆ ตัว ต้องส่งเสริมให้เป็นนิสัย และสามารถน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้
อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเหมาะสม เผยแพร่โครงงานคุณธรรม ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนทุกคน มีส่วนร่วม
และช่วยกันจัดกิจกรรมเพ่ือ เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อไป 
 1.2 จุดควรพัฒนา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนในเรื่องของการกล้าแสดงออก มีความม่ันใจในตนเอง ออกก าลังกาย อยู่เป็นประจ า
สม่ าเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง และ เข้าร่วมกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ อย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้ เกิดความรักสามัคคี รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้นักเรียน ปฏิบัติจนเป็นมีนิสัย ทั้งในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน 
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จุดควรพัฒนา  
จุดควรพัฒนา ด้านมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ  เข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาส่งเสริม  ให้ครูและ
บุคลากร น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการอบรมให้
ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผลักดันให้ครูเข้า รับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้
มากขึน้ และสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น และเชิญชวน นักเรยีนให้เข้าใช้ห้องสมุดให้
มากขึ้น และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้กับนักเรียนเพ่ือสุขอนามัยที่ดีของตัว นักเรียนเอง มีกิจกรรมเปิดโลก
อาชีพ โดยการน าอาชีพต่าง ๆ มาสาธิต หรือน าเสนอ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ด าเนินการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลา 
ทั้งครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง 
 

จุดควรพัฒนา  

จุดควรพัฒนา ด้านมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพ่ิมมากข้ึน มีประสบการณ์

ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้กลับไปใช้ พัฒนาตนเองและ
สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอนตรงเวลา 
และให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาให้ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
มุ่งม่ัน ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพ และประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและ ชุมชน ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันได้ตลอดเวลาทั้ง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ ใกล้เคียง 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  
                1. โรงเรียนมีความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยมากข้ึน และน ามาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2. การประสานความร่วมมือกับวิทยากรท้องถิ่นในการให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
นักเรียน 
      3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพ 
      4. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับการ
พัฒนาผู้เรียน 
      5. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล   
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      6. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และ
มีการเผยแพร่ 
      7. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
      8. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ 
      9. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย    
      10.  พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2  
                1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนา
บุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน และการ
นิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 
                2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด  
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
                3.  โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล   
                4.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
                5.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0 
  
           แผนปฏิบัติงานที่ 3  

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0 ส่งเสริม 
อนุรักษภ์ูมิปัญญา เทคโนโลยี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือการมีงานท าในศตวรรษท่ี 21 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. โครงการนิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด และลงมือ 

ปฏิบัติจริง  
4. โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 

• ภาพประกอบคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน 
• ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2563   
• ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
• ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
• ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
• ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) 
• ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
• บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
ที่ ๖๗ /๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
…………………………………………………. 

  โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๕ 
ตอนพิเศษ ๒๓๕ ง วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วนั้น  เพื่อให้ระบบงานการประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนเป็นไปตามประกาศดังกล่าว  
                      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘๕ และ ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงาน ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์  ประธานกรรมการ 
๒. นางบุบผา  บุญเพ็ง                           รองประธานกรรมการ 
๓. นายปัญญา  จ าเริญศักดิ์ศรี   กรรมการ 
๔. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี                           กรรมการ 
๕. นางจีรนันท์  ทาแก้ว   กรรมการ 
๖. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน   กรรมการ 
๗. นางยุพดี  ไพรวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  อ านวยความสะดวก  เป็นที่ปรึกษา ให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
ประสานงานกับคณะกรรมการตามมาตรฐานต่าง ๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดและคณะกรรมการดังนี้ 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ มีคณะกรรมการ ดังนี้ 

  ๑. นางปิยะนุช  สระแก้ว   ประธานกรรมการ 
                     ๒. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการ 
  ๓. นางสาวนุสรา  ค าน้อย   กรรมการและเลขานุการ 
      ๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
   ๑. นางสาวนุสรา  ค าน้อย  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางปิยะนุช  สระแก้ว   กรรมการ 

