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ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
ตามหนั งสื อ อ้ างถึงประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร ลงวัน ที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่ อ ง ให้ ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งกำหนดให้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕61 มีจำนวน 3 มาตรฐาน
ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และ มาตรฐาน
ที่ ๓ กระบวนการจัด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ยนเป็ น สำคั ญ ทางโรงเรี ยนกรรณสู ต ศึ ก ษาลั ย จังหวั ด
สุ พ รรณบุ รี จึงได้จั ด ทำผลการวิ เคราะห์ ก ระบวนการพั ฒ นา ผลการดำเนิ น งาน จุ ดเด่ น จุ ด ที่ ควรพั ฒ นา
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้ น และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียม
ความพร้อ มในการรับการประเมินคุณ ภาพภายนอกต่อ ไป โรงเรียนกรรณสู ตศึกษาลั ย จังหวัดสุ พ รรณบุรี
ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ยุทธศาสตร์จังหวัดตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ซึ่งโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (WORLD CLASS STANDARD SCHOOL)
บนพื้ นฐานความเป็ น ไทย และผ่ านการประเมิน OBEC QA รางวัล คุ ณ ภาพแห่ งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา และส่งเสริมค่านิยมเพื่อ
การสร้างความยั่งยืนตามหลักความเป็นไทย พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 โรงเรียนยังได้สร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการทำงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง และผู้ให้
การสนั บ สนุ น ทุ ก ภาคส่ ว น ส่ งผลให้ โรงเรี ย นปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มี ค วามโปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
บัดนี้ทางโรงเรียนได้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำสรุปรายงานผลการประเมิน
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัดในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

(นายราชันย์ ทิพเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รียน
- วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
- ผลความสำเร็จข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์
- จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สงู ขึน้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
- ผลความสำเร็จข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์
- จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สงู ขึ้น
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
- วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
- ผลความสำเร็จข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์
- จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สงู ขึ้น
ส่วนที่ ๓ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน : พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้งสถานศึกษา : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพ รรณบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 440 ถนน
มาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่
น้ำท่าจีน ฝั่งขวาถนนมาลัยแมน ระยะห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
48 ไร่
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางด้าน
ทิศตะวันตกของประเทศไทย อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บริเวณโรงเรียน
เป็นพื้นดินถม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 3 - 10 เมตร สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน
ฤดูร้อน และฤดูหนาว มีอุณ หภูมิเฉลี่ ยตลอดปี 28.2 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 105.7
มิลลิเมตร
สภาพทำเลที่ตั้ง : มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบ ดังนี้
➢ ด้านทิศเหนือติดกับลำรางสาธารณะและที่ดินส่วนบุคคล (ด้านหลังโรงเรียน)
➢ ด้านทิศใต้ ติดต่อกับถนนมาลัยแมน (ด้านหน้าโรงเรียน)
➢ ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่บ้านจัดสรรของบริษัทสุพรรณแลนด์แอนด์เฮ้าส์
➢ ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับชุมชนหมู่บ้านวัดป่าเลไลยก์
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การคมนาคม : อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข 340 ประมาณ 109 กิโลเมตร
ทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 321 ประมาณ 161 กิโลเมตร มีรถยนต์โดยสาร
ประจำทางผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนได้แก่
➢ รถยนต์โดยสารประจำทางสาย 88 สุพรรณบุรี - กรุงเทพฯ (สายใต้)
➢ รถยนต์โดยสารประจำทางสาย 411 สุพรรณบุรี - กาญจนบุรี
➢ รถยนต์โดยสารประจำทางสาย อยุธยา - ด่านช้าง
➢ รถยนต์โดยสารประจำทางสาย สุพรรณ - ดอนเจดีย์
➢ รถยนต์โดยสารประจำทางสาย กรุงเทพฯ - บ้านไร่ (อุทัยธานี)
➢ รถยนต์โดยสารขนาดเล็กสาย วัดป่า - อู่ยา - บางปลาหมอ
ลักษณะของชุมชน : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตตำบลรั้ วใหญ่ ที่ตั้ง
ของตำบล รั้ ว ใหญ่ ตั้ งอยู่ ท างทิ ศ ตะวัน ตกของอำเภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี ห่ างจากที่ ว่า การอำเภอประมาณ
3 กิโลเมตร จังหวัดสุพรรณบุรีมีอาณาเขตพื้ นที่ประมาณ 12,167 ไร่ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
มีทรัพ ยากรดินและน้ำอุ ดมสมบูรณ์ เหมาะสมสำหรับทำเกษตรกรรม พื้ นที่บางส่วนเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง
ทางทิศตะวันออกของตำบล มีแม่น้ำไหลผ่านเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบล รั้วใหญ่กับตำบลสนามชัย และ
ตำบลท่าพี่ เลี้ ยง พื้ นที่ของตำบลรั้วใหญ่ ไม่เป็นผืนเดียวกัน โดยมีจุดกลางเป็นเขตเทศบาลเมือ งสุ พ รรณบุรี
มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น 26,657 คน เป็ น ชาย 12,448 คน หญิ ง 14,209 คน จำนวนครั ว เรื อ น 10,547
ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้เฉลี่ยปีละ 50,000 บาท/คน มีการแบ่งเขต
ปกครอง ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่ น โดยมีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จุดเด่นของพื้นที่
ตำบลรั้ ว ใหญ่ มีส ถานที่ ท่อ งเที่ ยวหลายแห่ ง เช่ น วังมัจ ฉาวัดพระลอย คุ้ม ขุน แผน ต้ นมะขามยักษ์ วัดแค
ศาลเจ้ าพ่ อ หลั ก เมือ ง เรื อ นขุ น ช้ าง หลวงพ่ อ โตวัด ป่ าเลไลยก์ ว รวิห าร เป็ น ที่ ตั้งของโรงเรี ยนกี ฬ าจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับประเทศมาแล้วหลายครั้ง
และสถานศึกษาสำคัญ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัด
สุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาล วัดป่าเลไลยก์ วิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส ในอดีตประมาณสมัยทวาราวดี
ชุมชนวัด ป่าเลไลยก์ซึ่งที่เป็นประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกษัตริย์ สุพรรณบุรีเป็นผู้สร้าง เช่น หลวงพ่อโตวัด
ป่าเลไลยก์ วัดชุมนุมสงฆ์ วัดพริก วัดกระต่าย เพื่อให้สอดคล้องกับตำนานพระป่าเลไลยก์ ซึ่งเป็นปางหนึ่งของ
พระพุ ทธรูปที่มีในประเทศไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ในสมัยต่อ ๆ มาถือเป็นโบราณราชประเพณี ที่ต้องเสด็จ
พระราชดำเนินมาสั กการะบู ชา ปัจจุบันโรงเรียนกรรณสู ตศึกษาลั ย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือ งสุ พ รรณบุรี
มีสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่เพิ่มขึ้นอี กคือ โรงเรียนสุพรรณภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึ กษาสุพรรณบุรี โรงเรียนวิทยา
ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดประตูสาร) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดปราสาททอง)
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส) โรงเรียนสหวิทย์พาณิชย์การ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง
และโรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์
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แผนที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

เขตพื้นทีบ่ ริการ

อ.ดอนเจดีย์
อ.ศรีประจันต์

ต.ตลิ่งชัน
ต.โพธิ์พระยา

ต.สนามคลี

ต.ดอนมะสังข์

จ.อ่างทอง
ต.สนามชัย
ต.พิหารแดง
ต.ดอนตาล
ต.สระแก้ว
ต.ไผ่ขวาง
ต.รั้วใหญ่
อ.อู่ทอง
ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย ต.ท่าพี่เลี้ยง ต.โคกโคเฒ่า
ทอง
ต.บางกุ้ง
ต.ดอนกำยาน
ต.ท่าระหัด จ.พระนครศรีอยุธยา
ต.ศาลาขาว
ต.ทับตีเหล็ก
ต.บ้านโพธิ์

ต.ดอนโพธิ์ทอง
ต.สวนแตง

ต.บางปลาม้า
แม่น้ำท่าจีน

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดพรรณบุรี
1. ต.ท่าพี่เลี้ยง
2. ต.รั้วใหญ่
3. ต.พิหารแดง
4. ต.สนามชัย
5. ต.ไผ่ขวาง
6. ต.ดอนมะสังข์
7. ต.ท่าระหัด
8. ต.โคกโคเฒ่า
9. ต.ดอนตาล
10. ต.ทับตีเหล็ก
11. ต.โพธิ์พระยา
12. ต.ดอนกำยาน
13. ต.บ้านโพธิ์

อ.สองพี่น้อง

ประวัติโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
พ.ศ. 2441 ขุนปรีชานุศาสน์ (ปล้อง ธรรมารมณ์) ได้ใช้บ้านของท่านสอนหนังสือลูกหลาน และเด็ก
ในละแวกบ้านโดยไม่คิดค่าตอบแทน เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จตรวจ
ราชการเมืองสุพรรณบุรี จึงรับสั่งให้สร้างอาคารเรียนขึ้น เป็นเรือนทรงปั้นหยาชั้ นเดียว หลังคามุงจาก และ
ขนานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนปรีช าวิท ยาคาร” มีน ายปล้ อ ง ธรรมารมณ์ เป็น ครูใหญ่ และต่อ มาได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุน ปรีชานุศาสน์ ได้รับพระราชทานเงินเดือน ๆ ละ 25 บาท ต่อมาอาคารเรียน
ชำรุด ท่านขุนฯและบรรดาศิษย์ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ โดยย้ายไปอยู่ใกล้สี่แยกนางพิม
พ.ศ. 2461 พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นว่าอาคารเรียนหลังเดิม
ชำรุดมาก จึงได้ย้ายไปก่อสร้างอาคารเรียนใหม่บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในปัจจุบัน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ จัดหาไม้มาให้ และใช้นักโทษที่มีฝีมือในทางช่างเป็นผู้ก่อสร้างเป็น
อาคารไม้ 2 ชั้น และขนานนาม “โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี”
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พ.ศ. 2481 นายทา พิมพ์พันธุ์ ครูใหญ่ได้ติดต่อของบประมาณจากราชการ และขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในท้องถิ่นร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อที่ดิน มีพื้นที่ 12 ไร่ ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งเป็นบริเวณ
โรงเรียนสุพรรณภูมิปัจจุบันเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ยาว 49 เมตร จำนวน 18 ห้องเรียน
พ.ศ. 2506 นายพิณ โสขุมา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เห็นว่าบริเวณเดิมคับแคบไม่เหมาะสมจะขยาย
เป็น โรงเรียนใหญ่ ส นองความต้อ งการของชุ มชน ซึ่งขณะนั้น โรงเรียนได้ เปิ ดระดับ มัธ ยมศึกษาและเตรีย ม
อุดมศึกษา จึงได้ติดต่อประสานงานกับนายพัฒน์ บุญยรัตพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและ นายประยูร วีระวงศ์
ศึกษาธิการจังหวัด ให้ช่วยพิจารณาที่ดินและของบประมาณจากทางราชการด้วย ซึ่งก็ได้ที่ดินวัดร้าง 2 วัด คือ
วัดชุมนุมสงฆ์กับวัดพริก เนื้อที่ 38 ไร่เศษ คือ บริเวณที่อยู่ปัจจุบัน เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียน โดยสร้างอาคาร
เรียนแบบ 218 เสร็จเรียบร้อยและย้ายมาอยู่ในปีการศึกษา 2509 จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้เข้าโครงการพั ฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภ าค (ค.ม.ภ.) ของกรม
สามัญศึกษาได้งบประมาณก่อสร้างอาคารพลศึกษา หอประชุม อาคารฝึกงาน 2 หลัง บ้านพักครู 8 หน่วย
บ้านพักนักการภารโรง 3 หน่วย เรือนเพาะชำ 1 หลัง และปรับปรุงบริเวณ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เป็นจำนวนมาก
พ.ศ. 25๔๐-๒๕๕๔ โรงเรียนได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแบบ “ก้าวกระโดด” ของการ “พลิก
แผ่นดิน ถิ่นกรรณสูต” โดยมีนายชาญชัย ทิพเนตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีความสง่า สวยงาม ร่มรื่น และเป็นพื้นที่สำหรับใช้ชีวิตประจำวันของลูกกรรณสูตทุกคน ด้วยงบประมาณ
รวม ๑๐๒,๙๔๒,๖๑๖ บาท
พ.ศ. 25๕๘ นายศั ก ดา วั ง ทอง ได้ รั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรี ย นได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ ๒๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ในสมั ย นายประเสริ ฐ
สุนทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุ รี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร 7) เพื่อให้มีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอในการ
รองรั บ นั ก เรี ย น ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของโรงเรี ยน โดย
ดำเนินการอย่างสอดคล้องให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของลูกกรรณสูตอย่างเต็มประสิ ทธิภาพ แล้วเสร็จในปี
๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรีย นกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับ การเสนอและประกาศจากสมาคม
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ให้เป็นเป็นที่ตั้งสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่งประธานสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยคนแรก
ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้ แทนสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้แทนสถานศึกษา
ขนาดกลาง ผู้แทนสถานศึกษาขนาดใหญ่/พิเศษ ผู้แทนสถานศึกษาระดับอนุบาล/ประถม ผู้แทนสถานศึกษา
ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย ผู้แทนสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนประธานกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหมด ๑๕ คน ซึ่งโรงเรียนมีผลเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ได้รับ
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสีขาว อีกทั้งผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
และรักษาสถานภาพโรงเรียน World Class Standard School ได้อย่างดีเยี่ยม
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โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่ น ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า
ร่วมบริจาคเงิน อุปกรณ์การศึกษา ให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ แก่โรงเรียนอยู่เสมอ ทำให้โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี บรรลุเป้าหมายและความสามารถสนองนโยบายด้านการศึกษาของประเทศอย่าง
แท้จริง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนได้จัดงานวันครบรอบ ๑๒๐ ปี มีนายสนิท พรหมวงษ์ ศิษย์เก่า ก.ส. ๑๖
อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก บริจาครถตู้เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียน มูลค่า ๑ ล้านบาท อีกทั้งในสมัยของ
นายราชั น ย์ ทิ พ เนตร ผู้ อ ำนวยการโรงเรียนกรรณสู ต ศึกษาลั ย จังหวัดสุ พ รรณบุ รี ลำดับ ที่ ๒๔ ได้รับการ
สนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บริจาคการสร้างระบบมัลติมีเดียทุกอย่างเป็นเงินกว่า
๒๐๐,๐๐๐ บาท

สัญลักษณ์โรงเรียน
สิง่ ศักดิ์สิทธิ์คู่โรงเรียน : เจดีย์วัดชุมนุมสงฆ์ หลวงพ่อพระหินทราย เจดีย์วัดชุมนุมสงฆ์ เจดีย์วัดพริก
ศาลพระภูมิ ศาลตายาย (ตรงข้ามวัดพริก) อนุสาวรีย์พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต)
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย : รูปง้าวไขว้อยู่ใต้เจดีย์ยุทธหัตถี

