
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2564 
 

 
 

โรงเรียนกะปงพิทยาคม 
ต าบลเหมาะ   อ าเภอกะปง   จังหวัดพังงา 

 
 
 
 
 

 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  
 



บทสรุปของผู้บริหาร 

 

              โรงเรียนกะปงพิทยาคม รหัส 1082330177 ตั้งอยูํเลขที่ 14 หมูํที่ 1 ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง 
จังหวัดพังงา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีบุคลากรทั้งสิ้น 24 คน ประกอบด๎วยผู๎บริหาร จ านวน 1 คน ครูผู๎สอน 
จ านวน 21 คน บุคลากรทางการศึกษาอื ่น ๆ จ านวน 2 คน จ านวนนักเรียน  211 คน (ข๎อมูลเมื ่อวันที  
25 มิถุนายน 2564) ได๎มียกระดับคุณภาพองค์กรด๎วยการใช๎รูปแบบการบริหารสถานศึกษา  โดยใช๎รูปแบบ 
PANTIP MODEL ควบคูํกับการใช๎วงดรเดมมิ่ง PDCA ตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการบริหารงาน
วิชาการ ด๎านการบริหารงานทั่วไป ด๎านการบริหารงานงบประมาณ และด๎านการริหารงานบุคคล โดยมีผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมครอบคลุมทุกภารกิจ  บรรลุว ัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม/โครงการ จากการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวํา ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 3 มาตรฐาน เป็นดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินอยูํในระดับ “ด”ี 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลการประเมิน 

หลักฐานสนับสนุนผลการ
ประเมนิตนเอง 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู๎เรียน 

ดี 1. มีความสามารถในการอําน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
3. มีความสามารถในการสร๎าง
นวัตกรรม  
4. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด 
6. มีความรู๎  ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีตํองานอาชีพ 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- ผลการประเมินการ อําน คิด
วิเคราะห์ เขียน 
- ผลการทดสอบระดับชาติ 
- ชิ้นงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานคุณธรรม 
- รายงานผลการประเมิน 
โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการวิชาชีพ 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการกลุํมสาระตํางๆ 
- ผลการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการของผู๎เรียน 



มาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลการประเมิน 

หลักฐานสนับสนุนผลการ
ประเมนิตนเอง 

1.2 ด๎านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
ผู๎เรียน 

ดี 1. การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็น
ไทย 
3. การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความ
แตกตํางและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 

- ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- รายงานผลการประเมิน 
โครงการกลุํมสาระฯ 
- รายงานผลการประเมิน 
โครงการ/กิจกรรมกลุํม
บริหารงานกิจการนักเรียน 
- บันทึกการตรวจอุณหภูมิของ
ผู๎เรียนรายวัน 
- รายงานการฉีดวัคซีนป้องกัน
ไวรัสโคโรนํา 2019  
- ข๎อมูลน ้าหนักวัดสํวนสูง 
- รายงานผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
- แบบบันทึกสุขภาพประจ าตัว
ประจ าปี 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยูํในระดับ “ด”ี 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลการประเมิน 

หลักฐานสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ดี 1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล๎อง 
กับบริบทของสถานศึกษาความต๎องการ
ของชุมชนนโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแหํงชาติเป็นไปได๎ในการปฏิบัติ 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
สํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
รํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎น

- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
- รายงานผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  
- รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  
- รายงานผลการพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียน
โดยใช๎ PANTIP MODEL  
- รายงานโครงการตาม



มาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลการประเมิน 

หลักฐานสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

คุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป้าหมายของ
ท๎องถิ่น 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต๎องการของครูและสถานศึกษา  
5) จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี 
คุณภาพ และมีความปลอดภัย 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
จัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- รายงานการประชุมของ
ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- รายงานผลการนิเทศภายใน 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมเครือขําย
ผู๎ปกครอง 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แบบบันทึกข๎อตกลงในการ
พัฒนางาน 
- แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  
- รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของครู 
- รายงานการไปราชการ  
รายงานสรุปผลการท า 
- กิจกรรมชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
- สารสนเทศของโรงเรียน 
- วารสารประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียน 
- เว็บไซต์โรงเรียน 
- เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- การได๎รับรางวัลและเลื่อน
วิทยฐานะ 
- อาคาร ห๎องเรียง
ห๎องปฏิบัติการ และแหลํง 
เรียนรู๎ในโรงเรียน 

 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินอยูํในระดับ “ดี” 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลการประเมิน 

หลักฐานสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

กระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ 

ดี 1. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน า 
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
2. ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลํงเรียนรู๎รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ 
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
3. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยําง
เป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช๎เครื่องมือและ 
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎ให๎ข๎อมูล 
ย๎อนกลับแกํผู๎เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู๎เรียน 
4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เด็กรักที่จะเรียนรู๎และเรียนรู๎รํวมกัน 
อยํางมีความสุข 
5) มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ระหวํางครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู๎ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- บันทึกผลหลังสอน 
- แบบบันทึก ปพ.5 
- เอกสารหลักฐานการวัดและ 
ประเมินผล 
- เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การเรียนรู๎ 
- ผลการวิเคราะห์ข๎อสอบ 
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
- รายงานการใช๎สื่อและ 
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
- ชิ้นงาน/ผลงานของผู๎เรียน  
- สื่อการเรียนการสอน 
- รายงานการจัดการเรียนการ 
สอนภายใต๎สถานการณ์Covid 
- รายงานการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
-รายงานกิจกรรมชุมชนแหํง 
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 
- รายงานผลการประเมิน 
โครงการ 

 

 โรงเรียนกะปงพิทยาคม พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎เป็นไปตาม 
คําเป้าหมาย โดยได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนที ่สอดคล๎องตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน น ามาจัดท าเป็นโครงการแผนปฏิบัติการเพื่อน าไปสูํการปฏิบัติเพื่อให๎เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีตั้งไว๎ 
 
 
 



แผนการด าเนนิงานเพื่อยกระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมหลัก โครงการ 

มาตรฐานที ่1 
คุณภาพผู๎เรียน 

1.กลุํมสาระการเรียนรู๎จัดสอนเสริมทั้งใน
และนอกเวลาเรียนแกํนักเรียน 
2. การฝึกซ๎อมนักเรียนกํอนการแขํงขัน
จริง 
3. ครูและนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันและ
ประกวดทางวิชาการ 
4. น าเสนอนิทรรศการเผยแพรํเกียรติ
ประวัติและผลงานด๎านวิชาการวิชาชีพของ
นักเรียน 
5. เข๎าคํายลูกเสือ – เนตรนารี 
6. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
7. การเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
8. คํายคณิตศาสตร์  
9. ตลาดนัดเกมภาษาไทย 
10. กิจกรรมวันสุนทรภูํและกิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
11. คํายภาษาอังกฤษ 
12. ศึกษาเรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น
รอบ ๆโรงเรียน 
13. กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
16. นิทรรศการโครงงานนักเรียนประจ าปี
การศึกษา 
17. กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม 
18. ประชุมคณะกรรมการเครือขําย 
ผู๎ปกครองและคณะกรรมการป้องกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา 
19. กิจกรรม ตําง ๆตามนโยบายของ
พรรคที่ได๎รับการเลือกตั้ง 
20. คํายจริยธรรมจิตอาสา 
 

1. เตรียมความพร๎อมกํอนสอบเข๎าศึกษาตํอ
ของนักเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
2.  สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
วิชาชีพ 
3. กิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือ – เนตรนารี 
4.  สํงเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ด๎วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
5. ปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
6. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และสื่อคณิตศาสตร์ 
7. ติวเสริมเพ่ิม O – Net 
8. พัฒนาและสํงเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิ์
ทางภาษาไทย 
9. รักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภูํและวัน
ภาษาไทยแหํงชาติ 
10. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
11. สํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 
12. กิจกรรมเข๎าคํายภาษาอังกฤษ 
13. พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
14. พัฒนาทักษะทางการงานอาชีพของ
นักเรียน 
15. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู๎(เกษตร
พอเพียง) 
16. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และผลิตสื่อวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
17. อนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทย  
18. พัฒนาศูนย์อาเซียนโรงเรียนกะปง



มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมหลัก โครงการ 

 พิทยาคม 
19. สํงเสริมโครงงานนักเรียนสูํสถานศึกษา
พอเพียง 
20.  พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 
ตามแนวมางมูลนิธิยุวสถิรคุณฯ 
21. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และผลิตสื่อ
ทัศนศิลป์ 
22.  การแสดงและนาฏศิลป์ไทย 
23.  พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร๎างวินัยเชิง
บวกของนักเรียน 
24.  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
25.  คํายคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาและ
วัฒนธรรมไทย 
26.  รับขวัญน๎องสํงพี่จากสถาบัน 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

1. จัดซื้อ จัดจ๎าง จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา/ งานแผนงาน 
3.  ด าเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 
4. แนะแนวให๎กับนักเรียนโรงเรียนประถม
ประจ าอ าเภอ และนักเรียนระดับชั้น ม.3 
และ ม.6 
5. พัฒนาห๎องสมุด 
6. พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ 
ความสามารถ ตรงตามวิชาเอก 
7. ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 
8. ซํอมแซมอาคารสถานที่ 
9.  ปรับปรุงซํอมแซมบ ารุงชุด
คอมพิวเตอร์รวมปริ้นเตอร์เครื่องถําย
เอกสาร และเครื่องก๏อปปี้พริ้น   
10. จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่อง

1. บริหารงานวิชาการและบริหารงานกลุํม
สาระการเรียนรู๎ 
2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
3. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี) 
4. โครงการแนะแนวการศึกษาตํอระดับชั้น 
ม.1 สัญจร 
5. พัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ 
6. การด าเนินงานฝ่ายอ านวยการ 
7. จัดจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว 
8. งานสาธารณูปโภค 
9. บริหารงานแผนงาน 
10. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
11. ปลูกปาล์มน ้ามัน (กิจกรรมลดเวลา



มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมหลัก โครงการ 

ถํายเอกสาร หมึกเครื่อง ก็อปปี้พริ้น 
11. ด าเนินจัดจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว 
12. ความสะอาดและ 
ซํอมแซมบ ารุงรักษาระบบประปา 
13. งานบริการด๎านสุขภาพและการปฐม
พยาบาล 
14. กิจกรรมรณรงค์ สํงเสริม สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ป้องกันยาเสพติด 
15. พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของ
กลุํมกิจการนักเรียน 
16.  โปรแกรมระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
17. เยี่ยมบ๎านนักเรียน 
18. ประชุมผู๎ปกครองชั้นเรียน   
19. กิจกรรมคัดแยกขยะ 
20. กิจกรรมสํงเสริมตําง ๆ เชํน การ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย             
21. กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียน เชํน การ
รณรงค์สิ่งแวดล๎อม Big Cleaning Day   
ปุ๋ยหมักจากใบไม๎ ประกวดเขตพ้ืนที่ 
กิจกรรมขยะมีประโยชน์ ธนาคารขยะ 

เรียน - เพ่ิมเวลารู๎) 
12. ปรับปรุงซํอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ 
13. การบริหารงานยานพาหนะ 
14. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
15. ปรับปรุงซํอมแซมห๎องโสตทัศนศึกษา
และอุปการณ์โสต 
16. อนามัยโรงเรียน 
17. พัฒนาระบบบริหารงานกลุํมกิจการ
นักเรียน 
18. พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
(ศิษย์-ลูก) 
19. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 

มาตรฐานที ่3 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงปรับ
โครงสร๎างหลักสูตร ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู๎
และการวัดผลประเมินผล 
2. จัดซื้อเอกสารและอุปกรณ์วัดผล
ประเมินผล 
3. จัดให๎ครูและนักเรียนทัศนศึกษานอก
สถานศึกษา 
4. จัดหาวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู๎  และวิจัยใน

1. ปรับปรุงหลักสูตร/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู๎/เอกสารการวัดผลประเมินผลและ
การวิจัย 
2. ทัศนศึกษาพาเพลินเพ่ิมเติมความรู๎ 
3. สํงเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎
แบบบูรณาการ วิจัยในชั้นเรียน  และนิเทศ
ภายใน โดยใช๎กระบวนการ PLC 
4. การพัฒนาบุคลากร 
5. สํงเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์



มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรมหลัก โครงการ 

ชั้นเรียน 
5. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ - ครู
จัดการเรียนการสอนตามแผนฯ 
6. ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
7. นิเทศภายในครูผู๎สอน 
8. สํงครูเข๎ารํวมประชุม/อบรม/สัมมนา 
ตามหนํวยงานตําง ๆ ที่จัดขึ้น  รวมทั้ง
การศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา  ตาม
โอกาสและความเหมาะสม 
9. ครูที่เข๎ารับการพัฒนาตนเอง น าความรู๎
ที่ได๎รับมาเขียนรายงานการเดินทางไป
ราชการ   
10. ครูที่ได๎รับการพัฒนาน าความรู๎ที่ได๎มา
เผยแพรํขยายผลตํอเพ่ือนครูและนักเรียน 

ด๎วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
6. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และสื่อคณิตศาสตร์ 
7. พัฒนาและสํงเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิ์
ทางภาษาไทย 
8. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
9. สํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 
10. กิจกรรมเข๎าคํายภาษาอังกฤษ 
11. พัฒนาทักษะทางการงานอาชีพของ
นักเรียน 

12. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู๎(เกษตร
พอเพียง) 
13. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และผลิตสื่อวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และผลิตสื่อ
ทัศนศิลป์ 
15. กิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือ – เนตรนารี 
16. สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
วิชาชีพ 
17. เตรียมความพร๎อมกํอนสอบเข๎าศึกษา
ตํอของนักเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 
 
                    (นางสาวจันทนา  แก๎วมุกดา) 
      ผู๎อ านวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม 
              1 พฤษภาคม 2565 

 

 

 



ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกะปงพิทยาคมฉบับนี้   
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข๎อ 3 ระบุให๎สถานศึกษาจัดสํงรายงาน
ผลการประเมินตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จ
จากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ
คุณภาพของผู๎เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผํานมาตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
ตลอดจนเผยแพรํต ํอสาธารณชนได๎ร ับทราบ และเตรียมความพร๎อมในการรับการประเมินภายนอก  
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตํอไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู๎ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู๎ที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายที่มีสํวนรํวมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256 4  
ฉบับนี้  คณะผู๎จัดท าหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ตํอการน าไปใช๎ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกะปงพิทยาคม  ในปีการศึกษา 2565 ตํอไป 
 
 
 
                    (นางสาวจันทนา  แก๎วมุกดา) 
      ผู๎อ านวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม 
              1 พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 ด๎วยโรงเรียนกะปงพิทยาคมได๎จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกะปงพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2564 ที่สอดคล๎องกับ
สภาพปัญหาและความต๎องการจ าเป็นของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ โดยสะท๎อนคุณภาพความส าเร็จอยําง
ชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  ให๎มีคุณภาพ และเพื่อให๎
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้   
ของโรงเรียนกะปงพิทยาคมที่สะท๎อนคุณภาพผู๎เรียน และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา  เพื่อเป็น
ประโยชน์ตํอการน าไปใช๎พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาตํอไป 
 
 
 

(นายสุรพงศ์  มุขแก๎ว) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนกะปงพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                    
ค าน า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

สารบัญ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
 ข๎อมูลทั่วไป 1 
 ข๎อมูลครูและบุคลากร 1 
 ข๎อมูลนักเรียน 2 
 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 3 
 สรุปข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 4 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู๎เรียน 6 
 ผลการส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 8 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู๎เรียน 9 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 21 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 28 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองและความต้องการช่วยเหลือ 33 
ภาคผนวก 46 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนกะปงพิทยาคม 
 ที่อยูํ: เลขท่ี 14    หมูํที่ 1 บ๎าน -  ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา  รหัสไปรษณีย์ 82170 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 
 โทรศัพท์: 076-999108 โทรสาร : 076-999108  

E-Mail : Kapongpittayakom@gmail.com  
 เปิดสอน: ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
 1) จ านวนบุคลากร     (ข๎อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

บุคลากร ผู๎บริหาร ข๎าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ๎าง 
ครูผู๎

ทรงคุณคําฯ 
เจ๎าหน๎าที่

อ่ืนๆ 
รวม

ทั้งหมด 

จ านวน 1 18 1 2 - 2 24 

 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร    (ข๎อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

บุคลากร 
ต ่ากวํา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 17 6 - 24 

 

4.17 

70.83 

25 

0 

ต ่ากวําปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 



 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน   (ข๎อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564) 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแตํละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 2 19 

3. คณิตศาสตร์ 3 18 

4. วิทยาศาสตร์ 4 17 
5. ภาษาอังกฤษ 3 18 

6. สังคมศึกษา 3 19 

7. การงานอาชีพ 3 17 
8. ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 2 17 

9. สุขศึกษา พลศึกษา 1 19 
รวม 22  

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2564 รวม 211 คน  (ข๎อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห๎อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตํอห๎อง 
ชาย หญิง 

ม.1 2 22 25 47 23.5 

ม.2 2 22 28 50 25 
ม.3 2 11 21 32 16 

รวม 6 55 74 129  
ม.4 2 14 25 39 19.5 

ม.5 2 5 21 26 13 

ม.6 2 6 11 17 8.5 
รวม 6 25 57 82  

รวมทั้งหมด 12 80 131 211  

 
 
 
 
 



1.4 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนยกระดับคุณภาพองค์กรด๎วยการใช๎รูปแบบการบริหารสถานศึกษา โดยใช๎รูปแบบ PANTIP 
MODEL ควบคูํกับการใช๎วงดรเดมมิ่ง PDCA ซึ่งมีรูปแบบการบริหารจัดการและกระบวนการท างานอยํางมี
คุณภาพมีมาตรฐานการจัดการเรียนรู๎เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น ตอบสนอง
ตํอความต๎องการของผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน สํงผลให๎นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียน มี
การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการบริหารงานวิชาการ ด๎านการ
บริหารงานทั่วไป ด๎านการบริหารงานงบประมาณ และด๎านการริหารงานบุคคล โดยมีผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรมครอบคลุมทุกภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม/โครงการ  
 จากการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ออกแบบตาม PANTIP MODELท าให๎พบวํา กิจกรรมตามภารกิจ
หลัก 4 ด๎าน แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนมีความครอบคลุมทุกมาตรฐาน และตัวชี ้วัด กํอให๎เกิดงานหรือ
กิจกรรม หรือโครงการที่หลากหลาย สํงผลให๎โรงเรียนมีการพัฒนาสํงเสริมคุณภาพผู๎เรียนอยํางทั่วถึงรอบด๎าน 
ทุกฝ่ายมีสํวนรํวมในการด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนด หรือจัดขึ้น  รวมทั้งการเปิดโอกาสให๎
หนํวยงานภานอกเข๎ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียนมากยิ่งข้ึน โรงเรียนด าเนินงานจัดการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพ
ตามรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลตามศักยภาพหรือบริบทของโรงเรียน มีการพัฒนาคุณภาพองผู๎เรียนทั้ง
ระบบ ทั้งด๎านความรู๎ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ใช๎
เทคโนโลยีมาชํวยเหลือการเรียนรู๎ในศตวรรษที่  21 ของผู๎เรียนมากขึ้น การเข๎ารํวมโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ซึ่งท าให๎โรงเรียนได๎รับงบประมาณสนับสนุนด๎านการจัดการเรียนการสอน การสํงเสริมให๎ครูทุก
คนได๎รับการพัฒนาด๎านวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง 

 
 
 



1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     1) ร๎อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชัน้ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 45 57.44 47.20 49.20 46.22 48.19 42.86 85.94 48.96 57.30 

ม.2 49 45.34 35.64 49.29 38.07 41.05 53.57 82.02 78.57 50.53 

ม.3 32 60.00 43.10 49.64 59.17 43.33 60.36 89.17 83.33 70.69 

ม.4 39 53.17 48.89 59.75 51.02 52.74 66.06 94.59 84.62 64.10 

ม.5 26 78.85 24.83 45.59 48.08 65.38 46.15 100 100  

ม.6 13 96.15 81.45 69.23 96.15  73.08 100 100  

รวม 204          

ร๎อยละ 100 65.16 46.85 53.78 56.45 50.14 57.01 91.95 82.58 60.65 

 
2) ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินแตํละระดับ จ านวน
นักเรียนที่ได๎
ระดับดีข้ึนไป  

ร๎อยละ 
ไมํผําน ผําน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 45 - 1 11 32 44 97.78 

ม.2 49 - 3 7 39 46 93.88 
ม.3 32 - 2 8 20 30 93.75 

ม.4 39 - 3 7 29 36 92.31 
ม.5 26 - - 6 20 26 100.00 

ม.6 13 - - 1 12 13 100.00 

รวม 204       

 100       

 



3) ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
ไมํผําน ผําน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 45 - - - 44 44 97.77 

ม.2 49 - - 1 45 46 93.87 
ม.3 32 - - 2 28 30 93.75 

ม.4 39 - - 2 34 36 92.30 

ม.5 26 - - - 26 26 100 
ม.6 13 - - - 13 13 100 

รวม 204       

 100       

 
4) ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ระดับ ดี ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    4.1) ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     ในภาพรวมทั้ง 5 สมรรถนะ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
ไมํผําน ผําน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 45 - 1 19 25 44 97.78 

ม.2 49 - 3 16 30 46 93.88 
ม.3 32 - 2 5 23 30 93.75 

ม.4 39 - 3 8 28 36 92.31 
ม.5 26 - - 3 23 26 100.00 

ม.6 13 - - 1 12 13 100.00 

รวม 204 - 9 52 141 195 96.53 

ร๎อยละ 100 - 4.46 25.74 69.80  

     
 



     4.2) ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     จ าแนกตามสมรรถนะ ปีการศึกษา 2564 

 
1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
      1) จ านวนนักเรียนที่เข๎าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
  -นักเรียนทั้งหมด   จ านวน 30 คน 
  - สมัครสอบ O-NET   จ านวน 9 คน  คิดเป็นร๎อยละ 30.00 
  - นักเรียนที่เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 5 คน  คิดเป็นร๎อยละ 55.55 
      2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 70.30 52.13 51.19 
คณิตศาสตร์ 32.55 24.75 24.47 

วิทยาศาสตร์ 34.80 31.67 31.48 

ภาษาอังกฤษ 36.25 30.79 31.11 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการประเมินสมรรถนะแตลํะด๎าน (ระดับดีขึ้นไป) 

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ความสามารถ 
ในการคิด 

ความสามารถ 
ในการ

แก๎ปัญหา 

ความสามารถ
ในการใช๎ทักษะ

ชีวิต 

ความสามารถใน
การใช๎เทคโนโลย ี

ม.1 45 40 34 35 44 44 
ม.2 49 35 32 37 46 46 

ม.3 32 25 21 25 30 30 

ม.4 39 32 30 32 36 36 
ม.5 26 23 20 26 26 26 

ม.6 13 13 12 13 13 13 
รวม 204 168 149 168 195 195 

ร๎อยละ 100 83.17 73.76 83.17 96.53 96.53 



 
กราฟท่ี 1 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

   
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 1) จ านวนนักเรียนที่เข๎าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
  -นักเรียนทั้งหมด   จ านวน 13 คน 
  - สมัครสอบ O-NET   จ านวน 13 คน  คิดเป็นร๎อยละ 100 
  - นักเรียนที่เข๎ารับการทดสอบ จ านวน 8 คน  คิดเป็นร๎อยละ 61.53 
      2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 53.06 47.74 46.40 
สังคมศึกษา 37.47 37.45 36.87 

คณิตศาสตร์ 24.84 21.83 21.28 

วิทยาศาสตร์ 25.50 29.04 28.65 
ภาษาอังกฤษ 24.66 25.83 25.56 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 



 
กราฟท่ี 3 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
1.7 ผลการส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 (ตามระบบ SGS) 

ระดับชั้น 
จ านวนผู๎เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู๎เรียนที่
จบการศึกษา 

ผู๎เรียนที่จบการศึกษา 

จ าแนกตามระดับผลการประเมิน
ความสามารถในการอําน การคิด

วิเคราะห์ และการเขียน 

ผู๎เรียนที่มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้น

ไป 
ผําน ดี ดีเยี่ยม จ านวน ร๎อยละ 

ม.3 32 25 - - 25 25 100 

ม.6 17 16 - - 16 16 100 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 



ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

  โรงเรียนกะปงพิทยาคม ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

    ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
                 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญa ดี 

ระดับคุณภาพในภาพรวม ดี 
 

จากตารางที ่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   

ปีการศึกษา 2564 พบวํา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูํในระดับ ดี โดยมีผลการประเมิน
มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของผู ๎เรียน อยู ํในระดับ ดี มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
อยูํในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ อยูํในระดับ  
ดี 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1. ระดับคุณภาพ : ดี 
2. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   2.1 กระบวนการพัฒนา 
         โรงเรียนกะปงพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของผู ้เร ียนด๎วยวิธ ีการ 
ที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
         ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ โรงเรียนกะปงพิทยาคมได๎จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู๎ เรียนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของกลุํม
สาระการเรียนรู๎แตํละกลุํมสาระ โดยในวิชาภาษาไทยโรงเรียนได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผู๎เรียน
ครบทุกทักษะทางภาษา ได๎แก การอําน การเขียน การฟัง การดู การพูด การจัดท าหลักสูตรการสอนวิชา