 ๓. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  กรรมการ 
 ๔. นางณัจนา  สุขกรีด    กรรมการ 
 ๕. นางบุบผา  บุญเพ็ง    กรรมการ 
 ๖. นายไพศาล  แก้วจีน   กรรมการ 
 ๗. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการ 
 ๘. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
   ๑. นางณัจนา  สุขกรีด   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวนุสรา  ค าน้อย  กรรมการ 

 ๓. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน  กรรมการ 
 ๔. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  กรรมการ 
 ๕. นางบุบผา  บุญเพ็ง    กรรมการ 
 ๖. นางปิยะนุช  สระแก้ว   กรรมการ 
 ๗. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการ 
 ๘. นายไพศาล  แก้วจีน   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  ๑. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางยุพดี  ไพรวรรณ์   กรรมการ 
  ๓. นายภรัณยู  อินทกนก   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  ๑. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธิรนันท์  ชมวนา   กรรมการ 
  ๓. นายภรัณยู  อินทนก   กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุภาวดี ทองฟัก  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  ๑. นางสาวนุสรา  ค าน้อย   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางมยุรี  บุญเพ็ง   กรรมการ 
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  ๓. นางสาวสุภาวดี ทองฟัก  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  ๑. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี  ประธานกรรมการ 
                     ๒. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์  กรรมการ 
  ๓. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย   กรรมการ 
  ๔. นางสาวนิตยา  แรตไธสง  กรรมการ 
  ๕. นางสาวธัญณัฐช์ ทองฟัก  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  ๑. นายไพศาล  แก้วจีน   ประธานกรรมการ 
                     ๒. นายปัญญา  จ าเริญศักดิ์ศรี  กรรมการ 
  ๓. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี  กรรมการ 
  ๔. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๒.๒ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  ๑. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  กรรมการ 
                     ๒. นางเพ็ญศรี  สุดสวาท   กรรมการ 
                     ๒. นางสาวธัญณัฐช์ ทองฟัก  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  ๑. นางบุบผา  บุญเพ็ง   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางเพ็ญศรี  สุดสวาท   กรรมการ 

๓. นางบุบผา  บุญเพ็ง   กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  ๑. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน  ประธานกรรมการ 

๒. นางเพ็ญศรี  สุดสวาท   กรรมการ 
  ๓. นางสาวภัสสร  กาส ี   กรรมการ 

๔. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีคณะกรรมการ ดังนี้ 

   ๑. นางบุบผา  บุญเพ็ง   ประธานกรรมการ 
                      ๒. นางปิยะนุช  สระแก้ว   กรรมการ 

 ๓. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน  กรรมการ 
 ๕. นายไพศาล  แก้วจีน   กรรมการ 
 ๖. นางณัจนา  สุขกรีด    กรรมการ 
 ๗. นางสาวนุสรา  ค าน้อย  กรรมการ 
 ๘. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการและเลขานุการ 
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 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
   ๑. นางยุพดี  ไพรวรรณ์   ประธานกรรมการ 
                      ๒. นางปิยะนุช  สระแก้ว   กรรมการ 

 ๓. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  กรรมการ 
 ๔. นางบุบผา  บุญเพ็ง    กรรมการ 
 ๕. นายไพศาล  แก้วจีน   กรรมการ 
 ๖. นางณัจนา  สุขกรีด    กรรมการ 
 ๗. นางสาวนุสรา  ค าน้อย  กรรมการ 
 ๘. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการ 
 ๙. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  ๑. นางจีรนันท์  ทาแก้ว   ประธานกรรมการ 
                     ๒. นางมยุรี  บุญเพ็ง    กรรมการ 
  ๓. นางสาวภัสสร  กาส ี   กรรมการ 

๔. นายธิติสันติ์  รว่มชาติสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มี
คณะกรรมการ ดังนี้ 
  ๑. นายปัญญา  จ าเริญศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 