ง้าว หมายถึง พระแสงของ้าวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงใช้จ้วงฟันสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่ง
พม่าขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์บนคอช้าง
องค์พระเจดีย์ หมายถึง พระเจดีย์ที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดฯให้สร้างไว้เป็นที่ระลึกใน
ชัยชนะครั้งกระนั้นที่ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ความหมายจากตราสัญญาลักษณ์ เพื่อที่จะให้ลูกกรรณสูตฯ ทุกคนสำนึกว่าต้องรักเกียรติรักศักดิ์ศรี
ของตนเอง รวมทั้งมีความเก่งกล้ าสามารถในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ ความคิด การกีฬ า เป็นผู้
ประสบความสำเร็จ ความเจริญในทุกโอกาส
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ธงโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - เหลือง
สีน้ำเงิน มีความหมายถึง พระมหากษัตริย์
สีเหลือง หมายถึง ศาสนา ธรรมะและคุณธรรม
ความหมายสีประจำโรงเรียน : ลูกน้ำเงินเหลืองทุกคนจะเคารพและเทิดทูนสถาบั นพระมหากษัตริย์
และจะต้องยึดมั่นในธรรมะอันเป็นหลักในการครองตน และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจงถึงพร้อมด้วยความ
ไม่ประมาท
คำขวัญของลูกกรรณสูต : กีฬา ประเพณี สามัคคี เสียสละ
ปรัชญา : ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน
คติธรรม ประจำโรงเรียน : อปฺปมาเทนสมฺปาเทถ “จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท”
ปณิธาน : สถาบันการศึกษาทรงคุณค่าเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีคู่เมืองสุพรรณ
ค่านิยม : K.S. “พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเชีย่ วชาญ”
K – Knowledgeable : ความรู้ ความเฉลียวฉลาด
S - Skills and Specialization : มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชัยพฤกษ์
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แผนผังบริเวณโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ :
1. ร่วมมือ ส่งเสริม และผลั กดัน ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจัดการศึกษาและพั ฒ นาความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน
2. พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอนเที ย บเคี ยงมาตรฐานสากล เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ยนมี ศัก ยภาพเป็ น พลโลก
3. พัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ที่ส่งผล
ต่อผู้เรียนตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
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4. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ และเป็นผู้นำทางวิชาการทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
5. ร่วมมือ ส่งเสริม อนุรักษ์ ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
เป้าประสงค์ :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้ มีศักยภาพเป็นพลโลก สามารถดำเนินชีวิตในสังคมโลกอย่างมีคุณค่าและมี
ความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย
กลยุทธ์หลัก :
1. ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
2. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นไทย
3. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ส่งเสริมการ
กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์การที่เกี่ยวข้อง
4. ขยายระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กร
ผู้นำทางวิชาการ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
1. นายศักดา วังทอง
2. นางวีณา กลิ่นสกุล
3. นายวุฒิชัย หงษ์โต
4. นายอภิชาต แสงวงศ์
5. นายจำรัส ราชสิงห์
6. พ.ญ.สมพิศ จำปาเงิน
7. เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์
8. รองเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์
9. นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี
10. นายชาติ สว่างศรี
11. นายเรืองศักดิ์ สุขาทิพยพันธ์
12. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์
13. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
14. นายเอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ
15. ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผู้แทนครู
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
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ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อ – สกุล
1. ขุนปรีชานุศาสน์ (ปล้อง ธรรมารมณ์)
2. ขุนโกศลเศรษฐ(อ่อน)
3. นายสาย เขมะพรรค
4. นายเตี่ยน เหมาะสกุล (เริ่มกรรณสูตหลังแรก)
5. นายผาด สุนทรปักษิณ
6. นายคลาย สุวรรณาคร
7. นายวัลย์ พูลสวัสดิ์
8. ขุนวิเศษดรุณกิจ (เรือง ปรีชานนท์)
9. นายผล กาญจนวาหะ (รักษาการ)
10. นายทา พิมพ์พันธุ์ (สร้างกรรณสูตหลังที่ 2)
11. นายประสิทธิ์ พิมล
12. นายอาคม ชาติกำแหง
13. นายสุคนธ์ คันฑสิงห์
14. นายรัตน์ ชิรเวทย์ (โหล่ง แซ่อุ้ย)
15. นายสะอาด บุญสืบสาย
16. นายสนอง มณีภาค
17. นายพิณ โสขุมา
18. นายปลองพล อินทพันธุ์
19. นายสำราญ แก้วแกมเสือ
20. นายวิบูลย์ จันทร์ฉาย
21. นายชาญชัย ทิพเนตร
22. นายประชอบ หลีนุกูล
23. นายประเสริฐ สุนทรเนตร
24. นายราชันย์ ทิพเนตร

ปี พ.ศ.
2441 - 2451
2452 - 2453
2470 - 2471
2472 - 2479
2479
2480 - 2484
2485 - 2486
2487 - 2490
2491 - 2496
2497 - 2502
2502 - 2504
2504 - 2506
2506 - 2525
2525 - 2528
2528 - 2535
2535 - 2540
2540 - 2554
2554 - 2556
2556 - 2560
2560 - ปัจจุบัน
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายราชันย์ ทิพเนตร
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : ๐๙๒-๖๘๒-๐๒๐๒ e-mail : rachan_tpn@hotmail.com
๒) รองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน ๒ คน
๒.๑ ชื่อ-สกุล นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 065-727-6982
รับผิดชอบฝ่าย : รองผูอ้ ำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
๒.๒ ชื่อ-สกุล นางวรรณภัทร ซื่อตรง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. สาขา การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 065-727-6982
รับผิดชอบฝ่าย : รองผูอ้ ำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
๓. ข้อมูลข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา
๓.๑ ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง
ที่
1
2
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-นามสกุล
นายราชันย์ ทิพเนตร
นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์
นางวรรณภัทร ซื่อตรง
นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์
นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์
นาย ศรายุทธ บริวาส
นางกันยารัตน์ ดุษณีย์
นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ
นางชุติมา สุนทรวิภาต
นางวรวดี อินทร์กอง

อายุ อายุ ตำแหน่ง

ราชการ /วิทยฐานะ

วุฒิ

59
52
44
38
35
32
59
56
55
54

38
28
23
9
8
7
39
33
28
29

คศ.4
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คม.3

ศษ.ม.
ศศ.ม.
ปร.ด
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
กศ.บ.
วท.บ.
วท.ม.
ค.ม.

๑๑ นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ
๑๒ นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ

41
51

15
26

คศ.3
คศ.3

ค.ม.
ค.ม.

๑๓ นางจุรีย์

43

13

คศ.2

ศ.ม.

พัฒผล

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
การบริหารการศึกษา ฝ่ายบริหาร
การบริหารการศึกษา ฝ่ายบริหาร
การบริหารการศึกษา ฝ่ายบริหาร
การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สัตววิทยา
วิทยาศาสตร์
การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา)
หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์
การวิจัยเพือ่ พัฒนา
วิทยาศาสตร์
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์การจัดการ วิทยาศาสตร์

11
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
3๑
3๒
3๓
3๔
3๕
3๖
3๗
๓๘
๓๙
4๐
4๑
4๒
4๓

นางสาวปัญจพร มาพลาย
นางลักษณาภรณ์ มะลิซอ้ น
นางสาวกัญญารัตน์ธรรมมาวุฒิ
นางนงเยาว์ วระกุล
นางวชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ
นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ
นายปิติภูมิ น้ำแก้ว
นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์
นายชัยวัฒน์ ทองสุกใส
นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี
นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม
นางสาวสุนันทา อ่อนเปี่ยม
นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ
นายพิเชษฐ ผาสุข
นายขวัญชัย นุ่มอ่อน
นายวันชัย วงษ์จันทร์
นายปัญญา บุญเติมเต็ม
นางพรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุด
นางสุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์
นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์
นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข
นางกัญญา แก้วแกมเสือ
นางชมภูนชุ คงทัด
นางสาวอรพรรณ ดวงแข
นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ
นางสาวพิจักษณานี ตุนา
นางบุษกร กานต์กำพล
นางสาวธนพร มากระจัน
นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก
นางสาวกัณณ์อลิน
จันทะปภาวงษ์

อายุ อายุ ตำแหน่ง วุฒิ
ราชการ /วิทยฐานะ
40
37
59
39
34
29
37
30
28
30
37
33
52
55
53
59
38
59
58
57
37
51
40
35
29
39
48
30
33
38

14
13
39
10
8
6
7
6
3
3
14
2
31
32
24
38
14
36
35
32
14
28
16
10
7
14
20
6
3
16

คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.1
คศ.1
คศ.2

ศษ.ม.
กศ.บ.
ค.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
กศ.บ.
วศ.บ.
กศ.ม.
ศษ.ม.
วท.บ.
ค.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.บ
บธ.ม.
กศ.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
วท.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ค.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
วท.บ.
ศษ.ม.

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

เทคโนโลยีการศึกษา
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์-เคมี
วิศวกรรมโยธา
การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
การศึกษาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาประยุกต์
การสอนคณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การวัดและประเมินผล
เทคโนโลยีการศึกษา
คณิตศาสตร์
การจัดการ
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์การสอน
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
วิจัยการศึกษา
การสอนคณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

12
ที่

ชื่อ-นามสกุล

4๔ นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย
4๕ นายธนพงศ์ ตัง้ ธรรมนิยม
4๖ นางอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ

อายุ อายุ ตำแหน่ง
ราชการ /วิทย
ฐานะ
28 2 คศ.1
30 5 คศ.1
58 36 คศ.3

วุฒิ

วท.บ. สถิติ (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

4๗ นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม

58

28

คศ.3

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

๔๘ นางชุติมา เที่ยงบางหลวง

57

32

คศ.3

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์

๔๙ นางนิตยา ปริปุรณะ

53

30

คศ.3

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

5๐ นางเครือวัลย์ ประสานชีพ

50

26

คศ.3 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

5๑ นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์

41

8

คศ.1

ค.บ.

5๒ นางสาวศกุนี ศรีเหรา

38

13

คศ.2

5๓ นางสาววาสนา เพชรรัตน์

33

7

คศ.1

ศษ.ม. การสอนอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
กศ.บ การสอนภาษาจีน

5๔ นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง

38

9

คศ.2

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

5๕ นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม

33

8

คศ.2

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

5๖ นางสาวผุสชา ทิพเนตร

33

10

คศ.2

ค.ม.

5๗ นายจักรพงษ์ แซ่หลี่

35

6

คศ.1

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

๕๘ นางสาวพรกมล ช้างเผือก

34

5

คศ.1

ค.ม.

๕๙ นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ

27

2

คศ.1 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

6๐ นายธนเวท ธูสรานนท์

32

2

คศ.1

ค.บ.

สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ

การบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษา
ต่างประเทศ
ภาษาต่าง
ประเทศ

13
ที่

ชื่อ-นามสกุล

6๑ นายอรรถพล มีชะนะ

อายุ อายุ ตำแหน่ง วุฒิ
สาขาวิชา
ราชการ /วิทย
ฐานะ
30 2 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

6๒ นางสาวธมลวรรณ บุญเกิด

27

2

6๓ นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ

32

1

6๔ นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น

30

5

6๕ นางสาวปรียานุช บัวผัน

25

1

6๖ นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู

46

6๗ นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์
๖๘
๖๙
๗๐
7๑
7๒
7๓
7๔
7๕
7๖

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ค.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ

24

ครู
ผู้ช่วย
คศ.2

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

35

11

คศ.2

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

32
54
40
33
31
33
35
32
3๘

8
30
9
8
8
8
10
7
3

คศ.๒ ศษ.บ. ภาษาไทย
คศ.3 ศษ.ม. ภาษาไทย
คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย
คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย
คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย
คศ.๒ กศ.ม. การบริหารการศึกษา
คศ.๓ อ.ม. ภาษาไทย
คศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย

ภาษาต่าง
ประเทศ
ภาษาต่าง
ประเทศ
ภาษาต่าง
ประเทศ
ภาษาต่าง
ประเทศ
ภาษาต่าง
ประเทศ
ภาษาต่าง
ประเทศ
ภาษาต่าง
ประเทศ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

7๗ นางสาวมยุเรศ เป็นมูล

31

3

คศ.1

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

๗๘ นางสาววรรณฤดี ปานดำ

26

2

คศ.1

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

๗๙ นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง
8๐ นางนันท์ณภัส กันพงษ์
8๑ นางสาวสุนิสา เวชสกุล

32
48
35

1
22
1

คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย
คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ครู ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และ
ผู้ช่วย
การนิเทศศาสตร์

นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์
นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์
นายสิทธิพงค์ พรหมรส
นายไพฑูรย์ พูลเกิด
นายปกรณ์วิท กล้าหาญ
นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา
นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์
นางสาวกฤติกา พูลสุวรรณ
นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ

ครู
อ.บ. ภาษาเกาหลี
ผู้ช่วย
ครู ศศ.บ. ภาษาญี่ปนุ่
ผู้ช่วย
คศ.1 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

14
ที่
8๒
8๓
8๔
8๕
8๖
8๗
๘๘
๘๙
9๐

ชื่อ-นามสกุล
ว่าที่ ร.ต.ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ
นายกฤษดา นิยมทอง
นายสมชาย โรจน์ประเสรฐิสดุ
นางอุษา อนันตวิไลเลขา
นายไพโรจน์ อินทร์ใจเอือ้
นายสิรวัชร นุกูลธรรม
นายมารุต คนหลัก
นายรณกฤต เอี่ยมเจริญ
นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์

9๑ นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค
9๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง
นายธานี ปริปุรณะ
นายประเสริฐ กิติชัยชาญ
นายไพโรจน์ บุญช่วย
นางสาวสุมาพร ดอนอินผล
นางสาวพรพิมล นามวงศา
นางวิไลวรรณ
พูลพานิชอุปถัมป์
๙๙ นายครรชิต น้ำใจดี

อายุ อายุ ตำแหน่ง
ราชการ /วิทย
ฐานะ
58 35 คศ.3
54 29 คศ.3
58 32 คศ.3
49 20 คศ.2
58 31 คศ.3
28 3 คศ.1
32 3 คศ.1
32 3 คศ.1
28 1
ครู
ผู้ช่วย
28 1
ครู
ผู้ช่วย
32 3 คศ.1
54 33 คศ.3
57 32 คศ.3
55 26 คศ.3
30 3 คศ.1
25 2 คศ.1
57 35 คศ.3
37

1

๑๐๐ นายวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล
๑๐๑ ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย

56
26

30
2

10๒
10๓
10๔
10๕
10๖
10๗

59
58
59
52
59
56

35
37
35
29
26
34

นางสุชาดา ศีลาเจริญ
นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย
นายนิรันดร์ สุขเรือน
นางดวงใจ ผาสุข
นางคารม โพธิ์ศรี
นางทัศนีย์ ม่วงน้อย

ครู
ผู้ช่วย
คศ.3
ครู
ผู้ช่วย
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ศษ.ม.
ปร.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศษ.บ.

เทคโนโลยีทางการศึกษา
วัฒนธรรมศาสตร์
การบริหารการศึกษา
นาฏศิลป์ไทย
ศิลปศึกษา
การบริหารการศึกษา
ดนตรีไทย
นาฏศิลป์ไทยศึกษา
ดุริยางค์สากล

ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
ศษ.บ.
ค.ม.
กศ.บ.
กศ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
วท.บ.