เพ่ิมเติมในรายวิชาภาษาไทย และภาษาตํางประเทศให๎แกํผู๎เรียน เชํน รายวิชาเทคนิคการอําน รายวิชาภาษาใน
การสื่อสาร รายวิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษาตํอ รายวิชาการอํานในชีวิตประจ าวัน  รายวิชาภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ 1 รายวิชาการอํานภาษาอังกฤษ 1 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตํอ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ซึ่งครูผู๎สอนได๎จัดกิจกรรมฝกทักษะการอําน การเขียนทั้งในคาบเรียน และนอกเหนือจากในคาบเรียน มี
การสอนซอมเสริมฝกทักษะการอําน การน าสื่อตําง ๆ มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการจัด
กิจกรรมตําง ๆ เชน กิจกรรมการคัดกรองการอําน การเขียน การจัดโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การแขงขันการอําน การเขียน ในกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ เชน กิจกรรมวันสุนทรภูํ กิจกรรมวันภาษาไทย
แหํงชาติ วันคริสตมาส วันวาเลนไทน รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู๎ความสามารถมาสอนเสริมให
ความรู๎กับผู๎เรียน ครใูชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning. Community) ในการ
แกปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหองเรียน และใชเทคนิคและกระบวนการที่ได๎รับจากการเข๎าอบรม
พัฒนาตนเองมาปรับใชในการการจัดการเรียนการสอนให๎ผู๎ เรียน ในสวนของการพัฒนาความสามารถในด๎าน
การคิดค านวณของผู๎เรียน โรงเรียนได๎ด าเนินการและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียนที่สํงเสริม
และพัฒนาให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เต็มตามศักยภาพของตน ดังนี้ กิจกรรมติวโอเน็ตและเตรียมสอบของผู๎เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ชุมนุมเอแม็ทในโรงเรียน และในกิจกรรมแขํงขันทักษะทางวิชาการ การแขํงขันทักษะ
ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา ได๎แกํ  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแขํงขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข๎ารํวมการแขํงขันการกลําวสุนทรพจน์ กิจกรรม 
PSU OPEN HOUSE 2021 จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํงนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันการเขียน
เรียงความ การแตํงกลอนสุภาพ และการแตํงกาพย์ยานี 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โครงการเปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ ประจ าปี 2565 จัดโดยองค์การบริหารสํวนจังหวัดพังงา ได๎รับรางวัลเกียรติบัตร “ระดับ
ดีเดํน” การประกวดบริษัทสร๎างการดี ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได๎รับรางวัลเกียรติ
บัตร “ระดับดีเยี่ยม” การประกวดโครงงานพัฒนาจริยคุณ ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ได๎รับรางวัลเกียรติบัตร “ระดับดีเดํน” การประกวดสื่อสร๎างสรรค์ตํอต๎านการทุจริตผํานสื่อภาพยนตร์สั ้น 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได๎รับรางวัลชมเชยการประกวดแขํงขันโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ)  
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาผู้เรียน โรงเรียนกะปงพิทยาคมสงเสริมใหครูผู๎สอนออกแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการ
คิดของผู๎เรียนในชั่วโมงเรียน โดยใชการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) ในทุกรายวิชาทั้งในสถานการณ์
เปิกเรียนแบบปกติ (เปิดเรียนแบบ On Site) และชํวงการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (เปิดเรียน
แบบ ON Line) สํงเสริมให๎ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ได๎เข๎ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง เชํน การอบรมหลักสูตร สสวท. และน าองค์ความรู๎ที่ได๎มาจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตร นอกจากนี้โรงเรียนยังได๎จัดให๎มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
สํงเสริมพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหา ได๎แกํ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 



กิจกรรมงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมบริษัทสร๎าง
การดี เป็นต๎น 
 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนกะปงพิทยาคมสํงเสริมความสามารถในการสร๎าง
นวัตกรรมให๎แกํผู๎เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา
ออกแบบ และวิชาวิทยาการค านวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได๎แกํ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานอาชีพ โครงงานคุณธรรม 
กิจกรรมสํงเสริมทักษะอาชีพให๎แกํนักเรียน กิจกรรมบริษัทสร๎างการดี นอกจากนี้ยังได๎บูรณาการการเรียนการ
สอนโดยใช๎งานสวนพฤษศาสตร์ และเศรษฐกิจพอเพียง สํงเสริมความเป็นเลิศใหกับผู๎เรียนโดยการสํงผลงาน
ผู๎เรียนเข๎ารํวมประกวดในเวทีตําง ๆ ทั้งหนํวยงานภายในและหนํวยงานภายนอก มีผลงานเป็นประจักษ์ ได๎แกํ 
ได๎รับรางวัลเกียรติบัตร “ระดับดีเดํน” การประกวดบริษัทสร๎างการดี ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ได๎รับรางวัลเกียรติบัตร “ระดับดีเยี่ยม” การประกวดโครงงานพัฒนาจริยคุณ ประจ าปีการศึกษา 
2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับรางวัลเกียรติบัตร “ระดับดีเดํน” การประกวดสื่อสร๎างสรรค์ตํอต๎านการ
ทุจริตผํานสื่อภาพยนตร์สั้น ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับรางวัลชมเชยการประกวด
แขํงขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 
(ระดับประเทศ) และได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) จัดโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 นอกจากนี้ผลจากการที่ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎ โรงเรียน 
กะปงพิทยาคมได๎รับการรับรองจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ให๎เป็น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว (กิจกรรมโรงเรียนดีต๎องมีท่ียืน) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนกะปงพิทยาคมได๎พัฒนาระบบ
เครือขํายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให๎ผู๎เรียนสืบค๎นข๎อมูลได๎ทุกที่ทุกเวลา และมี
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไว๎ส าหรับบริการนักเรียน นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชํวงการ
แพรํระบาดของไวรัสโคโรนํา 2019 โดยใช๎รูปแบบออนไลน์ ครูผู๎สอนปรับประยุกต์ใช๎แอพพลิเคชั่นตํางๆ มาใช๎
ในการจัดการเรียนการสอน เชํน Line group, Facebook, Google Meet, Zoom, Google Drive เป็นต๎น 
เพ่ือเป็นการสื่อสารระหวํางครูผู๎สอนกับผู๎เรียน รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสืบค๎นข๎อมูลจาก Internet สรุปความรู๎
ได๎ด๎วยตนเอง ทดสอบกํอนเรียน-หลังเรียน ทดสอบกลางภาคเรียน-ปลายภาคเรียน โดยใช๎ชํองทางออนไลน์เพิ่ม
มากขึ้น เพ่ือสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกะปงพิทยาคมด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร เชํน โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โครงการสํงเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ การฝึกซ๎อมและสํงนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะความสามารถทางด๎านวิชาการ การ
ทดสอบระหวํางภาคและปลายภาคเรียน การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบพัฒนาการ
อํานในรายวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 การเตรียมความพร๎อมในการสอบ O-NET ระดับชั้น



มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยํางตํอเนื่องทุกปีการศึกษา ครูผู๎สอนวิเคราะห์
มาตรฐาน ตัวชี้วัด เพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ โครงการสอน/ก าหนดการสอน และจัดการเรียนการสอนที่
เน๎นผู ๎เร ียนเป็นส าคัญ โดยใช๎เทคนิคการสอนที ่หลากหลาย ใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 
(Professional Learning. Community) ในการแกปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหองเรียน มีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของครูอยํางน๎อยภาคเรียนละ 2 ครั้งโดยฝ่ายบริหาร กลุํมบริหารงานวิชา และหัวหน๎า
กลุํมสาระการเรียนรู๎ และมีการประเมินการใช๎หลักสูตร นอกจากนี้ได๎จัดกิจกรรมสอนซํอม โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎แกํนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 กํอนสอบ O-NET รวมทั้งสถานศึกษาได๎เข๎ารํวม 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โครงการพังงาแหํงความสุข โรงเรียนแหํงอนาคต โครงการโรงเรียน
ปลํอยแสง โครงการพัฒนาความรู๎ทางวิชาการด๎านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
สํงผลให๎โรงเรียนมีการสํงบุคลากรครูเข๎ารับการพัฒนา/อบรม จากวิทยากรที่มีความรู๎ความสามารถ และน าองค์
ความรู๎ที่ได๎มาพัฒนาผู๎เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น และมีการนิเทศติดตามจา กหนํวยงานที่
รับผิดชอบโครงการอยํางตํอเนื่อง 
 ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  โรงเรียนกะปงพิทยาคมมีการเตรียมความพรอม
ในการศึกษา การมีงานท าใหกับผู๎เรียน โดยจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาตอใหกับผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
และ 6 โดยเชิญสถาบันอุดมศึกษา และหนํวยงานตําง ๆ ตลอดจนรุํนพี่ศิษย์เกําที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ
ตําง ๆ มาแนะแนวการศึกษาตอ เชํน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็นต๎น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนห๎องเรียนอาชีพให๎แกํนักเรียนระดับชั้น ม.4/2 ม.
5/2 และ 6/2 เพื่อสํงเสริมทักษะอาชีพให๎แกํผู๎เรียน เชํน การผลิตจานจากใบไม๎ในท๎องถิ่น การท าผลิตภัณฑ์
จากเศษไม๎เหลือใช๎ในโรงเรียน การท าขนมเบเกอรี่จากวัตถุดิบท๎องถิ่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะ
แนวในทุกระดับชั้น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ นอกจากนี้โรงเรียนยังได๎จัด
เชิญวิทยากรและน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่เพื่อสํงเสริมอาชีพ สร๎างงานและสร๎างรายได๎ เชํน การอบรม
ยุวเกษตร อ าเภอกะปง การศึกษาแหลํงเรียนรู๎สวนทุเรียนสาลิกา สวนโกมร อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา การน า
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดพังงา ณ สวนคุณอเนก จิวะรัตน์ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา เป็น
ต๎น  
 นอกจากนี้ โรงเรียนกะปงพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู ้เรียน  
ด๎วยการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 การพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โรงเรียนได๎จัดท ากิจกรรมสงเสริมให๎
ผู ๎เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู๎ที ่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคํานิยม จิตส านึก และอัตลักษณ  
ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยใช๎ระบบการดูชํวยเหลือ
นักเรียน สพม.14 (student support System) เพื ่อใหทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวของในการพัฒนาผู ๎เร ียน ได๎แกํ  
ครูที่ปรึกษา ครูผู๎สอน ครูฝ่ายกิจการนักเรียน และผู๎ปกครอง คอยดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบอยําง
เป็นระบบ และมีการจัดกิจกรรมเพื ่อสนับสนุน เช ํน ก ิจกรรมปรับสภาพผู ๎เร ียนเพื ่อให๎ผ ู ๎ เร ียนใหมํ  
มีทัศนคตแิละคานิยมอันดีตอสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมระเบียบวินัยและความประพฤติ กิจกรรม



เสิรมสาร๎างปลูกฝังและพัฒนาคํานิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม 
ฯ อบรมแกนน าปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนรับรูและตระหนักในเรื่อง 
ปญหายาเสพติดและอบายมุข การตั้งครรภกํอนวัยอันควร โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร๎างวินัย
จราจรและปองกันอุบัต ิภ ัยในโรงเร ียน กิจกรรมเดือนเเห งการรณรงค์ค๎นหาผู ๎ เสพ ผู ๎ต ิดสารเสพติด 
ในสถานศึกษาและโครงงานคุณธรรม ซึ ่งเป็นโครงงานที่เกิดจากผู ๎เ รียนรํวมกันคิดรํวมกันท าเพื่อปลูกฝัง 
ความมีคุณธรรมให๎กับผู๎เรียนและสังคม นอกจากนี้โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรให๎แกํ
ผู ๎เรียน เพื ่อเป็นการพัฒนาคุณลักษณะและคํานิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษาก าหนด เชํน กิจกรรมลูกเสือ
พระราชทานในสถานศึกษา กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน จิตอาสา 904 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
กิจกรรมสร๎างจิตส านึกตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100 % 
กิจกรรมป้องกันและแก๎ไขปัญายาเสพติด To Be Number one เป็นต๎น 
 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โรงเรียนสํงเสริมผู๎เรียนให๎เกิดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและ
ความเป็นไทย โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร โดยกิจกรรมในหลักสูตร ได๎แกํ  หลักสูตร
ท๎องถิ ่นกะปงศึกษา งานสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมเพื ่อส ังคมและ  
สาธารณประโยชน กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังสนับสนุนใหผู๎เรียน
เข๎ารํวมกิจกรรมประเพณีตําง ๆ กับชุมชน เชน กิจกรรมวันสํงเสริมขนมไทย ณ วัดปาโมกข์ (ปากพูํ) เพื่อสืบ
สานวัฒนธรรมที่ดีงามของคนในทองถิ่น และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเมืองพังงา กิจกรรมโครงงานคุณธรรม หนึ่งหอง
เรียน หนึ่งความดี หนึ่งคุณธรรม กิจกรรมสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับจังหวัด 
และระดับภาคคณะสงฆ์ กิจกรรมบรรยายธรรม ระดับจังหวัด และระดับภาคคณะสงฆ์ และกิจกรรมไหว๎ครู 
 การยอมรับ ที่จะอยู่ร่วมกันบน ความแตกต่าง และหลากหลาย โรงเรียนกะปงพิทยาคม สํงเสริมและ
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ โดยการชี้แจงให๎นักเรียนรับทราบวํานักเรียนทุก
คนจะต๎องผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งโรงเรียนก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ข๎อตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแกนกลาง พ.ศ.2551 ผู๎ที่ท าหน๎าที่ประเมิน คือ ครูที่ปรึกษาโดยประเมินตาม
เกณฑ ์การประเม ินท ี ่ โ ร ง เร ี ยนก  าหนดข ึ ้ นซ ึ ่ งม ีด ั งน ี ้  โครงการโรง เร ียนปลอดขยะ โครงการ  
Big Cleaning Day โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการสํงเสริมประชาธิปไตย โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม โครงการวันส าคัญของ โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน กิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. กิจกรรมการออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน กิจกรรมบันทึกรายรับ - รายจําย กิจกรรมบันทึกความดี 
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โรงเรียนกะปงพิทยาคม สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเอื้อ
อาทรผู๎อื ่น มีความกตัญญูกตเวที ตระหนัก รู ๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม และคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ นอกจากนี้โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงออก ยอมรับ
ความคิดเห็นของคนอื่น มีความสุภาพอํอนน๎อม รู๎จักให๎เกียรติผู๎อื่ น สามารถปรับตนให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุ การตรวจ 
ATK ให๎แกํนักเรียนในชํวงการกลับมาเรียนที่โรงเรียน (ON Site) และการประชาสัมพันธ์เน๎นย ้าถึงมาตรการใน