๒. นายวัชรชัย  แสงสฤษดิ์  กรรมการ 
  ๓. นางสาวภัสสร  กาส ี   กรรมการ 
  ๔. นายไพศาล  แก้วจีน   กรรมการและเลขานุการ          
        ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  ๑. นายธิติสันติ์  รว่มชาติสกุล  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย   กรรมการ 
  ๓. นายภรัณยู  อินทกนก   กรรมการ 

๔. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก  กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
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   ๑. นางยุพดี  ไพรวรรณ์   ประธานกรรมการ 
                      ๒. นางปิยะนุช  สระแก้ว   กรรมการ 

 ๓. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ  กรรมการ 
 ๔. นางบุบผา  บุญเพ็ง    กรรมการ 
 ๕. นายไพศาล  แก้วจีน   กรรมการ 
 ๖. นางณัจนา  สุขกรีด    กรรมการ 
 ๗. นางสาวนุสรา  ค าน้อย  กรรมการ 
 ๘. นางสาวประทุมมา  กลิ่นหอม  กรรมการ 
 ๙. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน  กรรมการและเลขานุการ 

                 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ร่วมก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพแต่ละ
มาตรฐาน วางแผน ศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ก ากับติดตาม เตรียมความ
พร้อมและจัดท าระบบข้อมูล ตามมาตรฐานการศึกษาและการประเมินตนเอง เก็บเอกสารหลักฐาน เพ่ือการ
สรุปประเมินตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ รวบรวมและจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ส่ง
หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป  
 
 สั่ง  ณ วันที่ ๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

ลงชื่อ 
            ( นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์ ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 

 โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๕ ตอน
พิเศษ ๒๓๕ ง วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วนั้น โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ จาก
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา                    
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
(นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ๕๗.๐๐ ๕๙.๐๐ ๖๑.๐๐ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๕๗.๐๐ ๕๙.๐๐ ๖๑.๐๐ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕๗.๐๐ ๕๙.๐๐ ๖๑.๐๐ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕๗.๐๐ ๕๙.๐๐ ๖๑.๐๐ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 

รวม ๑.๑ ๖๒.๐๐ ๖๔.๐๐ ๖๖.๐๐ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดี ดี  ดี  

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 

รวม ๑.๒ ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
รวม มาตรฐานที่ ๑ ๖๗.๐๐ ๖๙.๐๐ ๗๑.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดี  ดี  
  ๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
  ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 

     ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
         สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   

๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ 

๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
    การจัดการเรียนรู้ 

๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 

รวม มาตรฐานที่ ๒ ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด ี ดี ดี  
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
๓. มีการบรหิารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 

รวม มาตรฐานที่ ๓ ๗๒.๐๐ ๗๔.๐๐ ๗๖.๐๐ 
รวมทุกมาตรฐาน ๗๐.๓๓ ๗๒.๓๓ ๗๔.๓๓ 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

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

 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบปีการศึกษา 2561 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 70.70 ดี สูงกว่าค่า

เป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา 

64.67 พอใช้ ตามค่าเป้าหมาย 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ           

59.93 
ก าลัง
พัฒนา 

ตามค่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

59.67 
ก าลัง
พัฒนา 

ตามค่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
59.13 

ก าลัง
พัฒนา 

ตามค่าเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

74.56 ดี ตามค่าเป้าหมาย 

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

76.73 ดี สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

74.68 ดี ตามเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
81.22 ดีเลิศ 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

75.13 ดี ตามเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
75.89 ดี 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 79.89 ดี ดี 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

94.52 ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

82.87 ดีเลิศ 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 74.63 ดี 

ตามค่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 75.13 ดี 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 76.84 ดี 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 74.93 ดี 

ตามค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

75.72 ดี สูงกว่า 
ค่าเป่าหมาย 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

76.63 ดี 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

76.74 ดี 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 74.13 ดี ตามค่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

76.82 ดี 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

74.27 ดี ตามค่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดี 
  

 ค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานที่ 2 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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รายงานการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บันทึกการให้ความเห็นของรายงานประจ าปีสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
    
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 
    ลงชื่อ 
       (นายสุนทร  พริกจ ารูญ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
 
 
 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

     เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ 
 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 
 ลงชื่อ 
   (นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์) 
 ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
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