นาฏศิลป์ไทยศึกษา
หลักสูตรและการสอน
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
สุขศึกษา
พยาบาลและผดุงครรภ์

ศิลปะ
ศิลปะ
สุขศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

สุขศึกษาฯ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. พลศึกษา

สุขศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ

ค.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ.
เกษตรศาสตร์
กษ.บ. การจัดการการผลิตพืช
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
บธ.บ.
การจัดการทั่วไป

การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ

15
ที่

อายุ อายุ ตำแหน่ง
ราชการ /วิทย
ฐานะ
26 2 คศ.1
55 35 คศ.3
56 38 คศ.3
50 25 คศ.3
39 9 คศ.2
39 3 คศ.1
35 12 คศ.1
32 2 คศ.1
31 4 คศ.1
44 12 คศ.2

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
วท.ม.
ค.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วศ.บ.
คอ.ม.

การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ

1๑๘ นายอำนาจ บุ้งโพธิ์
๑๑๙ นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน

39
37

12
1

ศษ.ม.
บช.ม.

๑๒๐ นางสาวพิริยา สุนทรเนตร

31

1

บช.บ.

การบัญชี

การงานอาชีพ

๑๒๑ นายภัทรดนัย มณี

26

0

๑๒๒ นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์

53

23

คศ.2
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
ครู
ผู้ช่วย
คศ.3

เกษตรศาสตร์
การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีและสือ่ สาร
คอมพิวเตอร์
หลักสูตรและการสอน
การจัดการทั่วไป
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารการศึกษา
การบัญชี

๑๒๓ นายกรณ์ภพู งษ์ ศิลปเตชอังกูร

49

26

คศ.3

กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและ การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศศ.ม.
สังคมศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
เพื่อการพัฒนา
ศศ.ด.
สังคมวิทยา
สังคมศึกษาฯ

๑๒๔ นายสมชาย เทียนไชย

51

29

คศ.3

อ.บ.

๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

58
52
51
39

37
23
26
8

35
35
33

8
4
10

1๐๘
1๐๙
11๐
11๑
11๒
11๓
11๔
11๕
11๖
11๗

ชื่อ-นามสกุล
นายเบญจรงค์ ศรีโพดก
นายพินัย โพธิ์ศรี
นางสมบูรณ์ ทองงาม
นางสาวอภันตรี วังสงค์
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
นายปัถย์สรัล กระธน
นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่
นางธันยมัย วงศ์ทับแก้ว
นางสาวศรัณยา วาจาทะศิลป์
นายอนุกูล ปิโย

นางบังอร ลิ้มทองคำ
นางเพยาว์ ตนดี
นางสายพาน ทองจันทร์
นางสาวรวินท์นภิ า
โชติประภารัตม์
๑๒๙ นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข
๑๓๐ นางสาววิจิตพร สระทองแหม็น
๑๓๑ นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร

การงานอาชีพ
การงานอาชีพ

สังคมศึกษาฯ

คศ.3 ศษ.บ.
คศ.3 ศษ.ม.
คศ.3 กศ.ม.
คศ.1 ศศ.บ.

สังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา
สังคมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
จิตวิทยาการแนะแนว
สังคมศึกษา

คศ.1
คศ.1
คศ.1

ภูมิศาสตร์
สังคมศึกษา
วิธวี ิทยากรการศึกษา

สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ

อ.บ.
ค.บ.
คศ.ม.

สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ

16
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

นายธเนศ บริสุทธิ์
นางสาววรญา ไพรินทร์
นางธดากรณ์ กลิ่นหอม
นางสาวสุมนทรา ใจดี
นางสาวมาลี เชียงวิราฑา
นางอรุณี สะอาดดี
นางสาวมะลิ เกตุรักษ์

๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา
นางสาวณัฐชา พิกุลทอง
นางณริญยากรณ์ ภูธำรง
นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์

๑๔๓ นายนที หนูทวน

อายุ อายุ ตำแหน่ง
ราชการ /วิทย
ฐานะ
30 3 คศ.1
32 3 คศ.1
41 2 คศ.1
39 2 คศ.1
43 2 คศ.1
58 21 คศ.3
40 1
ครู
ผู้ช่วย
43 15 คศ.2
38 5 คศ.2
33 2 คศ.1
32 7 คศ.2
27

1

คศ.1

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศศ.บ.

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมและมนุษย์วิทยา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
รัฐศาสตร์

สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ

ค.บ.
สังคมศึกษา
สังคมศึกษาฯ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา งานแนะแนว
บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
งานแนะแนว
ค.บ. จิตวิทยาการปรึกษาและ งานแนะแนว
แนะแนว
กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว งานแนะแนว

17
๓.๒ ข้าราชการ /พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)
ที่

ชื่อ - ชือ่ สกุล

อายุ คุณวุฒิ - วิชาเอก

ตำแหน่ง

จ้างด้วยเงิน

ปฏิบัติหน้าที่

1 นางสาวธมณ สำราญสุข

40 บริหารธุรกิจบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูอัตราจ้าง

เงินรายได้

สอน กลุ่มงาน
คอมพิวเตอร์

2 นางสาวเจนจิรา หนูทอง

31 บริหารธุรกิจบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูอัตราจ้าง

เงินรายได้

สอน กลุ่มงาน
คอมพิวเตอร์

3 ว่าที่ ร.ท.โยธิน อิ่มหิรญ
ั

34

อุสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต
เทคโนโลยีเครื่องกล

เจ้าหน้าที่

เงินรายได้

ปฏิบัตหิ น้าที่
ประจำห้อง ICT

4 นางสาวธาญทิพน์ ทองเชือ้

32

ครุศาสตรบัณฑิต
คณิตศาสตร์

ครูอัตราจ้าง

งบประมาณ
สพม.9

สอน กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

5 นางสาวสมชนก ยอดเอี่ยม

37 บริหารธุรกิจบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่
สำนักงาน
กิจการ
นักเรียน

เงินรายได้

ปฏิบตั ิงานฝ่าย
บริหารงาน
กิจการนักเรียน

6 นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ์

37 บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการ

ครูอัตราจ้าง

เงินรายได้

สอน กลุ่มสาระ
การงานอาชีพฯ
กิจการนักเรียน

7 นางสาวอรอุมา ขันโส

36 บริหารธุรกิจบัณฑิต เจ้าหน้าที่พสั ดุ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์

เงินรายได้

ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ

8 นางรัตชนันท์ อักษรพุทธ

36

ปวส.บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่
ห้องเรียน
พิเศษ
วิทยาศาสตร์

เงินรายได้

ปฏิบัติหน้าที่งาน
ของห้องเรียน
พิเศษ
วิทยาศาสตร์

9

31

ปวส.บริหารธุรกิจ

เจ้าหน้าที่
ธุรการ

เงินรายได้

ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน

นางสาวทิพย์วรรณ เสร็จกิจ

การบัญชี

18
ที่
ชื่อ - ชือ่ สกุล
10 นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ

11 นางสาวภัทรี พันธุ์แตง

12 นางสาวศรีสุดา นาคทองอินทร์

อายุ คุณวุฒิ - วิชาเอก
ตำแหน่ง
จ้างด้วยเงิน ปฏิบัติหน้าที่
27 บริหารธุรกิจบัณฑิต เจ้าหน้าที่
เงินรายได้
ปฏิบัติหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
บัญชี
และเจ้าหน้าที่
และงานในฝ่าย
สำนักงาน
บริหารงานทัว่ ไป
27 บริหารธุรกิจบัณฑิต เจ้าหน้าที่
เงินรายได้ ปฏิบัติหน้าที่งาน
บัญชี
สำนักงาน
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ
27 ศึกษาศาตรบัณฑิต เจ้าหน้าที่พสั ดุ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
28
การบัญชี
เจ้าหน้าที่
การเงิน

เงินรายได้

14 นางสาวปิยารัตน์ เผือกนาค

29 วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่
Lab boy

งบประมาณ
สพม 9

15 นางสาวสุนิสา เรือนเพ็ชร

31 บริหารธุรกิจบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่
ธุรการ

13 นางสาวมินตรา เต่ากล่ำ

เงินรายได้

ปฏิบัตงิ านด้าน
พัสดุ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน

ปฏิบัติหน้าที่
ประจำ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
งบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่งาน
สพม.9
ธุรการ
และงานฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล
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๓.๓ สรุปจำนวนบุคลากร
๓.๓.๑ จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

กลุ่มสาระ/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหาร
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
การงานอาชีพ
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แนะแนว
การเงิน
ห้องสมุด
รวม

ต่ำกว่า
ปริญญาตรี
ช
ญ

ปริญญาตรี
ช
ญ
2

0

0

3
9

1
9

2
3
2
7
4
3
1

7
6
8
7
12
5
2
4
2

24

1
53

ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชัว่ คราว
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างครูต่างประเทศ
รวม

12

10

4
7

รวมทั้งหมด

12

10

31

3

4
8
1
13
66

ปริญญาโท
ช
ญ
3
5
10
6
8
1
7
3
3
7
2
3
1
1
1
19 42

0

0

19

42

ปริญญาเอก
ช
ญ
1

1

1

รวม
4
24
20
18
13
19
19
9
10
4
1
2
143

0

4
18
7
8
5
42

1

1

2

0
2

1

185

20
จำนวนครูและบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา

2% 12%
33%

53%
ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๒ รวม ๒๘๘๗ คน จำแนกตามระดับชัน้ ที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน
จำนวนห้อง
เพศ
รวม
เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย
หญิง
ม.1
๑๒
๓๓๗
๑๘๓
๕๒๐
๔๓
ม.2
๑๒
๓๕๕
๑๓๗
๔๙๒
๔๑
ม.3
๑๓
๔๒๒
๑๖๒
๕๘๔
๔๔
รวม
๓๗
๑,๑๑๔ ๔๘๒ ๑,๕๙๖
๔๓
ม.4
๑๑
๒๗๙
๑๗๑
๔๕๐
๔๐
ม.5
๑๑
๒๓๒
๑๙๘
๔๓๐
๓๙
ม.6
๑๑
๒๒๙
๑๘๒
๔๑๑
๓๗
รวม
๓๓
๗๔๐
๕๕๑ ๑,๒๙๑
๓๙
รวมทั้งหมด

๗๐

๑,๘๕๔ ๑,๐๓๓

๒,๘๘๗

๔๑
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๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒
1) ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 256๒

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 256๒
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๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา 256๒

๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๒

วิชา

คะแนน
สูงสุดระดับ
โรงเรียน

1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. คณิตศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์

95
90
100
80

คะแนน
คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนสูงสุด
คะแนนเฉลี่ย
ต่ำสุดระดับ สูงสุดระดับ
ระดับ
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
โรงเรียน
จังหวัด
โรงเรียน
14
10
4
10

95
94
100
84

99
100
100
100

59.41
36.60
34.38
31.56

55.14
33.25
26.73
30.07
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา 256๐ – 256๒
วิชา
1. ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
ปี ๒๕62
ปี ๒๕62
ปี ๒๕6๑
ปี ๒๕6๑
ปี ๒๕6๐
ปี ๒๕6๐
59.41
55.14
59.86
54.42
53.22
48.29

๒. ภาษาอังกฤษ

36.60

33.25

30.86

29.45

32.54

30.45

๓. คณิตศาสตร์

34.38

26.73

36.66

30.04

33.51

26.3

๔. วิทยาศาสตร์

31.56

30.07

38.53

36.1

34.66

32.28
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1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 256๒

วิชา

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนสูงสุด
คะแนนเฉลี่ย
สูงสุดระดับ ต่ำสุดระดับ สูงสุดระดับ
ระดับ
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
โรงเรียน
โรงเรียน
จังหวัด
โรงเรียน

1. ภาษาไทย
2. สังคม

85.5

11

88

94.5

47.06

42.21

65

14

72

84

39.63

35.7

3. ภาษาอังกฤษ

87.5

11.25

93.75

100

32.02

29.2

4. คณิตศาสตร์

100

5

100

100

34.84

25.41

5. วิทยาศาสตร์

92

8.5

92

100

30.09

29.2
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา 256๐ – 256๒
วิชา

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
ปี ๒๕62
ปี ๒๕62
ปี ๒๕6๑
ปี ๒๕6๑
ปี ๒๕6๐
ปี ๒๕6๐

1.ภาษาไทย

47.06

42.21

53.36

47.31

53.65

49.25

2.สังคมศึกษา

39.63

35.7

38.32

35.16

37.41

34.7

3.ภาษาอังกฤษ

32.02

29.2

36.97

31.41

30.98

28.31

4.คณิตศาสตร์

34.84

25.41

41.84

30.72

31.69

24.53

5.วิทยาศาสตร์

30.09

29.2

33.44

30.51

31.16

29.37
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรี ยนกรรณสู ตศึกษาลั ย จังหวัดสุ พ รรณบุ รี มีกระบวนการพั ฒ นาคุณ ภาพด้านผลสั มฤทธิ์ท าง
วิ ช าการของผู้ เรี ย น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามสามารถในการอ่ า น การเขี ย น การสื่ อ สาร และการคำนว
ด้วยวิธีการที่หลากหลายมี โครงการรักการอ่าน ได้ส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคั ญ
ของการอ่ าน มีการเรี ยนรู้ทั้ งในและนอกห้ อ งสมุด ฝึ กทั ก ษะกระบวนการคิ ดสร้ างสรรค์ มีทั ศนคติที่ ดีต่ อ
การอ่าน รู้คุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการค้นคว้าจนเป็นนิสัย และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยมี แ หล่ งค้ น คว้ า หาความรู้ ส่ ง เสริ ม และฝึ ก กิ จ กรรมให้ เป็ น บุ ค คลที่ คิ ด เป็ น ทำเป็ น และแก้ ปั ญ หาได้
ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนอ่าน เขียน และสื่อสารได้เป็นอย่างดี นอกจากให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
การเขี ย น การสื่ อ สาร และการคำนวณแล้ ว โรงเรี ย นได้ จั ด กิ จ กรรมตามโครงการ ส่ ง เสริ ม อั จ ฉริ ย ภาพ
สู่ม าตรฐานสากลให้ นักเรี ยนมีความสามารถในการคิ ด อย่างเป็น ระบบ คือ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิ ป ราย แลกเปลี่ ยนความคิดและแก้ปั ญ หา และมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp for Enrichment 2019) ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน
มีทัศนคติที่ดีมากขึ้นกับภาษาอังกฤษ โดยเชิญวิทยากรชาวต่างชาติมาให้ความรู้ ความบันเทิงกับนักเรียน ทำให้
นั ก เรี ย นพึ ง พอใจในกิ จ กรรมค่ า ยภาษาอั งกฤษ ได้ ป ระสบการณ์ เรี ย นรู้ กั บ ชาวต่ า งประเทศ ได้ ฝึ ก ฝน
ภาษาอั ง กฤษ และมี ค วามมั่ น ใจในการใช้ ภ าษามากขึ้ น กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการใช้ โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad มีการใช้โปรแกรม Geometeržs Sketchpad (GSP) ที่ สสวท. ส่งเสริมและ
นำสถานศึกษาทั่วไทยใช้เพื่อก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการเรียนรู้ คณิตศาสตร์อย่างสนุก เข้าใจง่าย และเป็นรูปธรรม
เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นักเรียน 1 คนต่อ 1 เครื่อง โดยมีวิทยากรเป็น
ผู้บรรยายให้ความรู้ทั้งในด้านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ และนักเรียนได้พัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์
โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์ กิจกรรมภู มิศาสตร์
โอลิ มปิก ส่ งเสริมและพั ฒ นาให้ นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตั ดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของนักเรียน นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี การแสดง และ
สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และระดั บ ภาคกลางและภาคตะวัน ออก และโครงการส่งเสริ ม
อัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุ ฎ จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้
นักเรียนได้รับ การพั ฒ นาเต็ มตามศักยภาพ มีค วามพร้อ มในการเตรียมตัว เข้าแข่งขันในระดับดีเยี่ยม และ
นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับสูง

27
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรม ทางโรงเรี ย นได้ จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ตามโครงการ ดังนี้ มีการจัดการการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจาก
วิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) มีกิจกรรมนำเสนอผลงานการค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน โครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล เช่น กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียนห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๒
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้อ งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักเรียนได้น ำเสนอผลงานทางวิชาการไปประยุกต์หรือ ออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และโครงการเข้าสู่การประกวดและแข่งขัน กิจกรรมการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
และการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันอื่น ๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่อง
สมองกล (STEM&IPST Microbox Project) โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ก ลุ่ ม STEM การแข่ ง ขั น โครงงาน
วิทยาศาสตร์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์การนำเสนอผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรม Symposium (งานมหกรรมวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โครงงานคณิตศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงาน
คณิตศาสตร์ นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยมี เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์และไปประยุกต์หรืออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือ
ปรับปรุงของเก่าที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีโอกาสที่จะแสดงออก
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้นักเรียน
สามารถส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางโรงเรียนได้
ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์โดยให้นักเรียนปฏิบัติจริง โดยจัดให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนคอมพิวเตอร์ได้ ๑ คน ต่อ ๑
เครื่ อ ง ทำให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถในด้ า นการใช้ เทคโนโลยี มี ก ารออกแบบกิ จ กรรมที่ ต้ อ งใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากการทดลองปฏิบัติ การค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างเป็นระบบ สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และทางโรงเรียนได้ติดตั้งระบบ WIFI
ให้ครอบคลุม เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก Internet ได้อย่างทั่วถึง โรงเรียนมีศูนย์ที่เป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยด้วย คือ ห้องศูนย์สืบค้นข้อมูล ICT ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกวดแข่งขันได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางคอมพิ ว เตอร์ จ นได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทองการแข่ งขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
ม.1-ม.3 การแข่ งขัน การสร้ าง Web Applications ม.4-ม.6 การแข่ งขัน การตั ดต่ อ ภาพยนตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 และการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 และระดับชาติ ได้แก่ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 รางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทอง (อันดับที่ ๔) และการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 รางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทอง (อั น ดับที่ ๑๙) นอกจากนี้มีการส่ งเสริมและพั ฒ นาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสาร ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่ม าตรฐานสากล กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หลั ก สู ต ร IPST Micro box การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยภาษาซี แ ละการออกแบบโครงงานและ
เทคโนโลยี ได้ ส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยนได้ฝึ กฝนทั กษะเพิ่ ม เติม ให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจในบทเรี ยนเรื่ อ ง การทำ
โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ด้ ว ย ชุ ด กล่ อ งสมองกล IPST-Micro BOX และนั ก เรี ย นสามารถเขี ย น
โปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อนำไปสู่การแข่งขันได้ และโครงการอบรมเชิงปฏิ บัติการคอมพิวเตอร์การ
นำเสนอผลงานทางด้านคอมพิ วเตอร์ มีการอบรมเชิ งปฏิ บั ติการฯ เพื่ อ ให้ นั กเรียนได้มีความรู้ ในการเขียน
โปรแกรม Scratch เพื่อนำเสนอและการใช้งานโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้าง จัดรูปแบบ และผลิต
ผลงานนำเสนอเพื่ อ เผยแพร่ ห รื อ จั ด แสดงผลงานได้ อ ย่ า งน่ า สนใจ โดยวิ ท ยากรผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะทาง
คอมพิ ว เตอร์ จำนวน 4 ท่ าน เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละทำความรู้ จั ก กั บ การเขี ย นโปรแกรม Scratch เบื้ อ งต้ น
วิทยากรจะให้คำแนะนำพื้นฐาน เช่น โปรแกรมScratch คือ โปรแกรมที่มีประโยชน์อย่างไร บอกส่วนประกอบ
ของโปรแกรม Scratch เขียนสคริปต์ด้ วยกลุ่มบล็อ ก Motion และ Looks เพิ่ มตัวละครและพื้ นหลังด้ว ย
Photo Editor เขี ย นสริ ป ต์ สั่ งงานแบบวนซ้ ำตามจำนวนรอบที่ ก ำหนด และวนซ้ ำ ไม่ รู้ จ บ สร้ า งโปรเจกต์
ภาพเคลื่อนไหวจากกลุ่มบล็อก Motion, Control และ Looksโดยมีวิธีการเขียนโปรแกรมที่ไม่ต้องมีการพิมพ์
คำสั่งที่ยุ่งยากซับซ้อน และทางวิทยากรจะให้นักเรียนสร้างสรรค์นิทาน เกมส์ ตามจินตนาการและสร้างสรรค์
ชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม และนำเสนอผลงานในช่วงท้ายของการอบรม จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้นักเรียน
สามารถสร้างชิ้นงานของตนเองได้ สามารถนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางโปรแกรมนำเสนอได้
การส่งเสริมและพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้ดำเนินการ
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ คือ กิจกรรมค่ายทางวิชาการ
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและผลการทดสอบระดั บ ชาติ ให้ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่าคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 และ 6 มีผลการวิเคราะห์จากภาพรวม
ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET สูงกว่าระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และระดับประเทศ
อีกทั้งโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้สะท้อนผลการดำเนินดังกล่าวทำให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนมีงานแนะแนวที่
ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการฝึกซ้อมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเจอกับสถานการณ์จริง
เพื่อสอบสัมภาษณ์เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจากโครงการต่าง ๆ ดังนี้ มีโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นั ก เรี ย น และกิ จ กรรมแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ กิ จ กรรมมอบทุ น การศึ ก ษาสำหรั บ นั ก เรี ย น
เรียนดี มีความประพฤติดี และจิตอาสา กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยส่งเสริมให้นักเรียน
ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีกิจ กรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่
ได้ อ บรมสั่ งสอน และมีความสั ม พั น ธ์ที่ ดี ระหว่างสถาบั น ครู และนั กเรี ยนได้ รั บ โอวาทก่ อ นจบการศึก ษา
แนวทางในการไปสู่ ก ารศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ต นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น โครงการแสดงความยิ น ดี กั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้โควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และโครงการนักเรี ยนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth

29
Counseling) เป็นต้น จากผลการดำเนินการดังกล่าว ทำให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านการคิดอย่างมี
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในด้าน
การสื่อสาร สามารถรับและส่งสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งได้มีการดำเนินการเพื่ อ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมค่ ายพุทธธรรมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง กิจกรรมพั ฒนาศักยภาพนักเรียน
(เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจั ดกิจกรรมและโครงการพัฒนา
คุณ ภาพผู้ เ รีย นให้ เหมาะสมกับ ช่ ว งชั้ น พั ฒ นาคุ ณ ธรรมผู้ เรี ยนตามหลั ก สู ตร เน้ น ให้ ผู้ เรี ยนมีวินั ย มี ความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ โรงเรียนยังได้ปลูกฝังความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้กับผู้เรียนได้เห็น
ความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย มีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย โดยรู้จักรักและภู มิใจ
ในความเป็นไทย มีการสนับสนุนการฝึกซ้อมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ
นันทนาการ มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ตระหนัก รักและเห็นคุณค่าในตนเองและสถาบัน มีจิตสำนึกที่ดี มีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับ นักเรียน
และนักเรียนด้วยกันเอง มีการส่งเสริมดูแลด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม สุขอนามัยตามโครงการและ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากร ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง รณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดและโรคเอดส์ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น ควบคุมการดูแลมาตรฐานของโครงการอาหารกลางวัน
และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และบริการทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย
สามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีได้ มีค่ายพัฒนาการกีฬาและนันทนาการต้านภัยยาเสพติด จัดกิจกรรม
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และจัดกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับ นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน มีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน
2.2 ผลความสำเร็จข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ประเด็น
ผลการจัดกิจกรรม โครงการ
ตัวชี้วัด
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
มีความสามารถ
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ เป็นตัวแทนไปร่วมประกวดแข่งขันงานทักษะทางวิชาการของนักเรียนใน
ในการอ่าน
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและประเทศ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเขียน
มัธยมศึกษาเขต ๙
การสื่อสาร
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเหรียญทอง
และการ
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยม) ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมในการ
คำนวณ
เตรียมตัวเข้าแข่งขัน
ข้อมูลหลักฐาน : เอกสารงานบริหารวิชาการ
: โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสูม่ าตรฐานสากล
กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์, สังคม ฯ
: แบบรายงานผลการประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์
: โครงการที่ปฏิบัติในกลุม่ สาระการเรียนรู้
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ประเด็น
ผลการจัดกิจกรรม โครงการ
ตัวชี้วัด
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
มีความสามารถ
๑. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น
ในการคิด
๒. นักเรียนร้อยละ 100 (ระดับดี) นำเทคนิคการใช้โปรแกรม GSP ไปพัฒนาสามารถจัดทำ
วิเคราะห์ คิด
โครงงาน โดยมีการวางแผนการทำงาน ดำเนินอย่างเป็นขัน้ ตอนได้สำเร็จ
อย่างมี
ข้อมูลหลักฐาน : เอกสารงานบริหารวิชาการ
วิจารณญาณ
: โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสูม่ าตรฐานสากล
อภิปราย
(กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์, สังคม ฯ)
แลกเปลี่ยน
: แบบรายงานผลการประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์
: โครงการทีป่ ฏิบัติในกลุม่ สาระการเรียนรู้
ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
มีความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รบั การพัฒนาเต็มศักยภาพจากการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน
๒. นักเรียนร้อยละ 100 นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมโครงงานคณิตศาสตร์ไปเป็น
แนวทางในการส่งโครงงานเข้าประกวดหรือเพือ่ การแข่งขันรับรางวัลต่าง ๆ
ข้อมูลหลักฐาน : โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล
(กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์)
: โครงการเข้าสูก่ ารประกวดและแข่งขัน
: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของนักเรียน
: โครงงานวิทยาศาสตร์กลุม่ STEM
: อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารโครงงานคณิตศาสตร์
: โครงการที่ปฏิบัติในกลุม่ สาระการเรียนรู้

มีความสารถใน
๑. นักเรียนร้อยละ 100 นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมโครงงานคณิตศาสตร์ไปเป็น
การใช้
แนวทางในการส่งโครงงานเข้าประกวดหรือเพือ่ การแข่งขันรับรางวัลต่าง ๆ
เทคโนโลยี
๒. นักเรียนร้อยละ 100 นำความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตงานนำเสนอ
สารสนเทศและ
ผลงาน ให้มีความน่าสนใจ แลสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
ข้อมูลหลักฐาน : โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล
(กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ )
: โครงการที่ปฏิบัติในกลุม่ สาระการเรียนรู้
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ประเด็น
ตัวชี้วัด
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา

ผลการจัดกิจกรรม โครงการ
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 256๒

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา256๒

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา256๒

ข้อมูลหลักฐาน : เอกสารงานบริหารวิชาการ
: โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ
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ประเด็น
ผลการจัดกิจกรรม โครงการ
ตัวชี้วัด
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
มีความรู้ ทักษะ
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน และมีความสัมพันธ์ที่ดี
พื้นฐาน และ ระหว่างสถาบัน ครู มีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จของตนเอง มีแรงบันดาลใจในการเรียนและ
การศึกษาต่อในอนาคต
เจตคติที่ดีตอ่
ข้อมูลหลักฐาน : โครงการในกลุ่มงานแนะแนว
งานอาชีพ
โครงการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การมี
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 61.93 และระดับดี ร้อยละ 38.07)
เป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของ
คุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี ศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 63.98 และระดับดี ร้อยละ 36.02)
ตามที่สถาน
ศึกษากำหนด มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 67.72 และระดับดี ร้อยละ 32.28)
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ64.91 และระดับดี ร้อยละ 35.09)
ใฝ่เรียนรู้ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 67.47 และระดับดี ร้อยละ 32.53)
ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๖. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 67.30 และระดับดี ร้อยละ 32.70)
มุ่งมั่นในการทำงาน ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ทำงานด้วยความเพียร
พยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
๗. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 66.99 และระดับดี ร้อยละ 33.01)
รักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และมีความกตัญญู
กตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสือ่ สารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์ และสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย
๘. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 64.84 และระดับดี ร้อยละ 35.16)
ที่มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม อาสาช่วยเหลือสังคม
ข้อมูลหลักฐาน : เอกสารงานบริหารวิชาการ

ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย

นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย รวมทั้งความเป็นไทย
ข้อมูลหลักฐาน : โครงการในกลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารโรงเรียน ปี 2562
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ประเด็น
ตัวชี้วัด
การยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกัน
บนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย

ผลการจัดกิจกรรม โครงการ
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ด้วยความ
เข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงามใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง
มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ข้อมูลหลักฐาน : โครงการในกลุ่มงานแนะแนว
โครงการในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

สุขภาวะทาง
ร่างกาย และ
จิตสังคม

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๗.๔๕ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพตาม
เกณฑ์ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสร้างผลงาน