การป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส 2019 สํงเสริมและประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียนได๎เข๎ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส
โคโรนํา 2019 การชั่งน ้าหนักวัดสํวนสูง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อจะได๎ทราบถึงพัฒนาการของผู๎เรียน การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ผู ๎เรียนจะต๎องตรวจสุขภาพด๎วยตนเองตามแบบบันทึก
สุขภาพประจ าตัวและตรวจสุขภาพประจ าปีจากเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ โรงเรียนได๎ให๎ความรู๎ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และโรงเรียนได๎รํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอกะปง เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ในการสุํมตรวจปัสสาวะ เพื่อป้อง
ปรามและบ าบัดนักเรียนกลุํมเสี่ยง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมที่จะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสุขนิสัย ในการดูแล
สุขภาพ ซึ่งเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกตามศักยภาพของแตํละบุคคล สํงเสริมความเป็นเลิศทางด๎าน
กีฬา โดยสํงนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันฟุตบอล การแขํงขันเปตอง ในการแขํงขันกีฬาขององค์การบริหารสํวน
จังหวัดพังงา สํงเสริมด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์นั้น โรงเรียนกะปงพิทยาคมได๎สํงนักเรียนเข๎ารํวมการแสดงใน
พิธีเปิดถนนคนเดิน อ าเภอกะปง มีโครงการพัฒนาและสํงเสริมการเรียนการสอนศิลปะ โครงการแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการ อีกทั้งยังมีการฝึกทักษะให๎แกํนักเรียนในด๎านตําง ๆ เพื่อสํงนักเรียนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
เชํน การแขํงขันการวาดภาพต๎านภัยยาเสพติด การแขํงขันสวดมนต์หมู ํสรรเสริญพระรัตนตรัย ท านอง
สรภัญญะ การแขํงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความสามารถและเห็นคุณคําใน
ตนเอง มีความม่ันใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม 
   2.2 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ทุกประเด็นมีคําสูงกวํา
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 1. ผู ๎เรียนร๎อยละ 82.84 มีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยในการสื ่อสาร อยู ํในระดับดีขึ ้นไป 
(เป้าหมาย 60)  
 2. ผู๎เรียนร๎อยละ 81.91 มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อยูํในระดับดีขึ ้นไป 
(เป้าหมาย 60)  
 3. ผู๎เรียนร๎อยละ 67.33 มีความสามารถในการคิดค านวณอยูํในระดับดีข้ึนไป (เป้าหมาย 60)  
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียนมีทักษะในการอําน การเขียน และ
ผํานการเกณฑ์การประเมินตามระดับชั้น นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารได๎อยํางสร๎างสรรค์ นักเรียนสามารถพูด
เลําเรื่องได๎ นักเรียนน าเสนอผลงาน/รายงานกลุํมหน๎าชั้นเรียน ผํานเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามที่ครูก าหนด 
โดยสังเกตได๎จากแบบประเมินการอําน การเขียนของแตํละระดับชั้น แบบประเมินการเขียนบันทึกรายบุคคล 
แบบประเมินการน าเสนอชิ้นงาน/ผลงาน รายงานกลุํม การเขียนสื่อความอยํางสร๎างสรรค์แบบสรุป/รายงาน
การน าเสนอชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียน  ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน  ได๎แกํ  บันทึกการอําน หนังสือเลํมเล็ก  
ผลงานเขียนสร๎างสรรค์ของนักเรียน เรียงความ งานเขียนสร๎างสรรค์ บันทึกคมความคิด   
 ผลรางวัลสนับสนุน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย รายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา
คณิตศาสตร์ และรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 ผลการทดสอบระดับชาติ ผลการ



ประเมินการ อําน คิดวิเคราะห์ เขียน ผลการแขํงขันทักษะทางวิชาการของผู๎เรียน ได๎แกํ ได๎รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข๎ารํวม
การแขํงขันการกลําวสุนทรพจน์ กิจกรรม PSU OPEN HOUSE 2021 จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํง
นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันการเขียนเรียงความ การแตํงกลอนสุภาพ และการแตํงกาพย์ยานี 11 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โครงการเปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ประจ าปี 2565 จัดโดยองค์การบริหารสํวน
จังหวัดพังงา 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
 1. ผู๎เรียนร๎อยละ 96.28 ผํานการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ อยูํในระดับดีขึ้นไป (เป้าหมาย 70) 
 2. ผู๎เรียนร๎อยละ 96.53 ผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการคิด  
ในระดับดีข้ึนไป (เป้าหมาย 70) 
  ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ การพัฒนาทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมบริษัทสร๎างการดีรวมทั้งกิจกรรมที่
สํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนได๎วางแผนการท างาน สร๎างความรู๎ใหมํจากการท าโครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์และคิดแก๎ปัญหา  
 ผลรางวัลสนับสนุน  ผลการประเมินการ อําน คิดวิเคราะห์ เขียน ชิ้นงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานคุณธรรม รายงานผลการประเมินโครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาชีพ ผลการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการของผู๎เรียน ได๎แกํ ได๎รับรางวัลเกียรติบัตร “ระดับดีเดํน” การประกวดบริษัทสร๎างการดี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได๎รับรางวัลเกียรติบัตร “ระดับดีเยี ่ยม” การประกวด
โครงงานพัฒนาจริยคุณ ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได๎รับรางวัลเกียรติบัตร “ระดับ
ดีเดํน” การประกวดสื่อสร๎างสรรค์ตํอต๎านการทุจริตผํานสื่อภาพยนตร์สั้น ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ได๎รับรางวัลชมเชยการประกวดแขํงขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ) และได๎รับรางวัลรองชนะเลิ ศ อันดับที่ 1 การ
แขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู ๎เร ียนร๎อยละ 60 มีชิ ้นงานจากการท าโครงงาน  
ปีการศึกษาละ 1 ชิ้น  
  ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ การสํงเสริมความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมให๎แกํผู๎เรียน 
และจัดการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบ และวิชาวิทยาการค านวณ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได๎แกํ กิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานอาชีพ โครงงานคุณธรรมตามแนวมูลนิธิยุวสถิรคุณฯ กิจกรรมโครงงาน
คอมพิวเตอร์ กิจกรรมบริษัทสร๎างการดี นอกจากนี้ยังได๎บูรณาการการเรียนการสอนโดยใช๎งานสวนพฤษศาสตร์ 
 ผลรางวัลสนับสนุน  รายงานผลการประเมินโครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาชีพ 
รายงานผลการประเมินโครงการกลุํมสาระตํางๆ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคุณธรรม ผลการด าเนินงาน



บริษัทสร๎างการดี ผลการแขํงขันทักษะทางวิชาการของผู๎เรียน ได๎แกํ ได๎รับรางวัลเกียรติบัตร “ระดับดีเดํน” 
การประกวดบริษัทสร๎างการดี ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได๎รับรางวัลเกียรติบัตร 
“ระดับดีเยี่ยม” การประกวดโครงงานพัฒนาจริยคุณ ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได๎รับ
รางวัลเกียรติบัตร “ระดับดีเดํน” การประกวดสื่อสร๎างสรรค์ตํอต๎านการทุจริตผํานสื่อภาพยนตร์สั้น ประจ าปี
การศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได๎รับรางวัลชมเชยการประกวดแขํงขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ) และได๎รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่1 การแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์(ออนไลน์) จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 1. ผู๎เรียนร๎อยละ 96.53 สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค๎นข๎อมูล สรุปองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 
และน าเสนอได๎อยํางสร๎างสรรค์ (เป้าหมาย 80) 
 2. ผู๎เรียนร๎อยละ 96.53 มีผลการประเมินสมรรถนะของผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด๎านความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี อยูํในระดับดีข้ึนไป (เป้าหมาย 80) 
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ ผลการประเมินการ อําน คิดวิเคราะห์ เขียน ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์  ในทุกภาคเรียน การท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบและวิทยาการค านวณ การจัดการเรียนการสอนทุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และให๎ผู๎เรียนน าเสนอผลงานได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 1. ผู๎เรียนร๎อยละ 82.84 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป (เป้าหมาย 
ร๎อยละ 60) 
 2. ผู๎เรียนร๎อยละ 67.33 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป (เป้าหมายร๎อย
ละ 60) 
 3. ผู๎เรียนร๎อยละ 73.70 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป 
(เป้าหมายร๎อยละ 60) 
 4. ผู๎เรียนร๎อยละ 82.28 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป (เป้าหมาย 
ร๎อยละ 60) 
 5. ผู๎เรียนร๎อยละ 74.54 มีผลการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป (เป้าหมายร๎อยละ 70) 
 6. ผู๎เรียนร๎อยละ 95.30 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป (เป้าหมายร๎อยละ 
70) 
 7. ผู ๎เรียนร๎อยละ 97.68 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู ๎สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 2 ขึ ้นไป 
(เป้าหมายร๎อยละ 70) 
 8. ผู๎เรียนร๎อยละ 78.45 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ระดับ 2 ขึ้นไป (เป้าหมาย
ร๎อยละ 70) 



 9. ผู๎เรียนร๎อยละ 81.91 มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 
ขึ้นไป (เป้าหมายร๎อยละ 60) 
 10. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต ่ากวําปีที่ผํานมา ร๎อยละ 0.18 
(เป้าหมายร๎อยละ 2) 
 11. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต ่ากวําปีที่ผํานมา ร๎อยละ 0.39 
(เป้าหมายร๎อยละ 2) 
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 รายงานผลการประเมิน
โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาชีพ รายงานผลการประเมินโครงการกลุํมสาระตํางๆ และผลการ
แขํงขันทักษะทางวิชาการตํางๆ เชํน ได๎รับรางวัลเกียรติบัตร “ระดับดีเดํน” การประกวดบริษัทสร๎างการดี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได๎รับรางวัลเกียรติบัตร “ระดับดีเยี ่ยม” การประกวด
โครงงานพัฒนาจริยคุณ ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได๎รั บรางวัลเกียรติบัตร “ระดับ
ดีเดํน” การประกวดสื่อสร๎างสรรค์ตํอต๎านการทุจริตผํานสื่อภาพยนตร์สั้น ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ได๎รับรางวัลชมเชยการประกวดแขํงขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ) และได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ
แขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 1. ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานตํองานอาชีพอยํางน๎อย 1 อาชีพ ตามศักยภาพของผู๎เรียน 
 2. ผู๎เรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านอาชีพกับชุมชน/ท๎องถิ่น อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 3. ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน ได๎รับการแนะแนวศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ รายงานผลการประเมินโครงการกลุํมสาระตํางๆ กิจกรรมยุว
เกษตรต๎นแบบ กิจกรรมบริษัทสร๎างการดี กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอใหกับผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 
กิจกรรมการเรียนการสอนห๎องเรียนอาชีพ กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวในทุกระดับชั้น กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู๎ 
 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1. ผู๎เรียนร๎อยละ 96.28 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน อยูํในระดับดี 
 2. ผู๎เรียนร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรมและมีสํวนรํวมในกิจกรรมที่สํงเสริมและสนับสนุนสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รายงานผลการประเมินโครงการกลุํมสาระรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมกลุํม
บริหารงานกิจการนักเรียน กิจกรรมสงเสริมให๎ผู๎เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีคํานิยม จิตส านึก และอัตลักษณตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี



ของสังคม กิจกรรมวันไหว๎ครู กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชํน วันเฉลิม
พระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ วันส าคัญทาง
ศาสนา เป็นต๎น 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 1. ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญและประเพณีท๎องถิ่น 
 2. ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมของโรงเรียนและชุมชนอยํางตํอเนื่อง  
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ โรงเรียนได๎สํงเสริมให๎ผู๎เรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญ  
ทางศาสนาที่ท๎องถิ่นจัดขึ้น ได๎แกํ กิจกรรมแหํเทียนพรรษา กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมให๎ทานไฟ รวมทั้ง
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมของโรงเรียน ได๎แกํ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการ 
Big Cleaning Day กิจกรรม 5ส พาเพลิน โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1. ผู๎เรียนทุกคนยอมรับความคิดเห็นและอยูํรํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่น ไมํมีความขัดแย๎ง
กับผู๎อ่ืน 
 2. ผู๎เรียนทุกคนเข๎าใจและยอมรับความแตกตํางทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยูํรํวมกัน  
ในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ โครงการสํงเสริมประชาธิปไตย โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม โครงการทัศนศึกษา โครงการวันส าคัญของไทย โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการ 
วันไหว๎ครู โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมการออกเยี่ยม
บ๎านนักเรียน กิจกรรมบันทึกรายรับ - รายจําย กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 1. ผู๎เรียนร๎อยละ 59.90 มีน ้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ผู๎เรียนร๎อยละ 97.81 มีสมรรถนะทางกาย ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด ในระดับดีข้ึนไป 
 3. ผู๎เรียนร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ที่สํงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ บันทึกการตรวจอุณหภูมิของผู๎เรียนรายวัน รายงานการฉีดวัคซีน
ป้องกันไวรัสโคโรนํา 2019 ข๎อมูลน ้าหนักวัดสํวนสูง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทดสอบสมรรถภาพทางกายปีละ ๑ 
ครั้ง ตรวจสุขภาพด๎วยตนเองตามแบบบันทึกสุขภาพประจ าตัวและตรวจสุขภาพประจ าปีจากเจ๎าหน๎า ที่
โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ ให๎ความรู๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และโรงเรียนได๎
รํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอกะปง เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ใน
การสุํมตรวจปัสสาวะ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย 
 
 
 



3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
    3.1 จุดเด่น 
 ผู ๎เร ียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื ่อสาร และการคิดค านวณได๎เป็นสํวนใหญํ  
มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาได๎ 
สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร๎อมในการท างาน ผู ๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความ
เป็นไทย สามารถยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
      3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู๎เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ต๎องเรํงพัฒนาด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่ต ่ากวําระดับชาติให๎สูงขึ้น 
    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  

กิจกรรมหลัก โครงการ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 

 1.กลุมํสาระการเรียนรู๎จัดสอน
เสริมทั้งในและนอกเวลาเรียนแกํ
นักเรียน 
2. การฝึกซ๎อมนักเรียนกํอนการ
แขํงขันจริง 
3. ครูและนักเรียนเข๎ารํวมการ
แขํงขันและประกวดทางวิชาการ 
4. น าเสนอนิทรรศการเผยแพรํ
เกียรติประวัติและผลงานด๎าน
วิชาการวิชาชีพของนักเรียน 
5. เข๎าคํายลูกเสือ – เนตรนารี 
6. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
7. การเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทาง
วิชาการ 
8. คํายคณิตศาสตร์  
9. ตลาดนัดเกมภาษาไทย 
10. กิจกรรมวันสุนทรภูํและ
กิจกรรมวันภาษาไทย 
11. คํายภาษาอังกฤษ 
12. ศึกษาเรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎ใน

1. เตรียมความพร๎อมกํอนสอบเข๎า
ศึกษาตํอของนักเรียน และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

2.  สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
วิชาชีพ 
3. กิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือ – เนตรนารี 
4.  สํงเสริมความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ด๎วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
5. ปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ภายในห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
6. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และสื่อ
คณิตศาสตร์ 
7. ติวเสริมเพ่ิม O – Net 
8. พัฒนาและสํงเสริมศักยภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย 
9. โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวัน
สุนทรภูํและวันภาษาไทยแหํงชาติ 
10. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
11. สํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมหลัก โครงการ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 
ท๎องถิ่นรอบ ๆโรงเรียน 
13. กิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา 
16. นิทรรศการโครงงานนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 
17. กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม 
18. ประชุมคณะกรรมการ
เครือขําย ผู๎ปกครองและ
คณะกรรมการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา 
19. กิจกรรม ตําง ๆตามนโยบาย
ของพรรคที่ได๎รับการเลือกตั้ง 
20. คํายจริยธรรมจิตอาสา 

12. กิจกรรมเข๎าคํายภาษาอังกฤษ 
13. พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
14. พัฒนาทักษะทางการงานอาชีพของ
นักเรียน 

15. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู๎(เกษตร
พอเพียง) 
16. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และผลิตสื่อวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
17. อนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทย  
18. พัฒนาศูนย์อาเซียนโรงเรียนกะปง
พิทยาคม 
19. สํงเสริมโครงงานนักเรียนสูํ
สถานศึกษาพอเพียง 
20.  พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 
ตามแนวมางมูลนิธิยุวสถิรคุณฯ 
21. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และผลิตสื่อ
ทัศนศิลป์ 
22.  การแสดงและนาฏศิลป์ไทย 
23. งบส ารองจําย 
24.  พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร๎างวินัย
เชิงบวกของนักเรียน 
25.  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
26.  คํายคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสา
และวัฒนธรรมไทย 
27.  รับขวัญน๎องสํงพ่ีจากสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ : ดี 
2. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   2.1 กระบวนการพัฒนา 
 โรงเร ียนกะปงพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจ ัดการ  
ของโรงเรียน โดยด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ดังนี้ 
 การก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา โรงเรียนกะปงพิทยาคมได๎ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที ่ผํานมา โดยการศึกษาข๎อมูลจากสารสนเทศ ผลการนิเทศ  
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น  
จากคณะกรรมการสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อวางแผนรํวมกัน
ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม พัฒนาวิชาการที่เน๎นผู๎เรียนทุก
กลุํมเป้าหมาย และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม  
 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนกะปงพิทยาคม มีระบบการบริหารงาน
และพัฒนาองค์กรอยํางเป็นระบบโดยใช๎รูปแบบ PDCA และมีการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช๎ 
PANTIP MODEL ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดคําเป้าหมายคุณภาพการศึกษา ประกาศใช๎
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. 2562 – 2565 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดเปนประจ าทุกป โรงเรียนมีระบบ
ดูแลชํวยเหลือดูแลนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยใช๎ฐานระบบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง คือ STUDENT SUPPORT SYSTEM มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัด
ให๎มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีแจ๎งให๎ผู ๎ที ่เกี ่ยวข๎องทราบ รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั ้ง  
มีเครือขํายชุมชน ผู๎ปกครอง เพ่ือวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนในด๎านตําง ๆ นอกจากนี้โรงเรียนเปิดโอกาสให๎
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวมในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด๎าน มีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียนให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทราบผํานทางวารสารโรงเรียน เฟสบุ๏กของโรงเรียน และทาง
เว็บไซต์  
 
 



 พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
มีการประเมินการใช๎หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเป้าหมายของท๎องถิ่น โดยมีการจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น (กะ
ปงศึกษา) เพื่อให๎สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน๎นผู๎เรียนรอบด๎าน เชํน 
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และโรงเรียนคุณธรรมฯ และมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอดคล๎องกับ
บริบทของท๎องถิ่น และเน๎นทักษะทางอาชีพให๎แกํผู๎เรียน เชํน กิจกรรมบริษัทสร๎างการดี รายวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล๎อม รายวิชาวิทยาศาสตร์พืชท๎องถิ่นกับความงาม รายวิชาอาหารนานาชาติ  รายวิชาการจัดสวน 
รายวิชางานปูน1 และ2 รายวิชางานประดิษฐ์ 1 และ 2 เป็นต๎น มีการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก
กลุํมเป้าหมายอยํางหลากหลาย ตามความสนใจและความถนัดของผู๎เรียนมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ครอบคลุม
ทุกกลุํมเป้าหมาย จัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เน๎นให๎ผู๎เรียนให๎มีการปฏิบัติจริง 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนกะปงพิทยาคมสํงเสริมให๎ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนได๎เข๎ารับการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตามความสนใจ และตามความต๎องการของตนเอง
และบทบาทหน๎าที่ที่รับผิดชอบ โดยครูมีการวางแผนในการด าเนินงานในแตํละภาคเรียนจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง จัดท าข๎อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์ ว9 และ
ด าเนินการพัฒนาตนเองตามข๎อตกลงอยํางตํอเนื่อง เชํน การเข๎าการประชุม/อบรม ที่จัดโดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง การเข๎ารับการอบรมในชํองทางออนไลน์ตํางๆ อาทิ อบรมออนไลน์ของ
ส านักงาน กพร.การอบรมออนไลน์ของเว็บไซต์ Thai mooc, Chula mooc เป็นต๎น รวมทั้งครูมีการรวมกลุํม
กันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC)  เพื่อแก๎ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนหรือการ
ด าเนินงานตําง ๆ ที่รับผิดชอบ เชํน การจัดตั้งกลุํม PLC สหวิชาการงานอาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชํวงออนไลน์ การจัดตั้งกลุํม PLC ของกลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษาฯ เพ่ือแก๎ปัญหาในการเรียนวิชาสังคมศึกษา เป็นต๎น 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพและมีความ
ปลอดภัย โรงเร ียนกะปงพิทยาคมมีอาคารเร ียน จ านวน 3 หลัง มีห ๎องเร ียน ห๎องปฏิบ ัต ิการ เช ํน 
ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา ห๎องปฏิบัติการเคมี ห๎องอาเซียน อาคารคหกรรม อาคารดนตรี เป็นต๎น จัดวัดอุณหภูมิ 
คัดกรองนักเรียน โรงอาหาร ห๎องน ้าที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร๎อย ห๎องโสตทัศนศึกษาที่ได๎รับการบริหาร
จัดการ 1 ห๎อง ได๎รับการปรับปรุงอุปกรณ์โสตให๎อยูํในสภาพดีพร๎อมใช๎งานได๎เสมอ มี การบริการน ้าดื่มระบบ 
RO ให๎แกํนักเรียน จ านวน 3 จุด บริเวณอาคารสถานที่ได๎รับการดูแลและรักษาซํอมแซม มีโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ที่มุํงเน๎นในการพัฒนาอาคารเรียน และ
ห๎องปฏิบัติการ เชํน โครงการพัฒนาศูนย์อาเซียนโรงเรียนกะปงพิทยาคม โครงการปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ภายในห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และสื่อคณิตศาสตร์ โครงการ
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และผลิตสื่อทัศนศิลป์ เป็นต๎น และได๎ด าเนินการของบประมาณจากส านักงานเขตพื้นที่  
เพื ่อปรับปรุงอาคารเรียน ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ให๎พร๎อมใช๎งานอยู ํตลอดเวลา มีการจัดสภาพแวดล๎อม 
ทางกายภาพให๎มีความสวยงาม รํมรื่น สะอาด ปลอดภัยและเอื้อตํอการเรียนรู ๎ มีการบริหารจัดการดูแล  



ความสะอาดภายในโรงเรียนอยํางเป็นระบบ ครู บุคลากร และนักเรียน โดยใช๎กิจกรรม 5ส ในตอนเช๎า และ
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ครู และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคม  
ที่เอ้ือตํอการจัดการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพอยูํในระดับมากข้ึนไป 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู ๎อยํางเพียงพอและใช๎ประโยชน์  
เต็มศักยภาพ มีการสํงเสริมการใช๎สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ ครู บุคลากรและนักเรียน  
มีความพึงพอใจในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎  
อยูํในระดับ มากขึ้นไป 
   2.2 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 1. โรงเรียนกะปงพิทยาคม มีวิสัยทัศน์ คือ โรงเรียนกะปงพิทยาคม มุ ํงมั ่นให๎นักเรียนมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคนดี สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สร๎างความสัมพันธ์กับชุมชน อนุรักษ์และใสํใจสิ่งแวดล๎อม รับผิดชอบตํอสังคม 
 2. โรงเรียนกะปงพิทยาคม มีพันธกิจ ประกอบด๎วย 
         2.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
         2.2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 
         2.3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
         2.4 สํงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน และการมีสํวนรํวมในการดูแลพัฒนา 
สิ่งแวดล๎อม 
 3. โรงเรียนกะปงพิทยาคม มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2565 และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 -2565 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน และรายงานผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา รายงานผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช๎ PANTIP MODEL (ประกาศส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice) รายงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประชุมของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการ
นิเทศภายใน รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมเครือขํายผู ๎ปกครอง 
สารสนเทศของโรงเรียน วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน และเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 2) มีระบบการบร ิหารจัดการค ุณภาพของสถานศึกษา โรงเร ียนกะปงพิทยาคมมีระบบ 
การบริหารงานและพัฒนาองค์กรอยํางเป็นระบบโดยใช๎ร ูปแบบ PDCA มีระบบงานประกันคุณภาพ 
ที่มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการ
รํวมมือกันกับเครือข ํายตําง ๆ เพื ่อพัฒนาสถานศึกษา เช ํน คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
เครือขํายผู๎ปกครอง เป็นต๎น     



 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 -2565 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน รายงานผลการประเมินตนเอง  
ของสถานศึกษา รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แบบบันทึกการนิเทศภายใน รายงาน  
การประชุมของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา รายงานการประชุมเครือขํายผู๎ปกครอง สารสนเทศของโรงเรียน วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
เว็บไซต์โรงเรียน และเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
 3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนกะปงพิทยาคมมีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่เน๎นผู๎เรียนรอบด๎าน เสริมทักษะทางอาชีพ สอดคล๎องกับบริบทของชุมชน ตามความสนใจและความถนัด  
ของผู๎เรียน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ครอบคลุมมาตรฐาน ตัวชี้วัด และมีการประเมินผู๎เรียนด๎วย
วิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เน๎นให๎ผู๎เรียนปฏิบัติจริง 
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ ค าสั ่งพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ผลการจัดกิจกรรมเสร ิมหลักส ูตร เช ํน  
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมพัฒนาอาชีพ เป็นต๎น แผนการจัดการเรียนรู๎ 
 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาตนเองให๎มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น ครูทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) มีการวางแผนใน
การด าเนินงานในแตํละภาคเรียนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง จัดท าข๎อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์ ว9 เข๎ารับการพัฒนาตนเองตามความสนใจ และพัฒนาตนเองในหลักสูตร
ออนไลน์ตามความสนใจ ครูทุกคนจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมีการจัดตั้งกลุํม PLC เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ / ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู๎ 
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ บันทึกข๎อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : 
PA) ตามหลักเกณฑ ์ว9 รํองรอยหลักฐานการพัฒนาตนเองของครูผู๎สอน แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) รายงาน
การประเมนิตนเอง (SAR) รายงานการไปราชการ / ประชุม / อบรม แบบรายงานสรุปผลการท ากิจกรรมชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 
 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพและมี
ความปลอดภัย โรงเรียนมีอาคารเรียน ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ และห๎องสนับสนุนการเรียนรู๎ที ่เพียงพอ  
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ สวยงาม รํมรื่น สะอาด ปลอดภัย มีการซํอมแซมอาคาร
เรียน วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ มีการบริหารจัดการดูแลความสะอาดในโรงเรียน ด๎วย
กิจกรรม 5ส และโรงเร ียนปลอดขยะ คร ู  และน ักเร ียนมีความพึงพอใจในการจ ัดสภาพแวดล ๎อม 
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพอยูํในระดับมากข้ึนไป 
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 -2565 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนผังขั้นตอนการท างานอาคารสถานที่ แผนการด าเนินงานงานอาคารสถานที่ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมเครือขํายผู๎ปกครอง สารสนเทศของโรงเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการจัดการเรียนรู๎ 
 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริห าราจัดการ และการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
ใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู๎อยํางเพียงพอและใช๎ประโยชน์เต็ม
ศ ักยภาพ ส ํ ง เสร ิมการใช ๎ส ื ่ อ  เทคโนโลย ี  ในการจ ัดการ เร ี ยนร ู ๎  คร ู  บ ุ คลากร และน ักเร ี ยน  
มีความพึงใจในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ สารสนเทศโรงเรียนกะปงพิทยาคม ระบบสารสนเทศที่สนับการ
จัดการเร ียนการสอน เช ํน ระบบบริหารสารสนเทศส านักงานบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย ( SESA)  
ระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหารการศึกษา (Schoolmis) ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (MyOffice)  
ระบบจัดเก็บข๎อมูลสิ ่งกํอสร๎าง (BOBEC) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจํายประจ าปี  
(e-budget) ระบบจัดเก็บข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ระบบการดูชํวยเหลือ
นักเรียน สพม.14 STUDENT SUPPORT SYSTEM เป็นต๎น แบบประเมินความพึงใจในการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎  วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน เว็บไซต์
โรงเรียน และเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน  