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๔.๑๘ ผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายในระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป
ข้อมูลหลักฐาน : โครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา และงานอนามัยโรงเรียน
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
โรงเรี ย นได้ ด ำเนิ น การจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถด้ า นวิ ช าการ
มีความสามารถด้านการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญ หา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จนได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ สูงกว่าระดับประเทศ ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น รักสถาบัน โดยมีความเคารพรัก
บุพการี ครูอาจารย์ และยึดถือท่านครูอาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีแก่ตน และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้
โรงเรียนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงทั้งจากการลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การดำรงชีวิตได้อย่างหลากหลาย
3.2 จุดทีค่ วรพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคำนวณ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกแบบสร้างสรรค์
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และควรปลูกฝังความเป็นไทย
ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ใช้ต้นแบบความเป็นไทยในท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับทักษะ
ทางด้านวิชาการ
2) พัฒนาผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกและเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ
ผู้อื่นและส่วนรวม
๓) จัดโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้กับผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรมและสม่ำเสมอ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท้ สี่ ่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนได้ดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (S.B.M.) วิเคราะห์สภาพปัญหา
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด การศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวิธีการที่ฝ่ายบริหารโรงเรียนสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนเปิดโอกาส
ให้ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรที่ให้การสนับสนุนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาภาคี 4 ฝ่าย เพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย จุดแข็ง
จุดอ่อน ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้อ งกับ
สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการพั ฒ นา และนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาพร้ อ มทั้ งจั ด หาทรั พ ยากร จั ด สรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดำเนินการสรร
หาอัตรากำลัง และจัดบุคลากรให้เหมาะสมตรงตามความต้องการและความถนัด มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการและสรุป ผลการดำเนิ นการ โรงเรียนที่ใช้ รูปแบบการบริห ารงานระบบ
คุณภาพ PDCA และผู้บริหารใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยรูปแบบ “ยุทธศาสตร์กุญแจ 7 ดอก” เพื่อใช้
เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
นโยบายในปีการศึกษา 2562 กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้
1. สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเน้นให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านจิตพิสัย ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และจัดการศึกษาภาใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนกลุ่มพิเศษ กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงเต็มตามศักยภาพ
4. สนับสนุนส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผูเ้ รียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้
ตามศักยภาพและมุ่งสู่ ความเป็น เลิ ศ ให้มีค วามสามารถในการคิดวิเ คราะห์ คิด สั งเคราะห์ มี วิจารณญาณ
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตและความเป็นผู้นำของสังคม
5. ส่งเสริมสนับสนุ นการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึ กษาควบคู่กับความเป็นไทย
และรักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
6. สนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร และ
สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
7. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีและผลงานการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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8. สนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาโดย
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่ าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน รวมทั้งส่งเสริมความ
ร่ ว มมื อ ระหว่า งสถานศึ ก ษา ผู้ ป กครองและชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การแบบมี ส่ ว นร่ ว ม เน้ น การบริ ห าร
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและตรวจสอบได้
ฝ่ายบริหารโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้กำหนดนโยบายและส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กระตุ้นให้มีผลการดำเนินงานด้วยระบบคุณภาพ ดังต่อไปนี้
(1) วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย คือ “ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
การกำหนดวิสัยทัศน์
1. เตรียมความพร้อม

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- สร้างความรู้และความเข้าใจ

2. วิเคราะห์บริบท

SWOT Analysis

3. กำหนดร่างวิสัยทัศน์

- นำผลการวิเคราะห์ประมวลเป็นวิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน

4. ตรวจสอบ/ทบทวนวิสัยทัศน์

- วิพากษ์วจิ ารณ์วิสัยทัศน์ทไี่ ด้ เพื่อดูความ
สอดคล้อง ระบบโครงสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. ประกาศใช้วิสยั ทัศน์

- แจ้งผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์
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(2) การสร้างความยัง่ ยืนให้กับโรงเรียน
การมีวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกัน

การนำองค์กร
และการบริหาร
จัดการที่มี
คุณภาพ

การสร้างบุคลากรที่มี
การจั]]]
ดการเรียนรู้
คุณภาพและการมี
ที่มีคุณภาพสูงภายใต้
ความเป็นผู้นำการสอน สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
อย่างมืออาชีพ
เอื้อการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ

ผูเ้ รียนใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้
คิดเป็นแก้ปัญหาได้
ทำงานเป็นและทำงาน
ร่วมกับผูอ้ ื่นได้ เห็นแก่
ส่วนรวม

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แสดงแนวทางการใช้วิสัยทัศน์เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืน
ฝ่ายบริหารมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีระบบด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์
คือนักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดเป็นแก้ปัญหาได้ เป็นการสร้างระบบคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินการดังนี้
1) การมีวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกัน
จากการกำหนดวิสัยทัศน์ พัน ธกิจ เป้าประสงค์ แผนกลยุท ธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2559-2562 จากการประชุมชี้แจงทบทวนถึงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์เพื่อ สร้างความตระหนักใน
บทบาทและหน้าที่ของทุกคนในการประชุมคณะครูต้นปีการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและฝ่ายงบประมาณ
นโยบายและแผน นำเสนอวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ในการประชุมประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอมีการทำ MOU
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในการดำเนินงานในวาระการประชุม ของแต่ละฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหาร
ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษาให้คอยนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ชี้แจงแก่คณะกรรมการสถานศึ กษาฯ สมาคมผู้ปกครองและศิษ ย์เก่าฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ
ชมรมครูเก่าฯ เป็นต้น
2) การนำองค์กรและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ความสำเร็ จ ผู้ บ ริ ห ารมี การบริ ห ารจัด การโดย POSDCORB (P-Planning การวางแผน), (O-Organization ,
การจัดองค์กร) (S-Staffing,การจัดบุคลากรปฏิ บั ติ งาน) (D-Directing,การอำนวยการ) (Co-Coordinating,
การประสานงาน) (R-Reporting,การรายงาน) (B-Budgeting,การจัดงบประมาณ) โดยผู้บริหารมีแนวคิดใน
การนำองค์กรด้วยการนำ O-Organization มาเป็นตัวนำในเรื่องความคิดและเชื่อมั่นในความรักองค์กรเป็นสิ่งที่
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จะหลอมรวมใจในการให้ความร่วมมือพัฒนาโรงเรียน มุ่งสร้างบรรยากาศภายในองค์กร เกิดการกระจายอำนาจ
และนวัตกรรม เช่น
- การนำระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีโอกาสในการตัดสินใจแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีอิสระโดยผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการประชุมคณะทำงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเปิด
โอกาสให้ได้ชี้แจงแสดงความคิดเห็ นรูปแบบของงานที่ได้รับมอบหมาย รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น ผู้บริหาร
สถานศึกษามีแนวคิดว่า“งานได้ผล คนมีความสุข”
- การมอบอำนาจให้ผู้ ปฏิบัติงานในระดั บรองลงมา ให้ส ามารถตัดสินใจได้อ ย่างทันท่วงทีเพื่ อลด
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน โดยรองผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย และถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
- การมอบอำนาจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ภายใต้การกำกับ
ดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำของผู้บริหาร โดยผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับ
อนุมัติ หากเป็นงานหรือกิจกรรมโดยรวมของโรงเรียน ผู้บริหารจะเข้ามาตรวจตราและให้คำแนะนำเพื่อให้
ผลงานเป็นที่ปรากฏ
- การมอบอำนาจเพื่อให้เกิดการทำงานในลักษณะของทีมงานหรือคณะกรรมการ โดยส่งเสริมให้มี
การทำงานเป็นทีมตามความเหมาะสมของศักยภาพของแต่ละบุคคล
3) การสร้างบุคลากรทีม่ ีคุณภาพและการมีความเป็นผู้นำการสอนอย่างมืออาชีพ
ฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญของงานวิชาการว่าเป็นหัวใจของการดำเนินงานของโรงเรียนจึงส่งเสริมครู
และบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเพื่อให้เป็นครูมืออาชีพ เช่น
- ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ครูทุกคนต้องทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่องและนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
- จัดให้มีการนิเทศการสอนของแต่ละกลุ่มสาระฯ
- จัดให้มีการนิเทศข้ามกลุ่มสาระ
- ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดยการอบรม/สัมมนา ศึกษาต่อหรือศึกษาดูงานในโรงเรียน
ที่มีระดับมาตรฐานสูงเพื่อใช้ในการเทียบเคียงมาตรฐานทางวิชาการ ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- การที่ โรงเรีย นเป็น ศู นย์ ก ารเรี ยนรู้ ของหลายวิช า เช่ น ศู น ย์การจัด การเรีย นการสอนวิช า
ภาษาอังกฤษ (ERIC) ศูนย์การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จึงเป็นโอกาสที่ครูในศูนย์ฯมีความรู้ความสามารถ
ในการเป็นวิทยากร
4) การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้และ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ฝ่ายบริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนจึงบริหารจัดการงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น การปรับปรุงห้องสมุด การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตด้วยการ
สร้างห้อง ICT การให้มีสัญญาณ Wi-Fi มีระบบการบริหารจัดการในกรณีที่เกิดความเสียหาย ดำเนินงานโดย
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป การประเมินความเสี่ยงและจัดเตรียมการแก้ไขปัญหา
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ส่งเสริมนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเป็นพิธีกร งานประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
ของในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ โดยตั้งสภานักเรียน เพื่อฝึกให้เป็น
ผู้นำกิจกรรมอย่างมีระบบ
ในด้านหลักสูตรพิจารณาจากความต้อ งการในอนาคตของประเทศชาติและความเป็นองค์กรชั้นนำใน
การจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ จึงกำหนดให้ มีหลักสู ตรห้อ งเรี ยนพิ เศษวิทยาศาสตร์
การเลือกแผนการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ตามความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียน
ในการสร้างปฏิสัมพั นธ์ที่ดีต่อกันแบ่งเป็นระดับ เช่น ฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากร มีการยอมรับใน
การทำงานเป็นทีม มีการกระจายงาน การสร้างความผูกพัน สร้างขวัญและกำลังใจ ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน
การสอน จัดสรรงบประมาณการจัดสื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดสวัสดิการแก่ทุก ๆ คนอย่างทั่วถึง
ตามความต้องการ มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม แล้วนำมาวิเคราะห์ พัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อ ให้เกิดความผูกพั นในระยะยาว ทำให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของ
โรงเรียนเสมอมา
5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยการรับฟั งความคิดเห็น ข้อ เสนอแนะของผู้ ปกครองจากการประชุมผู้ ปกครอง การติ ดต่อ ฝ่าย
บริหารโดยตรง หรือการรับฟังความคิดเห็นโดยผ่านครูที่ปรึกษา ครู และบุคลากร แล้วจัดอันดับความสำคัญ
เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน
(3) การสือ่ สาร และผลการดำเนินการของโรงเรียน
1) ด้านการสื่อสาร
ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการในการสื่อสารกับครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและการทำให้โรงเรียน
ประสบความสำเร็จ โดยวิธีกระตุ้นให้เกิดการสื่ อสารที่ ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทางเป็น
รูปธรรม เพื่อให้ทราบถึงผลในการการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ และสร้างความผูกพัน ยกย่อง ชมเชยให้รางวัล
โดยพิจารณาอย่างโปร่งใส
การสื่ อ สารและการสร้ างความผู ก พั น กั บ ครู แ ละบุ ค ลากรภายในโรงเรี ยน เสริ ม สร้ างให้ มี ผลการ
ดำเนินการทีดีตามกระบวนการดังนี้
1. การสื่อสารจากบนลงล่าง จากฝ่ายบริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติ เช่น ประชุม/ชี้แจงคำสั่ง บันทึกข้อความ
การสนทนาแบบไม่เป็นทางการเอกสารการจัดให้มีการประชุมดำเนินการตามกลุ่มงาน/วาระและโอกาสต่าง ๆ
คือ การดำเนินการประชุมโดยผู้บริหารและฝ่ายบริหารประจำสัปดาห์ และหัวหน้างาน/กลุ่มสาระฯประจำ
สัปดาห์การประชุมบุคลากรประจำเดือนการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตาม
โครงการ กิจกรรม และงานพิเศษอื่น ๆ เช่นงานสนับสนุนชุมชนการประชุมฝ่ายบริหารและสภานักเรียน
2. การสื่อสารจากล่างขึ้นบน จากครู บุคลากรไปสู่ฝ่ายบริหาร เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในการประชุมการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ
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โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ การสื่อสารสองทางซึ่งก็คือการประชุม อาจทำ
ให้ครู บุคลากร ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นได้ทุกคน ผู้บริหารจึงใช้ระบบสื่อสารโดยการสื่อสารผ่านหัวหน้า
งานเป็นขั้นตอนตามลำดับหรือเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้อำนวยการได้โดยตรง
รูปแบบอื่น ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่
๑. ใช้เอกสาร/รายงาน ประกาศ คำสั่ง ระเบียบข้อปฏิบัติ บันทึกข้อความ หนังสือเวียน การส่งข้อมูล
นัดหมายทาง SMS หรือ Website ของโรงเรียน การตั้งกลุ่มสื่อสารทาง Line หรือ Facebook เพื่อให้บุคลากร
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
2. การให้รางวัลและการยกย่องชมเชย โดยใช้วาระในการประชุมร่วมกันยกย่องชมเชยครู บุคลากร ที่
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่ นและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีมีการให้กำลังใจ ได้การยกย่อง
ชมเชย สำหรับนักเรียนมีการยกย่องชมเชย มอบรางวัล บริเวณหน้า เสาธงในเช้าวันอังคารเพื่อเป็นการสื่อสาร
ทางอ้อมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนนักเรียน
2) การทำให้เกิดการปฏิบัตอิ ย่างจริงจัง
ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์การปรับปรุงผลการดำเนินงาน และบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่าง
นั ก เรี ย น และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โรงเรี ย นจึ ง ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การออกแบบระบบงานแ ละออกแบบ
กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงาน
1. การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามแผนผั ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน มี ก ารดำเนิ น การในรู ป
คณะกรรมการวางแผนโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพและยั่งยืน
2. นำระบบงานไปปฏิ บัติโดยมีทีมบริ หารทำหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนิ นงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
ประกอบด้วยฝ่ายบริหารสถานศึกษา กำหนดระบบงานโดยเน้นการกระจายอำนาจและการมี ส่วนร่วมของ
บุคลากรมีหัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ทำหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพและยั่งยืน
3. กำหนดวิธีการจัดการระบบงานขับเคลื่อ นภารกิจ 2 ลักษณะคือจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน
จากบนลงล่าง (top-down) หมายถึง วิธีการดำเนินงานซึ่งมาจากการที่ผู้บริหารมอบหมายเรื่องให้หัวหน้าฝ่าย/
งาน/กลุ่มสาระฯ รับเรื่องและนำไปประชุมปรึกษากับผู้รับผิด ชอบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานลงมือ ปฏิบัติและจาก
ล่างขึ้นบน (down-top) หมายถึง วิธีดำเนินงานซึ่งมาจากบุคลากรขอคำปรึกษาและแนะนำเกี่ ยวกับงานที่
รับผิดชอบจากหัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯนำเรื่องแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบและ/หรือนำเสนอให้ที่ประชุม
รับทราบเพื่อร่วมกันคิดหาแนวทางดำเนินการตามโครงการ/แผนงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยจัดระบบการเรียนรู้/
ส่งเสริมที่มีคุณภาพ
4. มีการวัดผล/ประเมินผลโครงการเพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปพัฒนา
สู่ความเข้มแข็งและยัง่ ยืนในการบริหารงานต่อไปในอนาคต
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3) การประเมินผลการดำเนินการ
ในการประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้
ดำเนินการเป็นขั้นตอน และตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทุกปี การประเมินผลงาน
ผู้บริหารและนำผลการประเมินไปปรับระบบการนำองค์กร มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
- ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยครู ผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน ด้านการบริหาร
สถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
- จากการทำวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสอบถามความพึงพอใจ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงาน รวมทั้งเป็นการประเมินฝ่ายบริหารทุกฝ่ายอีกด้วย
2. ฝ่ายบริหารระดับรองผูอ้ ำนวยการนั้น มีการประเมินโดยผู้อำนวยการโดยพิจารณาตามองค์ประกอบ
ของการดำเนินงานและปัจจัยอื่ น ๆ เช่ นการเกษียณอายุราชการ ช่ วงเวลาของการได้รับความดีความชอบ
ผลสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในการกำหนดค่ า ตอบแทนของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นใช้ ก ารประเมิ น ผลการดำเนิ นการเหล่ า นี้ คื อ
ผู้ อ ำนวยการโรงเรี ยน เป็ นผู้ มี อ ำนาจสู งสุ ดในโรงเรียนดังนั้ น การกำหนดค่าตอบแทนซึ่งหมายถึง การขึ้ น
เงินเดือนประจำปี จะเป็นการประเมินจากต้นสังกัด ซึ่งพิจารณาจาก
1. กำหนดให้มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
2. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (Individual
Scorecard) โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
3. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการประเมินผลงานตามที่ได้รับมอบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินเพื่อให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรม
5. มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ
6. ผู้บริหารสถานศึกษาและฝ่ายบริหาร นำผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
รางวัลจูงใจและการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ และนำผลการประเมินแจ้งกลับไปยังบุคลากรและนำผลการ
ประเมินไปใช้ประกอบการให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนา
ขีดสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจะได้ รั บ การประเมิ น ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใ น
สถานศึกษา ด้านการบริหารสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้
ผลการทบทวนการดำเนินการข้างต้นไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลในการนำองค์กรของฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีการทบทวนผลการดำเนินการโดยมีการประชุมประจำปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมและศึกษารวบรวมวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินการ และให้ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ นำผลการประเมินผลการทบทวนประกอบการจัดทำแผนปฏิ บัติการ
ประจำปี
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กระบวนการจัดทำแผนปฏิบตั ิการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
(1) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนได้ดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยใช้องค์ความรู้จากการดำเนินงานในปีที่
ผ่านมา ได้แก่ การจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร โดยมี
เป้าหมายสุดท้าย เพื่อให้ได้ผลงานที่กำหนดไว้ในช่วงการปฏิบัติ ซึ่งจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ
ต่อกระบวนการทำงาน ในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ มีขั้นตอนดังภาพ