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
    3.1 จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบโดยใช๎กระบวนการ PDCA และมีการพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช๎ PANTIP MODEL มีการประชุมวางแผนพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2562-2565 และแผนปฏิบัติงานประจ าปี พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการดูแลนักเรียน โดยผู๎บริหารได๎ให๎คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพผู๎เรียน โดยก าหนดนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการสร๎างผู๎ปกครอง
เครือขํายได๎กระจายทุกห๎อง เพื่อได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาผู๎เรียน น าผลการวิจัยและสารสนเทศมาใช๎ในการ
จัดการบริหารเพื่อสูํเป้าหมายที่ก าหนด 
     3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน 
 2. จัดท าระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศโรงเรียนให๎แพรํหลาย ทั่วถึง และเป็นข๎อมูลที่น ามาใช๎ประโยชน์
เพ่ือการบริการงานได๎จริง 
 
 
 
 



    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

กิจกรรมหลัก โครงการ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 

1. จัดซื้อ จัดจ๎าง จัดหา วัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา/ งานแผนงาน 
3.  ด าเนินงานสวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน 
4. แนะแนวให๎กับนักเรียนโรงเรียน
ประถมประจ าอ าเภอ และนักเรียน
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
5. พัฒนาห๎องสมุด 
6. พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ 
ความสามารถ ตรงตามวิชาเอก 
7. ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียน 
8. ซํอมแซมอาคารสถานที่ 
9.  ปรับปรุงซํอมแซมบ ารุงชุด
คอมพิวเตอร์รวมปริ้นเตอร์เครื่องถําย
เอกสาร และเครื่องก๏อปปี้พริ้น   
10. จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ หมึก
เครื่องถํายเอกสาร หมึกเครื่อง ก็อป
ปี้พริ้น 
11. ด าเนินจัดจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว 
12. ความสะอาดและ 
ซํอมแซมบ ารุงรักษาระบบประปา 
13. งานบริการด๎านสุขภาพและการ
ปฐมพยาบาล 
14. กิจกรรมรณรงค ์สํงเสริม 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ป้องกันยา
เสพติด 
15. พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ

1. บ ร ิ ห า ร ง า น ว ิ ช า ก า ร แ ล ะ
บริหารงานกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(อน ุ ร ั กษ ์พ ันธ ุ กรรมพ ื ชอ ั น
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี) 

4. โครงการแนะแนวการศึกษาตํอ
ระดับชั้น ม.1 สัญจร 

5. พัฒนาห๎องสมุดให ๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎ 

6. การด าเนินงานฝ่ายอ านวยการ 
7. จัดจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว 
8. งานสาธารณูปโภค 
9. บริหารงานแผนงาน 
10. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
11. ปลูกปาล์มน ้ามัน (กิจกรรมลด

เวลาเรียน - เพ่ิมเวลารู๎) 
12. ปรับปรุงซํอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ 

อาคารสถานที ่
13. การบริหารงานยานพาหนะ 
14. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
15. ปรับปรุงซํอมแซมห๎องโสตทัศน

ศึกษาและอุปการณ์โสต 
16. อนามัยโรงเรียน 
17. พัฒนาระบบบริหารงานกลุ ํม

กิจการนักเรียน 
18. พัฒนาระบบด ูแลช ํวยเหล ือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมหลัก โครงการ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 
ของกลุํมกิจการนักเรียน 
16.  โปรแกรมระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
17. เยี่ยมบ๎านนักเรียน 
18. ประชุมผู๎ปกครองชั้นเรียน   
19. กิจกรรมคัดแยกขยะ 
20. กิจกรรมสํงเสริมตําง ๆ เชํน การ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย             
21. กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
ภายในโรงเรียน เชํน การรณรงค์
สิ่งแวดล๎อม Big Cleaning Day   
ปุ๋ยหมักจากใบไม๎ ประกวดเขตพ้ืนที่ 
กิจกรรมขยะมีประโยชน์ ธนาคาร
ขยะ 

นักเรียน (ศิษย์-ลูก) 
19. โครงการโรงเร ียนปลอดขยะ 

(Zero Waste School) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ : ดี 
2. กระบวนการพัฒนา ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   2.1 กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนกะปงพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโดย
ด าเนินกิจกรรม/โครงการตําง ๆ ดังนี้ 
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โรงเรียน
ด าเนินการสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน /กิจกรรม
อยํางหลากหลาย ได๎แกํ โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎และมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี ครูรวมกลุํมประชุม
โดยใช๎กระบวนการ PLC เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู๎ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู๎ครอบคลุมการวัดและประเมินผลครบทุกด๎าน (K P A) รวมมีการประเมินทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 บูรณาการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู๎สอนจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญให๎มีความหลากหลายตามสภาพจริง ผู๎เรียนตามความสนใจและศักยภาพของผู๎เรียน และเน๎น
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง การฝึกปฏิบัติในรูปแบบโครงงาน การท ารายงาน 
การทดลอง ค๎นคว๎าผํานกระบวนการกลุํม ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
รวมทั้งมีการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ เชํน การน านักเรียนไปศึกษาการเพาะช า
ทุเรียนสาลิกา การเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎เรื่องการจักสานตะกร๎าพลาสติก เป็นต๎น สํงเสริมให๎ครูทุกกลุํม
สาระจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะกระบวนการคิด สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎เรียนจัดท าผลงานที่
แสดงถึงความคิดริเริ ่มสร๎างสรรค์ ให๎โอกาสกับผู๎เรียนทุกคนในการแสดงความคิดของตนเองอยํางถูกต๎อง
เหมาะสม สํงเสริมให๎ครูสร๎างนวัตกรรม วิจัย สื่อการสอน รูปแบบ วิธีการ ในการจัดการเรียนรู๎แ ละพัฒนา
ผู๎เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนห๎องเรียนอาชีพให๎แกํนักเรียน เพื่อสํงเสริมทักษะอาชีพให๎แกํผู ๎เรียน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวในทุกระดับชั้น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ในแตํละกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 
 ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ภายใน 
ที่ครอบคลุมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ เชํน ห๎องสมุดโรงเรียนกะปงพิทยาคม ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องแท็บเล็ต 
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห๎องอาเซียน เป็นต๎น นักเรียนสามารถแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ภายใน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งครูผู ๎สอนใช๎แหลํงเรียนรู ๎ภายนอกในการน านักเรียนออกไปทัศนศึกษา  
ตามสถานที่ตําง ๆ เชํน การน านักเรียนศึกษาที่วําการอ าเภอกะปง สถานีต ารวจภูธรอ าเภอกะปง การน า
นักเรียนศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงบริเวณสวนคุณอเนก จีวะรัตน์ เป็นต๎น สํงเสริมและสนับสนุน ICT โดยการ
ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให๎บริการแกํครูผู๎สอน และนักเรียน เพื่อการเรียนรู๎ตามความต๎องการของผู๎เรียน 
การพัฒนาครูให๎มีคุณภาพโดยการสนับสนุนให๎ครูไปอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตาม
หนํวยงานต๎นสังกัดและตามความสนใจของครุผู๎สอน รวมทั้งจัดสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี ในห๎องเรียนให๎เพียงพอ



ตํอความต๎องการของครูผู๎สอน เพื่อใช๎ในการเรียนการสอน รวมทั้งมีการใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน  
การสอนในชํวงการแพรํระบาดของไวรัสโคโรนํา 2019 โดยใช๎แอพพลิเคชันตํางๆ เชํน Google Classroom 
Google Meet, Zoom, Deep Education เป็นต๎น  
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู ๎สอนมีการวิเคราะห์ผู ๎เรียนเป็นรายบุคคล น าผลที่ได๎  
มาออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ที ่เหมาะกับนักเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎ที ่เน๎นให๎ผู ๎เรียน  
มีสํวนรํวม เชํน การใช๎เกม บัตรค า Kahoot เป็นต๎น ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน มีการจัดบรรยากาศ 
ในห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ เชํน ป้ายนิเทศ มุมความรู๎ เป็นต๎น ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอการจัดการจัดการ
เรียนรู๎ของครูผู๎สอนอยูํในระดับมากขึ้นไป 
 ตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรี ยน ครูผู ๎สอนมีว ัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ครูรวมกลุํมประชุมโดยใช๎กระบวนการ PLC เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ในการจัดการเรียนรู ๎ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ๎ และจัดการเรียนรู ๎ที ่เน๎นผู ๎เรียนเป็นส าคัญให๎มีความ
หลากหลายตามสภาพจริง มีการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู๎  โดยกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ใช๎รูปแบบการ
สอนแบบ SQ3R กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช๎รูปแบบการสอนแบบ 
5step กลุ ํมสาระการเรียนรู ๎ส ังคมศึกษาฯ ใช๎รูปแบบการสอนแบบ 5W1H กลุ ํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ ใช๎รูปแบบการสอนแบบ การวิจัยในชั้นเรียน พัฒนานักเรียนเรียนเกํงโดยการสํงเสริมให๎
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมทางวิชาการจากภายนอกสถานศึกษา การจัดสอบสถาบันเสริมปัญญา การสอนเสริม
ให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6    
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ครูกลุ ํมที ่มีปัญหา/ความต๎องการเดียวกัน เชํน กลุ ํมสาระ ฝ่ายงาน รวมกลุ ํมกันจัดตั ้งชุมชนการเรียนรู๎  
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู๎ โดยมีขั้นตอน ได๎แกํ รํวมกันค๎นหาปัญหา/
สาเหตุของปัญหา เสนอปัญหา จัดกลุํมปัญหา จัดล าดับความ จ าเป็นเรํงดํวน และเลือก 1 ปัญหารํวมกัน 
ออกแบบกิจกรรมการแก๎ปัญหา แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ น าเครื่องมือไปใช๎แก๎ปัญหา และการสะท๎อนผล รวมทั้ง
มีการจัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แสดงผลงานครู นักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

    2.2 ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) จัดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
โรงเรียนด าเนินการสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอยํางหลากหลาย จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญให๎มีความหลากหลายตามสภาพจริง ผู๎เรียนตาม
ความสนใจและศักยภาพของผู๎เรียน และเน๎นผู๎เรียนเป็นรายบุคคลให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง 
สํงเสริมให๎ครูสร๎างนวัตกรรม วิจัย สื่อการสอน รูปแบบ วิธีการ ในการจัดการเรียนรู๎และพัฒนาผู๎เรียน 
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู๎และการบันทึกหลัง
การสอนของครูผู๎สอนในแตํละรายวิชา ผลการประเมินสมรรถนะของผู๎เรียน ผลการจัดการเรียนการสอน แบบ
ประเมินวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล แบบบันทึก ปพ.5 รายงานสรุปการจัดชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) ภาพสื่อ



นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ รายงานการวิจัยในชั้นเรียน รายงานการจัดการเรียนการสอนภายใต๎สถานการณ์
Covid รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
  2) ใช้ส ื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเร ียนร ู ้ท ี ่ เอ ื ้อต ่อการเร ียนร ู ้  ครูร ๎อยละ 90  
ใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ครูร๎อยละ 90 ใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู๎  
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ แบบบันทึกการใช๎แหลํงเรียนรู๎ ทะเบียนสื่อ 
นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู๎ ภาพสื่อนวัตกรรมการสอน /ภาพแหลํงเรียนรู๎ รายงานการใช๎สื่อและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน ชิ้นงาน/ผลงานของผู๎เรียน สื่อการเรียนการสอน รายงานการจัดการเรียนการสอนภายใต๎
สถานการณ์Covid รายงานผลการประเมินโครงการ 
 3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูทุกคนวิเคราะห์ผู ๎เรียนเป็นรายบุคคล ครูให๎นักเรียน 
มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู๎ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนทั้งในห๎องเรียน และนอก
ห๎องเรียน ครูทุกคนจัดบรรยากาศในห๎องเรียนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ และผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอก ารบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกอยูํในระดับมากขึ้นไป 
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ แบบประเมินวิเคราะห์ผ ู ๎ เร ียนเป็นรายบุคคล แผนการ 
จัดการเรียนรู๎และการบันทึกหลังการสอนของครูผู๎สอน ภาพสื่อนวัตกรรมการสอน ภาพบรรยากาศในห๎องเรียน  
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ชิ้นงาน/ผลงานของผู๎เรียน สื่อการเรียนการสอน รายงานการจัดการ
เรียนการสอนภายใต๎สถานการณ์Covid รายงานผลการประเมินโครงการ 
 4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูทุกคนมีวิธีการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนอยํางเป็นระบบ ด๎วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล๎องกับผู๎เรียน ครูและนักเรียนทุกคนรํวมกัน
ก าหนดแนวทางตรวจสอบและประเมินผลที่เหมาะสม ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผลผู๎เรียนอยําง
เป็นระบบตามขั ้นตอนโดยใช ๎เครื ่องม ือและวิธ ีการวัดและประเมินผลที ่ เหมาะสมกับผ ู ๎ เร ียนในการ  
จัดการเรียนรู ๎ และมีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู ๎ และน าผลมาพัฒนาให๎นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี ้ว ัด 
ของหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนรู๎  แบบประเมินผลงานนักเรียน เครื่องมือวัด
และประเมินผลนักเรียน รายงานสรุปการด าเนินงานชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) สื่อการเรียนการ
สอน รายงานการจัดการเรียนการสอนภายใต๎สถานการณ์Covid รายงานผลการประเมินโครงการ 
 5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ครูทุกคนเข๎ารํวมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระหวํางครู
และผู ๎เกี ่ยวข๎อง พร๎อมทั้งแลกเปลี ่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ๎ให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แสดงผลงานครู นักเรียนอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
 ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ ภาพกิจกรรมการเข๎ารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ PLC แผนผังขั้นตอน
การด าเนินงานชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ รายงานสรุปการด าเนินงานชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 



และภาพการแสดงผลงานของครู นักเรียน รายงานการจัดการเรียนการสอนภายใต๎สถานการณ์Covid รายงาน
ผลการประเมินโครงการ 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
    3.1 จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจสอน มุํงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยการคิด  
ได๎ปฏิบัติจริง ใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เชํน Google Classroom Google Meet, Zoom, 
Deep Education เป็นต๎น ครูสอนตรงตามวิชาเอกสามารถพัฒนาตนเองและผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ  
มีการจัดประชุมครูตามกลุํมสาระการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยํางสม ่าเสมอ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ การนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง และการพัฒนาครูผู๎สอน 
ให๎มีเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
    3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท๎องถิ่น 
 2.  การตรวจสอบและประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
    3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

กิจกรรมหลัก โครงการ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
ปรับโครงสร๎างหลักสูตร ตัวชี้วัด ผล
การเรียนรู๎และการวัดผล
ประเมินผล 
2. จัดซื้อเอกสารและอุปกรณ์วัดผล
ประเมินผล 
3. จัดให๎ครูและนักเรียนทัศนศึกษา
นอกสถานศึกษา 
4. จัดหาวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่อง
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎  
และวิจัยในชั้นเรียน 
5. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ - 
ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนฯ 
6. ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
7. นิเทศภายในครูผู๎สอน 
8. สํงครูเข๎ารํวมประชุม/อบรม/
สัมมนา ตามหนํวยงานตําง ๆ ที่จัด

1. ปรับปรุงหลักสูตร/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู๎/เอกสารการวัดผลประเมินผล
และการวิจัย 
2. ทัศนศึกษาพาเพลินเพ่ิมเติมความรู๎ 
3. สํงเสริมการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการ  วิจัยในชั้น
เรียน  และนิเทศภายใน  โดยใช๎
กระบวนการ PLC 
4. การพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมหลัก โครงการ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 
ขึ้น  รวมทั้งการศึกษาดูงานนอก
สถานศึกษา  ตามโอกาสและความ
เหมาะสม 
9. ครูที่เข๎ารับการพัฒนาตนเอง น า
ความรู๎ที่ได๎รับมาเขียนรายงานการ
เดินทางไปราชการ   
10. ครูที่ได๎รับการพัฒนาน าความรู๎
ที่ได๎มาเผยแพรํขยายผลตํอเพื่อนครู
และนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และความต้องการช่วยเหลือ  

 
 โรงเรียนกะปงพิทยาคม ขอสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต๎องการชํวยเหลือ ดังนี้ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนกะปงพิทยาคม มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูํในระดับดี โดยมีผลการประเมิน 
รายมาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน  อยูํในระดับดี 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูํในระดับดี 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ อยูํในระดับดี 

ความต้องการช่วยเหลือ 
 1. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท๎องถิ่น 
 2. การตรวจสอบและประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกะปงพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดี 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

1. มีความสามารถ ในการอําน 
การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีความสามารถในการใช๎
ภาษาไทยในการสื่อสาร อยูํในระดับดีข้ึนไป 

1. ผ ู ๎ เร ียนร๎อยละ 82.84 มีความสามารถในการใช๎
ภาษาไทยในการสื่อสาร อยูํในระดับดีขึ้นไป (เป้าหมาย 
60)  

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีความสามารถในการใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อยูํในระดับดีขึ้นไป 

2. ผ ู ๎ เร ียนร๎อยละ 81.91 มีความสามารถในการใช๎
ภาษาอ ังกฤษในการส ื ่อสาร อย ู ํ ในระด ับด ีข ึ ้นไป 
(เป้าหมาย 60) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีความสามารถในการคิด
ค านวณอยูํในระดับดีขึ้นไป 

3. ผู๎เรียนร๎อยละ 67.33 มีความสามารถในการคิด
ค านวณอยูํในระดับดีขึ้นไป (เป้าหมาย 60) ซึ่งทุก
ประเด็นเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก๎ปัญหา 

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 70 ผํานการประเมินการอําน คิด
วิเคราะห์ อยูํในระดับ ดีขึ้นไป 

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 96.28 ผํานการประเมินการอําน คิด
วิเคราะห์ อยูํในระดับ ดีขึ้นไป (เป้าหมาย 70) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2 นักเรียนร๎อยละ 70  ผํานการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการคิดใน
ระดับดีข้ึนไป 

3 นักเรียนร๎อยละ 96.53 ผํานการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการคิดในระดับดี
ขึ้นไป (เป้าหมาย 70) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  



ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3. มีความสามารถ ในการสร๎าง
นวัตกรรม 

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 70 มีชิ้นงานจากการท าโครงงาน/
ผลงานประดิษฐ์ใหมํ อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น  

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีชิ้นงานจากการท าโครงงานปี
การศึกษาละ 1 ชิ้น (เป้าหมาย 70) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนวัตกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรู๎และเผยแพรํผลงาน คนละ 1 ชิ้น 

2. ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนวัตกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู๎และเผยแพรํผลงาน คนละ 1 ชิ้น 

ตรงตามเป้าหมาย 

4. มีความสามารถ ในการใช๎
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 สามารถใช๎เทคโนโลยี 
สารสนเทศ สืบค๎นข๎อมูล สรุปองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 
และสื่อสารผํานอินเทอร์เน็ตได๎อยํางเหมาะสม  

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 96.53 สามารถใช๎เทคโนโลยี สืบค๎น
ข๎อมูล สรุปองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง และน าเสนอได๎อยําง
สร๎างสรรค ์(เป้าหมาย 80) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะของ
ผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี อยูํในระดับดี
ขึ้นไป 

2. ผู๎เรียนร๎อยละ 96.53 มีผลการประเมินสมรรถนะของ
ผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด๎าน
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี อยูํในระดับดีขึ้นไป 
(เป้าหมาย 80) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 60  มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 82.84  มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป (เป้าหมายร๎อยละ 60) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 

2. ผู๎เรียนร๎อยละ 67.33 มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป (เป้าหมายร๎อยละ 
60) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 3. ผู๎เรียนร๎อยละ 60  มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป 

3. ผู๎เรียนร๎อยละ 73.70  มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป 
(เป้าหมายร๎อยละ 60) 

สูงกว่าเป้าหมาย 



ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 4. ผู๎เรียนร๎อยละ 60  มีผลการเรียนกลุํมสาระการ

เรียนรู๎สังคมศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 
4. ผู๎เรียนร๎อยละ 82.28 มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป (เป้าหมายร๎อยละ 60) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 5. ผู๎เรียนร๎อยละ 70  มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ประวัติศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 

5. ผู๎เรียนร๎อยละ 74.54 มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ประวัติศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป (เป้าหมายร๎อยละ 
70) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 6. ผู๎เรียนร๎อยละ 70  มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป 

6. ผู๎เรียนร๎อยละ 95.30 มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป (เป้าหมายร๎อยละ 70) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 7. ผู๎เรียนร๎อยละ 70 มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 

7. ผู๎เรียนร๎อยละ 97.68 มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป (เป้าหมายร๎อย
ละ 70) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 8. ผู๎เรียนร๎อยละ 70 มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพ ระดับ 2 ขึ้นไป 

8. ผู๎เรียนร๎อยละ 78.45 มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพ ระดับ 2 ขึ้นไป (เป้าหมายร๎อยละ 
70) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 9. ผู๎เรียนร๎อยละ 60 มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 ขึ้น
ไป 

9. ผู๎เรียนร๎อยละ 81.91 มีผลการเรียนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 ขึ้นไป 
(เป้าหมายร๎อยละ 60) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 10. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นจากปีที่ผํานมา ร๎อยละ 2 

10.  ผลการทดสอบระด ับชาต ิ (O-NET)  ระด ับช ั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ต ่ากวําปีที่ผํานมา ร๎อยละ 0.18 
(เป้าหมายร๎อยละ 2) 

ต ่ากว่าเป้าหมาย 



ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 11. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นจากปีที่ผํานมา ร๎อยละ 3 
11.ผลการทดสอบระด ับชาต ิ  (O-NET)  ระด ับช ั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต ่ากวําปีที่ผํานมา ร๎อยละ 0.39 
(เป้าหมายร๎อยละ 2) 

ต ่ากว่าเป้าหมาย 

6. มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดตีํองานอาชีพ 

1. ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานตํองาน
อาชีพอยํางน๎อย 1 อาชีพ ตามศักยภาพของผู๎เรียน 

1. ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎และทักษะพื้นฐานตํองานอาชีพ
อยํางน๎อย 1 อาชีพ ตามศักยภาพของผู๎เรียน 

ตรงตามเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู๎เรียน อยูํในระดับดีข้ึนไป 

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 96.28 มีผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู๎เรียน อยูํในระดับดี 
  
 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

2. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 เข๎ารํวมและมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมที่สํงเสริมและสนับสนุน 
สถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

2. ผู๎เรียนร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรมและมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมที่สํงเสริมและสนับสนุนสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

2. ความภูมิใจในท๎องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

1. ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญและ
ประเพณีของท๎องถิ่น 

1. ผู ๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญและ
ประเพณีท๎องถิ่น 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

2. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 รํวมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ของโรงเรียนและชุมชนอยํางตํอเนื่อง 

2. ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมของ
โรงเรียนและชุมชนอยํางตํอเนื่อง 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

3. การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางและหลากหลาย 

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 ยอมรับความคิดเห็นและอยูํ
รํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่น ไมํมีความ

1. ผู๎เรียนทุกคนยอมรับความคิดเห็นและอยูํรํวมกับคน
อ่ืนอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อ่ืน ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อื่น 

ตรงตามเป้าหมาย 
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ขัดแย๎งกับผู๎อ่ืน   

2. นักเรียนทุกคน เข๎าใจและยอมรับในความแตกตําง
ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยูํรํวมกันใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข 

2. ผู ๎เรียนทุกคนเข๎าใจและยอมรับความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยูํรํวมกันในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

4. สุขภาวะทางรํางกายและจิต
สังคม 

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีน ้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข 

1. ผู๎เรียนร๎อยละ 59.90 มีน ้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ต ่ากว่าเป้าหมาย 
 

2. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีสมรรถนะทางกาย ผํานเกณฑ์
ที่ก าหนด ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผู๎เรียนร๎อยละ 97.81 มีสมรรถนะทางกาย ผํานเกณฑ์
ที่ก าหนด ในระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 เข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ที่
สํงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

3. ผู๎เรียนร๎อยละ 100 เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ที่สํงเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : .ดี 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษา ก าหนด
ชัดเจน 

1. โรงเรียนกะปงพิทยาคมมีวิสัยทัศน์ คือ มุํงมั่นให๎
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นคนดี สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร๎างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน อนุรักษ์และใสํใจสิ่งแวดล๎อม รับผิดชอบตํอสังคม 

โรงเรียนกะปงพิทยาคม มีวิสัยทัศน์ คือ มุํงมั่นให๎
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นคนดี สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร๎างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน อนุรักษ์และใสํใจสิ่งแวดล๎อม รับผิดชอบตํอสังคม 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

2. โรงเรียนกะปงพิทยาคมมีพันธกิจ ประกอบด๎วย 
2.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
2.2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให๎มี
ประสิทธิภาพ 
2.3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถ
จัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
2.4 สํงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 
และการมีสํวนรํวมในการดูแลพัฒนา สิ่งแวดล๎อม 

2. โรงเรียนกะปงพิทยาคมมีพันธกิจ ประกอบด๎วย 
2.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
2.2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให๎มี
ประสิทธิภาพ 
2.3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถ
จัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
2.4 สํงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 
และการมีสํวนรํวมในการดูแลพัฒนา สิ่งแวดล๎อม 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

3. โรงเรียนกะปงพิทยาคม มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี 2562-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. โรงเรียนกะปงพิทยาคม มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี 2562-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ตรงตามเป้าหมาย 

2. มีระบบบริหารจัดการ 1. มีการจัดองค์กร โครงสร๎าง ระบบการบริหารงานและ โรงเรียนกะปงพิทยาคมมีระบบการบริหารงานและ ตรงตามเป้าหมาย 



ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
คุณภาพของสถานศึกษา พัฒนาองค์กรอยํางเป็นระบบ พัฒนาองค์กรอยํางเป็นระบบ  

2. มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึงศักยภาพและ
ความสามารถของบุคลากร 

มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึงศักยภาพและ
ความสามารถของบุคลากร 

ตรงตามเป้าหมาย 

3. มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช๎
หลัก PDCA และหลักธรรมาภิบาล 

มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช๎หลัก 
PDCA 

ตรงตามเป้าหมาย 

4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

ตรงตามเป้าหมาย 

5. มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย 

6. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย 
7. สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย 

8. สถานศึกษามีการรํวมมือกันระหวํางบ๎าน องค์กรทาง
ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู๎ในชุมชนและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

สถานศึกษามีการรํวมมือกันกับเครือขํายตําง ๆ เพื ่อ
พัฒนาสถานศึกษา เชํน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เครือขํายผู๎ปกครอง เป็นต๎น     

ตรงตามเป้าหมาย 



ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3. ด าเนินงานพัฒนา 
วิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ 
ผู๎เรียนรอบด๎านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุํมเป้าหมาย 

1. มีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรทุกปีให๎
สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป้าหมาย
ของท๎องถิ่น จุดเน๎นที่สอดคล๎องกับบริบท ของโรงเรียน
และการพัฒนาโรงเรียนสูํมาตรฐานสากล 

โรงเรียนกะปงพิทยาคมมีการประเมินหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของชุมชน  

ตรงตามเป้าหมาย 
 

2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน๎นผู๎เรียนรอบด๎าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย
อยํางหลากหลาย ตามความสนใจและความถนัดของ
ผู๎เรียน 

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน๎นผู๎เรียนรอบด๎าน 
เสริมทักษะทางอาชีพ สอดคล๎องกับบริบทของชุมชน 
ตามความสนใจและความถนัดของผู๎เรียน 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

 3. มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ครอบคลุมมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

ตรงตามเป้าหมาย 

4. จัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เน๎นให๎ผู๎เรียน
ให๎มีการปฏิบัติจริง 

มีการประเมินผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เน๎นให๎ผู๎เรียนปฏิบัติจริง 

ตรงตามเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและ 
บุคลากรให๎มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. ครูทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและได๎เข๎ารับการ
พัฒนาตนเอง 

ครูทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) เข๎ารับการ
พัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่คุรุพัฒน์รับรองตามความ
สนใจ  

ตรงตามเป้าหมาย 

2. ครูทุกคนได๎รับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามความต๎องการ
ของตนเองและบทบาทหน๎าที่ที่รับผิดชอบ 

ครูร๎อยละ 100 ได๎รับการพัฒนาตนเองในหลักสูตร
ออนไลน์ตามความสนใจ 

ตรงตามเป้าหมาย 

3. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วยชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ (PLC)  

มีการจัดตั้งกลุํม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับงาน
ที่รับผิดชอบ / ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู๎ 

ตรงตามเป้าหมาย 



ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
5.จัดสภาพแวดล๎อม 
ทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือตํอการจัดการ 
เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการ 
และห๎องสนับสนุนที่เพียงพอและเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

โรงเรียนมีอาคารเรียน ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ และ
ห๎องสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอ เอื้อตํอการเรียนรู๎ มี
การจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ สวยงาม รํมรื ่น 
สะอาด ปลอดภัย  

ตรงตางเป้าหมาย 

2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ 
สวยงาม รํมรื่น สะอาด ปลอดภัยและเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

มีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ สวยงาม รํมรื่น 
สะอาด ปลอดภัยและเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

ตรงตามเป้าหมาย 

 3. สถานศึกษามีการซํอมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์
ตําง ๆ ให๎สามารถใช๎งานได๎เป็นปกติ 

มีการซํอมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกต ิ

ตรงตามเป้าหมาย 

4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการดูแลความสะอาด
ภายในโรงเรียนอยํางเป็นระบบ 

มีการบริหารจัดการดูแลความสะอาดในโรงเรียน ด๎วย
กิจกรรม 5ส และโรงเรียนปลอดขยะ 

ตรงตามเป้าหมาย 

5. ครู บุคลากรและนักเรียน มีความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตํอการ
จัดการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพอยูํในระดับมากขึ้นไป 

ครู บุคลากร และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที ่เอื ้อตํอการ
จัดการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพอยูํในระดับมากขึ้น
ไป 

ตรงตามเป้าหมาย 

6. จัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู๎ 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู๎อยํางเพียงพอและใช๎
ประโยชน์เต็มศักยภาพ 

โรงเรียนใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู๎อยํางเพียงพอและใช๎
ประโยชน์เต็มศักยภาพ  

ตรงตามเป้าหมาย 
 

2. สถานศึกษามีการสํงเสริมการใช๎สื่อ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ 

สํงเสริมการใช๎สื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู๎ ครู 
บุคลากร และนักเรียน 

ตรงตามเป้าหมาย 



ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
3. ครู บุคลากรและนักเรียน มีความพึงพอใจในการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู๎ อยูํในระดับ มากขึ้นไป 

มีความพึงใจในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ : .ด ี

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. จัดการเรียนรู๎ผําน 
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริงและสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

1. ครูทุกคนจัดการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 
ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

โรงเรียนด าเนินการสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน จัด
กิจกรรมอยํางหลากหลาย  

ตรงตามเป้าหมาย 
 

2. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยการปฏิบัติ
จริงผํานกิจกรรม/กรณีศึกษา/โครงงาน สรุปองค์ความรู๎
และน าเสนอผลงาน อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

ครูจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญให๎มีความ
หลากหลายตามสภาพจริง ผู๎เรียนตามความสนใจและ
ศักยภาพของผู๎เรียน และเน๎นผู๎เรียนเป็นรายบุคคลให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

3. ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ (วิจัย/สื่อ
การสอน/รูปแบบ/วิธีการ) อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น 
และมีการเผยแพรํและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

สํงเสริมให๎ครูสร๎างนวัตกรรม วิจัย สื่อการสอน รูปแบบ 
วิธีการ ในการจัดการเรียนรู๎และพัฒนาผู๎เรียน 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

2. ใช๎สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหลํง 
เรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

1. ครูร๎อยละ 80 ใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
จัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและสร๎าง
โอกาสให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ครูร ๎อยละ 100 ใช๎ส ื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน และสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเองด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 



ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 2. ครูร๎อยละ 80 ใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอก

โรงเรียนและภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนรู๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

ครูร๎อยละ 90 ใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอก
โรงเรียนและภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนรู๎ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

3. มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

1. ครูทุกคนวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ครูทุกคนวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  ตรงตามเป้าหมาย 
2. ครูให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมในการ
จัดการเรียนรู๎ 

ครูให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมในการจัดการ
เรียนรู๎ 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

 3. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนทั้งในห๎องเรียน และนอก
ห๎องเรียน 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

 4. ครูทุกคนจัดบรรยากาศในห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ 

ครูทุกคนจัดบรรยากาศในห๎องเรียนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ตรงตามเป้าหมาย 
 

 5. ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก
อยูํในระดับมากข้ึนไป 

ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวกอยูํในระดับมากข้ึนไป 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน า 
ผลมาพัฒนาผู๎เรียน 

1.ครูทุกคนมีวิธีการวัดและประเมินผลนักเรียนอยํางเป็น
ระบบ ด๎วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล๎องกับผู๎เรียน 

ครูทุกคนมีวิธีการวัดและประเมินผลนักเรียนอยํางเป็น
ระบบ ด๎วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล๎องกับผู๎เรียน  

ตรงตามเป้าหมาย 

2. ครูและนักเรียนทุกคนรํวมกันก าหนดแนวทาง
ตรวจสอบและประเมินผลที่เหมาะสม 

ครูและนักเรียนทุกคนรํวมกันก าหนดแนวทางตรวจสอบ
และประเมินผลที่เหมาะสม 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

 3. ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผลผู๎เรียนอยําง
เป็นระบบตามขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับผู๎เรียนในการจัดการเรียนรู๎ 

ครทูุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผลผู๎เรียนอยําง
เป็นระบบตามขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับผู๎เรียนในการจัดการเรียนรู๎ 

ตรงตามเป้าหมาย 
 



ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
และมีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ 

 4. มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ และน าผลมาพัฒนาให๎
นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 

มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ และน าผลมาพัฒนาให๎
นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู๎ 

1. ครูทุกคนเข๎ารํวมชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ระหวําง
ครูและผู๎เก่ียวข๎อง พร๎อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎
ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ครูทุกคนเข๎ารํวมชุมชนแหํงการเร ียนรู ๎ทางว ิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ระหวําง
ครูและผู๎เกี ่ยวข๎อง พร๎อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎
ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ๎ให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ตรงตามเป้าหมาย 
 

 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แสดงผลงานครู นักเรียน
อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แสดงผลงานครู นักเรียน
อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง (ทักษะอาชีพ) 

ตรงตามเป้าหมาย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
ประกาศโรงเรียนกะปงพิทยาคม 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 --------------------------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการก าหนดมาตรฐาน 
และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ
ด าเนินงาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนกะปงพิทยาคม จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็น
หลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ  
การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา และขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งที่  
1 / 2564 เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกะปงพิทยาคม มีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐานดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕64 มีจ านวน 
3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
               ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 



3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

1. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ “มารยาทงาม ไปมาลาไหว้” 
2. โครงการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

1. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้ เรียนรอบด้าน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3. การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
4. การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้             

อย่างมีคุณภาพ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก   
      กลุ่มเป้าหมาย 

  2.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
                       เรียนรู้ 
 
 



         ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 

(นางสาวจันทนา แก้วมุกดา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนบท้ายประกาศ 
เรื่อง การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
1. มีความสามารถ ในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดค านวณอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
2 นักเรียนร้อยละ 70  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการคิดในระดับดีขึ้นไป 

3. มีความสามารถ ในการสร้าง
นวัตกรรม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีชิ้นงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์
ใหม่ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น  

 2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงาน คนละ 1 ชิ้น 

4. มีความสามารถ ในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สืบค้นข้อมูล 
สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
เหมาะสม  

 2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

5. มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. ผู้เรียนร้อยละ 60  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 2. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 3. ผู้เรียนร้อยละ 60  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป 

 4. ผู้เรียนร้อยละ 60  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ระดับ 2 ขึ้นไป 



ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ 
 5. ผู้เรียนร้อยละ 70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
 6. ผู้เรียนร้อยละ 70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 

2 ขึ้นไป 
 7. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พล

ศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 
 8. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ระดับ 2 ขึ้นไป 
 9. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 ขึ้นไป 
 10. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2 
 11. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 
อาชีพ ตามศักยภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุน 
สถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญและประเพณีของ
ท้องถิ่น 

 2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ยอมรับความคิดเห็นและอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

 2. นักเรียนทุกคน เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
เชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสมรรถนะทางกาย ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ใน
ระดับดีข้ึนไป 
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 3. ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษา ก าหนด
ชัดเจน 

1. โรงเรียนกะปงพิทยาคมมีวิสัยทัศน์คือ มุ่งม่ันให้นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นคนดี ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน อนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อ
สังคม 

 2. โรงเรียนกะปงพิทยาคมมีพันธกิจ ประกอบด้วย 
2.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
2.2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2.3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน และการมีส่วน
ร่วมในการดูแลพัฒนา สิ่งแวดล้อม 

 3. โรงเรียนกะปงพิทยาคม มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562-
2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

2. มีระบบบริหารจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษา 

1. มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบ 

 2. มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึงศักยภาพและความสามารถของ
บุคลากร 

 3. มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้หลัก PDCA และ
หลักธรรมาภิบาล 

 4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 6. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 7. สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 8. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบัน

ทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ใน
ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคณุภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. มีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรทุกปีให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป้าหมายของท้องถิ่น จุดเน้นที่
สอดคล้องกับบริบท ของโรงเรียนและการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 

 2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย ตามความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน 

 3. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนให้มีการปฏิบัติ

จริง 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. ครูทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 

 2. ครูทุกคนได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามความต้องการของตนเอง
และบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 3. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และห้อง
สนับสนุนที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สวยงาม ร่มรื่น 
สะอาด ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3. สถานศึกษามีการซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

 4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการดูแลความสะอาดภายในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ 

 5. ครู บุคลากรและนักเรียน มีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากข้ึนไป 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
2. สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ 

 3. ครู บุคลากรและนักเรียน มีความพึงพอใจในการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับ มากขึ้นไป 

 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 2. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงผ่าน
กิจกรรม/กรณีศึกษา/โครงงาน สรุปองค์ความรู้และน าเสนอผลงาน 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

 3. ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (วิจัย/สื่อการสอน/
รูปแบบ/วิธีการ) อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น และมีการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 2. ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

1. ครูทุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 2. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 3. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน 
 4. ครูทุกคนจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกอยู่ในระดับ

มากขึ้นไป 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1.ครูทุกคนมีวิธีการวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ ด้วย
วิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน 

 2. ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันก าหนดแนวทางตรวจสอบและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

 3. ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ 

 4. มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ และน าผลมาพัฒนาให้นักเรียน
บรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 



ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานครู นักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ฝ่ายงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่อยู่ของข้อมูล 

1. เว็บไซต์โรงเรียนกะปงพิทยาคม ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

 
2. หลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร 

 
 

3. แผนปฏิบัติการ 2564 งานแผนงาน 

 
 

4. สารสนเทศของสถานศึกษา  งานสารสนเทศ
โรงเรียน 

 
 

5. ผลงานเดํนในรอบปี  วิชาการ 

 
 

 
 



 