1. ทบทวนกลยุทธ์ กำหนด
เป้าหมายของโรงเรียนและ
รูปแบบการเขียนแผนปฏิบัติ

2. จัดทำรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
โดยหัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้

4. คณะทำงานแผนงาน
โรงเรียนจัดทำแผน
ปฏิบตั ิการประจำปี
กำกับติดตาม จัดทำสรุป
แผนปฏิบัติการประจำปี
และประเมินผล

สื่อสารลงสู่การปฏิบัติ
และขับเคลื่อน

5. เสนอแผนปฏิบตั ิการ
ประจำปี พิจารณาอนุมตั ิ

แสดงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการและการนำไปสูก่ ารปฏิบัติ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนจะมีการปรับเปลี่ยน
แผน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น และคำนึงถึงความสอดคล้องกับวั ตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่วางไว้
โดยการประชุมคณะกรรมการแผนงานโรงเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการแล้วเสนอต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
(2) กระบวนการนำแผนปฏิบัติการไปสูก่ ารปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัตงิ านเพือ่ ส่งมอบผลผลิต การให้บริการ
การศึกษาที่เชือ่ มโยงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้วทางงานแผนงานของ
โรงเรียนได้รวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยมี
กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สื่อสารทิศทางของโรงเรียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
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2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลักและ
ผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพือ่ กำหนดกลยุทธ์ และจัดทำ
แผนปฏิบัตงิ านให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม โดย
ติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมือ่ สิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร้างกลไกการขับเคลือ่ นและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่
สาธารณะชนและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
(3) กระบวนการจัดสรรทรัพยากร
ในการจัดสรรทรัพ ยากรเพื่ อ สนับสนุนให้แผนปฏิ บัติการบรรลุผ ลโรงเรียนประเมินความเสี่ยงด้าน
การเงินและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการโดยโรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณ ซึ่ง มี
การวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามความต้องการของหน่วยงานและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้กำหนดขอบข่ายใน
การบริหารงบประมาณและขั้นตอนการจัดทำกรอบงบประมาณ ดังนี้
1. ประมาณการงบประมาณที่โรงเรียนจะได้รับเงินงบประมาณจัดสรรจากรัฐ
2. ประมาณการรายได้ที่โรงเรียนจะได้รับจากเงินนอกงบประมาณ
3. กำหนดกรอบงบประมาณรายจ่าย
4. จัดลำดับความสำคัญของ งาน/โครงการและจัดทำงบประมาณรวมของแต่ละงาน/
โครงการ ให้พอดีกับกรอบวงเงินที่คาดคะเนไว้
5. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาเห็นชอบ
6. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
7. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง
ทั้งนี้การบริหารงบประมาณยังคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ตอ่ ผู้เรียนสูงสุด
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด โดยการดำเนินงานทีถ่ ูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง
(4) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดทำแผนงานทรัพยากร
บุคคล และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการประจำปี โดยประเมินสถานการณ์ด้านบุ คลากร การเกษียณอายุราชการ
ด้วยการนำข้อมูล ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ข้อ เสนอแนะ ความเห็นจากงานประกันคุณ ภาพภายใน
สมรรถนะหลัก ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ทบทวนนโยบาย โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติแผนงานทรัพยากรบุ คคล ชี้แจงไปสู่แผนปฏิบัติการของทุกฝ่าย
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เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลัง แผนสรรหา บรรจุแต่งตั้ง แผนอบรมพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนการศึก ษาต่อ
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
มีทักษะและความเชี่ยวชาญทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยที่แผนดังกล่าวได้คำนึงถึงผลกระทบและ
ความเปลี่ยนแปลงที่อ าจเกิดขึ้นเกี่ยวกับความต้อ งการด้านขีดความสามารถและอั ตรากำลั งบุคลากร และ
โรงเรียนได้วางแผนการบริหารบุคลากรให้เพียงพอเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. กำหนด หากเกิดการขาดแคลนครู
หรือบุคลากรสนับสนุน โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในการดำเนินการคัดเลือกสรรหาและจ้าง
เพิ่มเติมให้เพียงพอ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(5) กระบวนการวัดผลการดำเนินการ
กระบวนการวั ด ผลการดำเนิ น การของแผนกลยุ ท ธ์ โรงเรี ย นจั ด ทำตั ว บ่ งชี้ ค วามสำเร็ จ ซึ่ งแต่ ล ะ
แผนงาน/โครงการต้องกำหนดค่าของความสำเร็จเป็นร้อยละ โดยมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึง ผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และเมื่อ
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเสร็จสิ้นต้องมีการสรุปผลการดำเนินการ แล้วศึกษาว่ าแผนงาน/โครงการนั้น
ๆ มีผลการดำเนินการตามค่าของตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งการวัดผลการดำเนินการใช้หลัก
Key Performance เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ผลงานหรื อ ความสำเร็ จ ของงาน โดยจะแสดงให้ เ ห็ น รายละเอี ย ดใน
ความสำเร็จหรือล้มเหลวของงานนั้น ซึ่งครอบคลุมถึงนักเรียนตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(6) กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนได้กำหนดและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่ทำไว้ และอาจมีการปรั บปรุงแผนงาน/โครงการ
หากอยู่ในสภาวะที่จำเป็น หรือมีแนวทางการดำเนินการที่ดีกว่า โดยศึกษาผลการสรุปแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่าน
มา เพื่อวิเคราะห์ผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม หากแผนปฏิบัติการใดมีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ก็
จะนำมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หากแผนปฏิบัติการใดไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ ก็จะวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และปรับปรุงแก้ ไขแผนปฏิบัติการนั้นก่อนนำไปใช้
อีกทั้งกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา
โรงเรี ย นกรรณสู ต ศึ ก ษาลั ย จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี ดำเนิ น การจั ด ระบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถดำเนินงานพั ฒนาวิชาการที่เน้น
คุณ ภาพผู้ เรี ย นรอบด้ านตามหลั กสู ตรสถานศึก ษาในทุ กกลุ่ ม เป้ าหมาย จั ดทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึ ก ษา ดำเนิ น การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ความเชี่ ย วชาญทางวิช าชี พ และจั ดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
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2.2 ผลความสำเร็จข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ประเด็นตัวชี้วัด
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน

ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ

โรงเรี ยนกรรณสู ตศึ กษาลั ย จังหวัดสุ พ รรณบุ รีได้ มี การกำหนดเป้ าหมาย
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการพั ฒ นาของ
สถานศึกษา บริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา รวมถึงความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยมีการกำหนดให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของโรงเรียน
ข้อมูลหลักฐาน : แผนปฏิบัตกิ ารโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ปีการศึกษา 2562
รายงานการประชุมผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
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ประเด็นตัวชี้วัด
มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา

ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ

1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร และสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. โรงเรี ย นสามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะ
การคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้รับการพัฒ นาด้านการปลูกจิตสำนึกเป็น พลเมือ งดีของ
สังคม มีจิตอาสา สามารถใช้ ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
และจัดการศึกษาโดยสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งส่ง เสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชนในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
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ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการทีเ่ น้น
คุณภาพผูเ้ รียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย

ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม มีความกระตือรือร้นและ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
ข้อมูลหลักฐาน : โครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
แบบตอบรับ/ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ภาพเข้าร่วมกิจกรรม

2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อมูลหลักฐาน : เอกสารงานบริหารงานวิชาการ
แบบบันทึกของครูผู้สอนประจำรายวิชา

3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู เขียน และการสืบค้นข้อมูล
ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ตนเองต้องการได้อย่าง รวดเร็ว
ข้อมูลหลักฐาน : เอกสารงานบริหารงานวิชาการ
แบบรายงานผลการประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์

4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
นักเรียน มีการบูรณาการการเรียนรูร้ ะหว่างกลุ่มสาระฯ
ข้อมูลหลักฐาน : โครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันภาษาไทย/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กิจกรรมที่ส่งเสริมร่วมกับสถาบันภายนอก

5. งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ
ทั้งการแนะแนวด้วยครู เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และการเชิญวิทยากร
มาแนะแนวอาชีพ
ข้อมูลหลักฐาน : โครงการของกลุ่มงานแนะแนว
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

6. โรงเรียนมีการสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและ ภายนอก
โรงเรียน
ข้อมูลหลักฐาน : รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
รายงานผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา

7. ครูร้อยละ 90 มีการประเมินนักเรียนด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
ข้อมูลหลักฐาน : แผนการจัดการเรียนรู้
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พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ

1. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการอบรมคูปองครู คิดเป็น ร้อยละ 100
ของครูทั้งหมด และนำการอบรมนั้นมาพัฒนา ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลหลักฐาน : รายงานการอบรมสัมมนา/เกียรติบัตร

2. ครูร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ
ข้อมูลหลักฐาน : ประวัตกิ ารรับราชการ (กพ.7) /รางวัลครูผู้ดีไม่มีอบายมุข

3. ครูร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียน เป็นสำคัญโดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความ เป็น
เลิศทางวิชาการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ข้อมูลหลักฐาน : แผนการจัดการเรียนรู้ /สื่อการเรียนรู้
แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
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ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ

จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ

โรงเรียนมีโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (S.B.M.) จัดกิจกรรม พัฒนาอาคาร
สถานที่ กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนดนตรี กิจกรรมพัฒนา
งานรักษาความปลอดภัย นักเรียนจิตอาสา การสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่
จบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ระบบการดู แ ลนั ก เรี ย น กิ จ กรรมปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ จั ด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เ อื้อ
ต่อการจัดการ เรียนรู้และมีความปลอดภัย
ข้อมูลหลักฐาน : การประชุมร่วมฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร เครือข่ายผู้ปกครอง
โครงการปรับภูมิทศั น์แหล่งเรียนรู้
โครงการปรับภูมิทศั น์อาคารสถานที่
โครงการปรับภูมิทศั น์หอ้ งเรียน
โครงการนักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา
ยุทธศาสตร์ “กุญแจ 7 ดอก” ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมรณรงค์วนิ ัยงานจราจร
โครงการกิจกรรมงานแนะแนว
โครงการที่ปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
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ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
จัดระบบเทคโนโลยี 1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดชัดเจน สอดคล้อง กับบริบท
สารสนเทศเพือ่
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล และ แผนการศึกษาแห่งชาติ
ข้อมูลหลักฐาน : แผนปฏิบัตกิ ารโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ปีการศึกษา 2562
สนับสนุนการบริหาร
แผนและนโยบายทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้
2. มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
ข้อมูลหลักฐาน : ระบบการบริหารงาน KS MODEL
ระบบปฏิบัตงิ าน PDCA
ยุทธศาสตร์ “กุญแจ 7 ดอก”
การประชุมแบบมีส่วนร่วม ภาคี 4 ฝ่าย

3. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา
ข้อมูลหลักฐาน : ระบบนิเทศภายในโรงเรียน
การอบรมระบบออนไลน์
การอบรมสัมมนาตามระบบราชการ
การพัฒนาตนเองตามศักยภาพส่วนบุคคล

4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย
ข้อมูลหลักฐาน : โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและ การจัดการ
เรียนรู้ทเี่ หมาะกับสภาพของสถานศึกษา
ข้อมูลหลักฐาน : โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

6. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาควบคู่กับ
ความเป็นไทย และรักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพื่อเอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลหลักฐาน : โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
โครงการในกลุม่ งานคอมพิวเตอร์
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
STEM Education
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
แนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารมีกระบวนการ
บริหารและการจัดการตามนโยบายของส่ วนกลางระดับกระทรวง ส่วนภูมิภาคระดับสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายของจังหวัด โดยจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลั กสูตร สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิค
การประสานความร่วมมือที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ ม เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยมี ส่ ว นร่ ว ม นำข้ อ สรุ ป จากการประชุ ม ฝ่ า ยบริ ห าร คณะครู แ ละบุ ค ลากร รวมถึ ง
คณะกรรมการสถานศึกษา วางแผนร่วมกันในการกำหนดกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์
พั น ธกิ จ เป้ าหมาย ที่ ชั ด เจน มี การปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย ก้าวทันข่าวสารและเทคโนโลยี นำไปประยุ กต์ใช้ได้และเผยแพร่การดำเนินงาน อย่างเป็น
ระบบ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำและส่งเสริมให้ครูเป็นกลไกที่สำคัญในการที่จะนำชุมชนเข้ามาในโรงเรียน และ
นำโรงเรียนออกสู่ชุมชน เพราะเป็นผู้นำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนไปใช้ให้บังเกิดผลต่อนักเรียนและชุมชนทำ
ให้โรงเรี ยนเป็ นที่ ยอมรับ ของชุ มชนและสั งคม เครือ ข่ ายผู้ ปกครองมีความเข้มแข็ งในการมีส่ว นร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่มีระบบการจัดการที่ดี
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา นำสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากชุม ชน
เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องทำให้สถานศึกษาบริหารจัดการ
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3.2 จุดทีค่ วรพัฒนา
ดำเนิ น การพั ฒ นาการใช้ ร ะบบสารสนเทศที่ ทั น สมั ย เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด
การศึกษา กำหนดแนวทางและเป้าหมายการพัฒนางานของผู้บริหารให้ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1) เน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน แลกเปลี่ยนเรี ยรู้แสดง
ความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ตามความ
สนใจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21
2) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ตามศักยภาพที่
พัฒนาได้
3) ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตามการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
Thailand 4.0
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4) ส่ งเสริ ม โครงการลดเวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลารู้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนได้ เพิ่ ม ทั ก ษะและค้ น หาตนเองตาม
ศักยภาพ
5) ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานจากโรงเรียนสู่
บ้านและเพื่อชุมชน
6) ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ จากการเรียนการสอน ทักษะด้านกีฬ า ทักษะด้านคหกรรม
ทักษะด้านดนตรี ทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการสื่ อ สาร ด้วยการปฏิ บัติจริง เพื่ อ เป็นพื้ นฐานนำไปสู่
ทางเลือกการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้
7) โรงเรียนควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยสรรหาบุคคลเพิ่มเติม เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
8) มีการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในด้วยผู้ตรวจที่เป็นอิส ระโรงเรียนได้รับการตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกตามกระบวนการของการบริหารราชการ
9) การปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการตามระบบ
การประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยคณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ดชอบ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 กระบวนการรับฟังนักเรียน โดยผ่านสภา
นักเรียนหรือการรับฟังเสียงนักเรียนโดยตรง
กระบวนการบริหารและการจัดการช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(โควิด -19) ได้รับการประกาศให้ เป็นภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งเชื้อไวรัสได้แพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ และแพร่กระจายมายังประเทศ
ไทย การป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กและสถานศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี กำหนดมาตรการบนพื้นฐานความคิด “ชัดเจน เน้น ปลอดภัย เข้าใจผู้ปกครองและรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของนักเรียน” โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้และ
คุณธรรม สร้างความตระหนักการเฝ้าระวังและการสื่อสารที่ชัดเจนให้แก่ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง
เพื่อความเข้าใจพื้นฐานและการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี มี เหตุผลและความพอประมาณ ลดการวิตกกังวลในการ
ดำเนิ น ชี วิ ต และการตั ด สิ น ใจที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เรี ย น มี ค วามรู้ เท่ า ทั น สถานการณ์ แ ละมี ภู มิ คุ้ ม กั นต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โดยมีแนวทางในการบริหารและการจัดการ
คำนึงถึงสิ ทธิประโยชน์ของนั กเรี ยน ในระยะแรกของการแพร่เชื้ อ สื บ เนื่อ งจากช่ วงการจบการศึกษาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 การอนุมัติผลการเรียนเน้นความปลอดภัย มีการ
จัดส่งเอกสารทางการศึกษาด้วยระบบไปรษณียภัณฑ์ เพื่อป้องการการชุมนุม ตามมาตรการรักษาระยะห่างของ
กระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข จัด ประชุมงานอนามัย ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร เพื่อวางรูปแบบ
การเรียนการสอนและมาตรการรองรับการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
รองรับการเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม สำหรับด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทดลองการเรี ยนการสอน
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ผ่านระบบออนไลน์ ใช้ห้องเรียน Google Classroom การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และช่องทางการ
สื่อสารด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น Line Meet Zoom จัดระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามแบบ Learning by KS
model มีการรายงานผลสะท้อนกลับ เพื่อทบทวนรูปแบบและปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในช่วง
ทดลอง กำหนดและวางแผนการมาเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น จำกัดการเข้าเรียนห้องเรียนละ ไม่เกิน 25 คน
โดยกำหนดแบ่งนักเรียนเป็น ตอน ก และตอน ข สลับกันมาเรีย น 5/9 คือ การมาเรียน 5 วันหยุดอยู่บ้าน 9
วัน โดยเรียนจากระบบออนไลน์ และห้องเรียนออนไลน์ รับงานและศึกษาจากครูผู้สอน นัดหมายตรวจสอบการ
เรียนด้วยระบบการประชุมออนไลน์ มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชือ้ ไวรัส โดยกำหนดให้นักเรียน
สแกนตรวจวัดไข้ก่อนเข้าเรียน ลงชื่อการเข้ามาเรียนด้วยระบบแอพพลิ เคชั่ น ไทยชนะ และการลงชื่ อตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด และส่ งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาและฝ่ ายบริหารออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลมากำหนดทิศทางการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา เพื่อก้าวทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง New Normal
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
2.1 วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนิน โครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยโรงเรียนมีการจัดทำและกำหนดคุ ณ ลักษณะที่พึ งประสงค์และมาตรฐานที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับ โรงเรียน โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด เอกลักษณ์ที่สถานศึกษาต้องการสร้าง
โดยการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติตามรูปแบบ (Active learning) โดยให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ฝึกฝนการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและ
ตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มุ่ งเน้ น ให้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม ครู รู้ จั ก ผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล ดำเนิ น การ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ
และแหล่ งเรียนรู้ มี การบริห ารจั ดการชั้ น เรียนเชิ งบวก เพื่ อ ให้เด็ กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่ วมกัน อย่างมี
ความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนที่
กำหนดไว้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ โรงเรียนคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ศักยภาพของสถานศึกษา บริบทของชุมชนและท้องถิ่นซึ่ง
มาตรฐานที่กำหนดขึ้นผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดการที่เป็นระบบโดยเน้นการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการพัฒนาด้าน
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ เน้นสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันและสั งคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยคำนึงถึงความแตกต่างเป็นรายบุคคล มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนที่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าในทุกด้าน เช่น ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคหกรรม ห้องสมุด
ห้องสืบค้นข้อมูลด้าน ICT เป็นต้น ผู้เรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆที่มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิ บัติการคอมพิ วเตอร์การนำเสนอผลงานทางด้านคอมพิ วเตอร์ กิจกรรมฟิสิกส์สับประยุทธ์ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ การเข้าค่ายธรรมะ กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี การไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศ ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น
อีกทั้งยังเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผู้เรียนอย่างกิจกรรมชุมนุมที่แบ่ง
ประเภทตามความสนใจของผู้เรียนเป็น ๗ ประเภท ได้แก่ ๑) ส่งเสริ มวิชาการ ๒) ส่งเสริมคุณธรรมจริย ธรรม
๓) ท่องเที่ยวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๔) ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม ๕) กีฬา นันทนาการ และสุขภาพ ๖) ส่งเสริม
อาชีพ และ ๗) รักษาดินแดน โดยมีการติดตาม ผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามที่ผู้เรียนเลือกตามความถนัด
ของตนเอง ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้ งในและนอกห้องเรียน ยังคงเน้นการจัดการเรียนการสอนในระบบ
STEM ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับการเรียนสะเต็มศึกษาเข้าด้วยกัน ทำให้
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นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสะเต็ ม ศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น การเชื่ อ มโยง ความรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนเข้า
สู่ยุค Thailand 4.0 มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้พัฒนาคุณ ภาพชีวิต และเพื่อยกระดับคุณ ภาพการ
เรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เท่าเทียมนานาชาติ สถานศึกษายังได้มุ่งมั่นและมี
การพัฒนาสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดย
การดำเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมี
การบูรณาการภาระงานชิ้นงาน โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปรับ
โครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรูท้ ี่สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียน การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนของครูยงั
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูใช้สื่อการเรียนการสอนเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี มี
ความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร โดยได้รับความร่วมมือ DLIT ที่พัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูอีกทางหนึ่ง มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ให้ครูทุก
คนทำงานวิจัย ในชั้ น เรี ยน ครู มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้แ ละให้ข้ อ มูล สะท้ อ นกลั บเพื่ อ พั ฒ นาและปรับ ปรุง
โรงเรียนได้เน้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อมัลติมีเดียในห้องเรียนที่พ ร้อมต่อการ
จัดการเรียนรู้การสอนของครู มีบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการ
นำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ เพื่อ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ยุคของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน มีห้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการและขอความช่วยเหลือด้าน
เทคโนโลยีได้ ด้านการวัดและการประเมินผลครูใช้การประเมินผลที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินผล
พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ ครูยังให้คำแนะนำคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทางด้าน
การเรียนและคุณ ภาพชีวิตด้วยความเสมอภาคสามารถตรวจสอบได้ และให้ข้อมู ลย้อนกลั บแก่ผู้ เรียนและ
ผู้ปกครองได้ถูกต้อง ครูมีการจัดระบบในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการเรียนการสอน
2.2 ผลความสำเร็จข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสาร
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ประเด็น
ตัวชี้วัด
จัดการ
เรียนรูผ้ ่าน
ระบวนการ
คิดและ
ปฏิบัติจริง
และ
สามารถ
นำไป
ประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
ใช้สอื่
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และแหล่ง
เรียนรู้ที่
เอือ้ ต่อการ
เรียนรู้
มีการ
บริหาร
จัดการชั้น
เรียนเชิง
บวก

ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของทุกกลุม่ สาระฯ
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ชว่ ยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
3. บันทึกการจัดการเรียนรูเ้ ฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน
4. โครงการหรือกิจกรรมที่ชว่ ยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียน
ต่ำกว่าเกณฑ์
5. รายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปญ
ั หา นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
หลักฐาน : แผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา/โครงการในแผนปฏิบัตกิ ารโรงเรียน
ปีการศึกษา 2562/รายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ

1. ครูผู้สอนมีการใช้สอื่ และเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๒. งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี จัดทำระบบโครงข่ายติดตั้งอุปกรณ์ทั้งระบบสายและไร้สาย
เพื่อให้ผเู้ รียนและครูผสู้ อนสามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกห้องเรียน
หลักฐาน : โครงการในแผนปฏิบตั ิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
/รายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ

๑. ครูผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้รว่ มกันอย่าง
มีความสุข
๒. มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีการนิเทศติดตาม
การเรียนการสอนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการประเมินผลและรายงานการจัดรายงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน และรายงาน
กิจกรรม IS
หลักฐาน : 1. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบตั ิงานของครู
เช่น แผนการจัดการเรียนการสอน วิจัย สื่อ นวัตกรรม
๒. รายงานการจัดการเรียนการสอนวิชา IS

57
ประเด็น
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นำผลมา
พัฒนา
ผู้เรียน
มีการ
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ให้ข้อมูล
สะท้อน
กลับเพื่อ
พัฒนาและ
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เรียนรู้

ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
๑. ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ให้กับนักเรียน และให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสือ่ เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓. ผลการวิจยั ในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำ
หลักฐาน : ๑. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย รายงานการวัดและประเมิน
๒. ตรวจสอบจากแผนการจัดการเรียนรู้

๑. มีการนิเทศภายในเพือ่ ติดตามประเมินผลของแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
ของคุณครู เพือ่ ให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนโดยตรง
การเรียนการสอนอยู่เสมอ

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหาร
๒. มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการสอนและแก้ปัญหาในชั้นเรียน
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ร้อยละของครูที่เข้าร่วมกิจกรรม PLC
ประเด็น
ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัด
มีการ
๓. มีการอบรมครูตามความสนใจ เพือ่ เน้นการแก้ปญ
ั หาที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง และเพือ่ พัฒนา
แลกเปลี่ยน ตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
เรียนรู้และ
ให้ข้อมูล
สะท้อน
กลับเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
การจัดการ
เรียนรู้

หลักฐาน : ๑. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย รายงานการวัดและประเมิน
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
ครู มี ค วามมุ่ งมั่ น ตั้ ง ใจในการพั ฒ นาการสอน โดยจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ที่ เน้ น ทั ก ษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิ บัติ จริง ใช้วิธีการและแหล่ งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 จุดทีค่ วรพัฒนา
การประเมินผลการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเพือ่ นำไปพัฒนายังไม่หลากหลาย
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้
กระบวนการ PDCA
2) จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
พื้นฐานอาชีพและมีความรู้ตามาตรฐานสากล พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขีย น การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและด้านการคิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมาย
3) พัฒนาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) จัดทำแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
5) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมและเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้
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ส่วนที่ ๓
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเอง ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญ
ที่โรงเรี ยนต้อ งนำไปวิเคราะห์ สั งเคราะห์ เพื่ อ สรุ ปนำไปสู่ การเชื่ อ มโยง หรื อ สะท้ อ นภาพความสำเร็จ กั บ
แผนพั ฒ นาการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น และนำไปใช้ ในการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ดังนั้ น จากผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียนสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังนี้

สรุปผล
จุดเด่น
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีความสามารถด้าน
การคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จนได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดั บ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ระดั บ ประเทศ และระดั บ นานาชาติ
ผู้ เ รี ย นมี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ก ารทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดั บ ชาติ (O-NET) ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ และ ๖
ระดับ โรงเรี ยนสูงกว่าระดับ ประเทศ ผู้ เรียนมีความมุ่งมั่น
รัก สถาบั น โดยมี ค วามเคารพรั ก บุ พ การี ครู อ าจารย์ และ
ยึ ด ถื อ ท่ านครู อ าจารย์ เป็ น ต้ น แบบที่ ดี แ ก่ ต น และยอมรั บ
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ความสุ ข อี ก ทั้ ง ผู้ เ รี ย นมี ค วามพร้ อ มในการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดั บ ชั้ น ที่ สู งขึ้ น นอกจากนี้ โรงเรี ย นมี กิ จ กรรมให้ ผู้ เรี ย น
ได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงทั้ ง จากการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง และ
สามารถนำความรูไ้ ปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างหลากหลาย

จุดควรพัฒนา
โรงเรี ย นควรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่ อ สาร และการคำนวณ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นออกแบบ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ อย่าง
สม่ ำ เสมอ และใช้ เวลาว่ างให้ เป็ น ประโยชน์
และควรปลู ก ฝั งความเป็ น ไทยให้ กั บ ผู้ เรี ย น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ใช้ ต้ น แบบความเป็ น ไทยใน
ท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย
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จุดเด่น
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
แนวทางในการดำเนิน งานของโรงเรียนกรรณสู ตศึกษาลั ย
จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารมีกระบวนการบริหารและการ
จั ด การตามนโยบายของส่ ว นกลางระดั บ กระทรวง ส่ ว น
ภู มิ ภ าคระดั บ สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา และนโยบายของจั ง หวั ด โดยจั ด การศึ ก ษาที่
มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาให้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิค การประสานความร่วมมือที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม
ระดมสมอง การประชุ ม กลุ่ ม เพื่ อให้ทุกฝ่ ายมี ส่ว นร่วม นำ
ข้อ สรุ ป จากการประชุ ม ฝ่ ายบริ ห าร คณะครู แ ละบุ ค ลากร
รวมถึงคณะกรรมการสถานศึ กษา วางแผนร่ว มกัน ในการ
กำหนดกระบวนการพั ฒ นาสถานศึกษา กำหนดวิสั ยทั ศน์
พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณ ภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผล
การจั ด การศึ ก ษา สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการพั ฒ นา
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ทั น สมั ย ก้ า วทั น
ข่าวสารและเทคโนโลยี นำไปประยุกต์ใช้ได้และเผยแพร่การ
ดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำและ
ส่งเสริมให้ครูเป็นกลไกที่สำคัญในการที่จะนำชุมชนเข้ามาใน
โรงเรี ย น และนำโรงเรี ย นออกสู่ ชุ ม ชน เพราะเป็ น ผู้ น ำ
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนไปใช้ให้บังเกิดผลต่อนักเรียนและ
ชุ ม ชน ทำให้ โรงเรี ย นเป็ น ที่ ย อมรั บ ของชุ ม ชนและสั งคม
เครือข่ายผู้ปกครองมีความเข้มแข็ง ในการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ที่มีระบบการจัดการที่ดีเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา นำสู่ ความสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา ได้รับความร่วมมือจากชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้
สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

จุดควรพัฒนา
ด ำเนิ น การพั ฒ น าก ารใช้ ระ บ บ
สารสนเทศที่ ทั น สมั ย เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา กำหนด
แนวทางและเป้ า หมายการพั ฒ นางานของ
ผู้ บ ริ ห ารให้ ชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ พั ฒ นา
บุคลากรให้มีความพร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรม ด้ ว ยความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี
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จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการสอน โดยจัด
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ แ ละให้
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทัก ษะกระบวนการคิ ด ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปพัฒนา
ได้ปฏิบัติจริง ใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน ยังไม่หลากหลาย
และนอกสถานที่ ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ ต่างๆ
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สร้าง
นวั ต กรรมในการเรี ย นรู้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับทักษะ
ทางด้านวิชาการ
2) พัฒนาผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกและเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ
ผู้อื่นและส่วนรวม
๓) จัดโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างความภู มิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้กับผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรมและสม่ำเสมอ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1) เน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน แลกเปลี่ยนเรีย นรู้แสดง
ความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ตามความ
สนใจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21
2) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ตามศักยภาพที่
พัฒนาได้
3) ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตามการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่
Thailand 4.0
4) ส่ งเสริ ม โครงการลดเวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลารู้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เพิ่ ม ทั ก ษะและค้ น หาตนเองตาม
ศักยภาพ
5) ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานจากโรงเรียนสู่
บ้านและเพื่อชุมชน
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6) ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ จากการเรียนการสอน ทักษะด้านกีฬ า ทักษะด้านคหกรรม
ทักษะด้านดนตรี ทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการสื่ อ สาร ด้วยการปฏิ บัติจ ริง เพื่ อ เป็นพื้ นฐานนำไปสู่
ทางเลือกการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้
7) โรงเรียนควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยสรรหาบุคคลเพิ่มเติม เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
8) มี ก ารตรวจสอบทั้ งภายนอกและภายในด้ ว ยผู้ ต รวจที่ เป็ น อิ ส ระโรงเรี ย นได้ รั บ การตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอกตามกระบวนการของการบริหารราชการ
9) การปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการตามระบบ
การประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยคณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ดชอบ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 กระบวนการรับฟังนักเรียน โดยผ่านสภา
นักเรียนหรือการรับฟังเสียงนักเรียนโดยตรง
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้
กระบวนการ PDCA
2) จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
พื้นฐานอาชีพและมีความรู้ตามาตรฐานสากล พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่ อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและด้านการคิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมาย
3) พัฒนาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) จัดทำแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
5) โครงการปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ปรั บ ปรุ งอาคารเรี ย นและสภาพแวดล้ อ มให้ มี ค วามพร้ อ มและเอื้ อ ต่ อ
การจัดการเรียนรู้
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ส่วนที่ 4
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด่น)
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
☑ เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นที่ (C1)
ชือ่ ผลงานที่เสนอประเมินความโดดเด่น (Best Practices)
ค่ายพัฒนากีฬาและนันทนาการ ต้านภัยยาเสพติด “กรรณสูตเกมส์
(Sport & Recreation Drug Free Camp: SRD Camp)
คำสำคัญ บูรณาการ กีฬา นันทนาการ ยาเสพติด ระดมความคิด บริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562
1. บทนำ
กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต
ด้วยโรงเรียนกรรณสูตศึ กษาลัย เป็นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ประจำจังหวัด มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก
ส่งผลต่อ การดูแลนั กเรียน ดังนั้ นโรงเรี ยนจึงต้อ งคอยเฝ้ าระวัง ติดตาม ดูแลพฤติกรรมของนั กเรียนทั้งใน
ห้อ งเรียน และนอกห้ อ งเรี ยน ทั้งข้อ มูล ขั้น พื้ นฐานรายบุ ค คล โดยประสานความร่ว มมื อ ระหว่างบ้า นและ
โรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและชัดเจน การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อให้ผู้เรียนสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำกิจกรรมป้องกัน
แก้ไขปั ญ หายาเสพติด โดยมีการบู รณาการระหว่างองค์ ส ามรู้แ ละการกีฬ านัน ทนาการ เพื่ อ ให้ นั กเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในข้อของการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง เตรียมพร้อมเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และยังเน้นให้นักเรียนมีความรู้ คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมที่ฝึกฝนนักเรียนให้รู้จัก
การยอมรับและการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งปลูกฝังหน้าที่ของพลเมื องไทยให้นักเรียน มีความรัก สามัคคี
ได้ เรี ย นรู้ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารจัด การ การนำความรู้ ท างด้ า นวิช าการ การคำนวณ การคิ ด วิเคราะห์
การตีความ การนำเสนอ ทักษะดนตรีศิลปะ และสามารถแสดงออกซึ่งผลงานจากการระดมความคิดมาผสาน
กัน เพื่อเป็นทักษะชีวิต สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
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สภาพทัว่ ไป
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลั ยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุพ รรณบุรี ตั้งอยู่ใกล้วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
ด้วยดีจากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือโรงเรียนตลอดมา เป็นที่ออกกำลัง
กายของชุมชนตลอดจนให้ชุมชนใช้สถานที่ในการจัดงานต่าง ๆ นักเรียนที่เข้ามาศึกษามีความหลากหลายและ
แตกต่างตามบริ บ ทของครอบครั ว และที่ อ ยู่ อ าศัย วัฒ นธรรม ประเพณี ตลอดจนการประกอบอาชี พ ของ
ผู้ปกครอง
ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน “กรรณสูตเกมส์” มีการเสริมความรู้ในด้านต่างๆให้แก่นักเรียน ได้ นำไปใช้
ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในคณะสีของตนเอง โรงเรียนจึงได้วางแผนดำเนินการจัดฐานองค์ความรู้ ทั้งหมด 17
ฐาน ดังนี้
1. ฐานบริหารจัดการด้านกีฬากติกา การแข่งขัน
2. ฐานบริหารจัดการด้านนันทนาการ สนองนโยบายโครงการทูบี นัมเบอร์ วัน และเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณ
3. ฐานการเรียนรู้ด้านแปรอักษร
4. ฐานการเรียนรู้ด้านวินัยและมารยาท
5. ฐานการเรียนรู้ด้านกีฬาไทย กีฬาสากลและกีฬาสาธิต
6. ฐานการเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและภาพมุมสูง
7. ฐานการเรียนรู้สืบค้น ค้นคว้า
8. ฐานการเรียนรู้ด้านขบวนพาเหรดและดรัมเมเยอร์
9. ฐานการเรียนรู้ด้านการแสดงแฟนซี
10. ฐานการเรียนรู้ด้านกองเชียร์ / ผู้นำเชียร์ (ลีดเดอร์)
11. ฐานการเรียนรู้ด้านประชาสัมพันธ์ พิธีการและพิธีกร
12. ฐานการเรียนรู้ด้านงานฉากและศิลปกรรม
13. ฐานบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
14. ฐานบริหารจัดการด้านสวัสดิการ
15. ฐานบริหารจัดการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ จัดทำสื่อเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเกียรติคุณ ถ้วย
รางวัล เหรียญและประกาศนียบัตร นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ
16. ฐานการเรียนรู้จังหวะแห่งอนาคต ตัวโน๊ตมีชีวิต (วงโยธวาฑิต)
17. ฐานการเรียนรู้จิตอาสาและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

66
โดยมีคณะครู เป็นคณะกรรมการการจัดทำเอกสารหลักสูตรและองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการคิด การทำงานแก่นักเรียน เพื่อสร้างสรรค์งานให้เป็นไปตามระบบแบบ
แผน PDCA ในคาบที่มีการจัดการเรียนการสอน การประชุมคณะสีตามเวลาที่กำหนด พร้อมกับการปฏิบัติจริง
และการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ
ย้อนกลับมาปรับปรุงในการดำเนินงานพัฒนาโครงการและระบบของการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการฝึกทักษะปฏิบัติจริงนั้นจะทำให้นักเรียนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อ มได้ดี รวมไปถึงมีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งจะนำไปสู่การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความอดทน
ความเพียร และความพยายามที่ดีได้ นักเรียนๆจะสามารถปรับตัวได้ดีพร้อมทั้งความมีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจที่
ดีด้วย สิง่ เหล่านี้จะหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของวิธหี รือแนวทางที่เป็นเลิศ
เพื่อให้ นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี ได้เรียนรู้องค์ประกอบการบริหารจั ดการ ด้านสุขศึกษา พล
ศึกษาและ นันทนาการ มีทักษะการฝึกภาคปฏิบัติทุกมิติแห่งความเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเป็นผู้จัดการทีด่ ี
แสดงออกถึงความรัก ความภาคภูมิใจในสถานศึกษา การทำงานเป็นหมู่คณะ การประสานประโยชน์ และ
ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาควบคู่กับส่งเสริ มการจัดนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เน้นคุณภาพ ผู้เรียน
การประกาศเกียรติคุณ ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด สนองกลยุทธศาสตร์
จังหวัดสุ พ รรณบุรี ด้านกีฬ า เชิ ดชู ศิษ ย์เก่าที่ส ร้างชื่ อ เสี ยงระดับ ประเทศ และนานาชาติ โครงการ To Be
Number One โครงการเยาวชนคนดี ศ รี สุ พ รรณ โครงการจิ ต อาสา และ นโยบาย ASK (Attitude Skill
Knowledge) ทัศนคติดี มีทักษะ มากด้วยสาระความรู้
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 90 ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษารู้จักความรักสามัคคี มีสุขภาพที่แข็งแรง ได้เล่นกีฬา
โดยไม่คิดพึง่ พาสิ่งเสพติด
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่ดีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพา
สิ่งเสพติด
2) นักเรียนรู้รักสามัคคีรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3) นักเรียน เป็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยอาศัย กีฬาเป็นเครือ่ งมือสำคัญ
4) นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากฐานองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารภายในคณะสี
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2. แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูม)ิ ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ
การดำเนินงานกิจกรรม “ค่ายพั ฒ นากีฬ า นั นทนาการต้านภั ยยาเสพติ ด กรรณสู ตเกมส์ ” มีการ
ดำเนินงาน วางแผนดำเนินการจัดฐานองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริม เพิ่ มประสิทธิภาพ กระบวนการคิด การทำงาน
แก่นั กเรี ยน เพื่ อ สร้ างสรรค์ งานให้ เป็ น ไปตามระบบแบบแผน PDCA ในคาบที่ มีการจั ดการเรีย นการสอน
การประชุมคณะสีตามเวลาที่ก ำหนด พร้อมกั บการปฏิบั ติจริงและการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการ
ดังกล่าว มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา
1) เสนอขออนุมัติดำเนินงาน
2) ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวการทางดำเนินงาน
3) จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
4) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 วางแผนการดำเนินการ
1) ดำเนินงานตามแนวทางและกรอบเวลาที่กำหนด
2) จัดเก็บข้อมูล รวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ
1) สำรวจข้อมูลปัญหา อุปสรรคและประเมินผลการดำเนินงาน
2) รวบรวมปัญหา สรุปผลการประเมิน เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน
ขั้นที่ 4 ประเมินผล
1) ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน
2) เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
3) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ขั้นที่ 5 สะท้อนกลับผลลัพธ์
1) พัฒนากิจกรรม/โครงการ
2) การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
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กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยใช้กระบวนการ PDCA
ในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน
ค่ายพัฒนากีฬาและนันทนาการ ต้านภัยยาเสพติด “กรรณสูตเกมส์ SRD Camp”
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3. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เป้าหมาย
ของกิจกรรม/
ของกิจกรรม/โครงการ
โครงการ
๑. เป้าหมายเชิง
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ของ
ปริมาณนักเรียน
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาที่เข้า
เข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนากีฬา
ร้อยละ ๑๐๐
นันทนาการและต้านภัยยาเสพ
ติด กรรณสูตเกม ครั้งที่ 62
รู้จักความรักสามัคคี มีสุขภาพ
ที่แข็งแรง ได้เล่นกีฬา โดยไม่
คิดพึ่งพาสิ่งเสพติด
๒. เป้าหมายเชิง
๑)นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัย
ที่ดีและรู้จักใช้เวลาว่ างให้เป็น
คุณภาพ
ประโยชน์ได้เล่ นกีฬ าไม่พึ่ งพา
สิ่งเสพติด
๒) นักเรียนรู้รักสามัคคีรู้แพ้ รู้
ช น ะ รู้ อ ภั ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ดำรงชี วิ ต อยู่ ในสั ง คมอย่ า งมี
ความสุข
๓) นักเรียน เป็นคนมีคุณ ภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี โดยอาศั ย กี ฬ าเป็ น
เครื่องมือสำคัญ
4) นักเรียนสามารถนำความรู้ที่
ได้รับจากฐานองค์ความรู้ไปใช้
ในการบริหารภายในคณะสี

ผลการดำเนินการ
ของกิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
 เป็นไปตาม
เป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ต่ำกว่าเป้าหมาย

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๑๐๐ ตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จของกิจกรรม
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๙๐ รู้จักความรัก
สามัคคี มีสุขภาพที่แข็งแรง
ได้เล่นกีฬา โดยไม่คิดพึ่งพาสิง่
เสพติด
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความ  เป็นไปตาม
พึงพอใจในการเข้าร่วม
เป้าหมาย
โครงการระดับดีมาก
สูงกว่าเป้าหมาย
ต่ำกว่าเป้าหมาย
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เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการเล่นกีฬาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ตามนิยามของการมีสุขภาพที่ดี นักเรียนและครูแต่ละคณะสีมีโอกาสได้ปรึกษาหารือร่วมกัน
ตัดสินใจเลือกทำกิจกรรม ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่ องการเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นประธานสี ประธานฝ่ายกีฬา
หรือประธานฝ่ายงานต่าง ๆ และผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี เพราะ
คณะสีจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงาน เสียสละ ร่ว ม
แรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฏิบัติ ตามที่กำหนดไว้อย่างมีความสุขผลของการแข่งขันมีทั้ง
ชนะหรือแพ้สิ่งนี้สามารถพัฒ นาการควบคุมอารมณ์ ให้รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ ฝึกฝนสภาพจิตใจให้เป็น
บุคคลที่ สามารถทนต่อสถานการณ์ที่บีบคั้นผิดหวังได้ เกิดระบบการทำงานเป็นทีม และการยอมรับความเห็น
ต่างกัน กิจกรรมกีฬาเปรียบได้กับการจำลอง สถานการณ์ในการดำเนินชีวิตจริงตัวอย่างข้างต้นเป็นประโยชน์
บางส่วนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมติดตัวไปสู่สังคมในอนาคต เป็นการบูรณาการ กีฬาและ
ทักษะทางวิชาการ และตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีห่างไกลยาเสพติด ผ่านกระบวนการระดมความคิดและการ
บริหารจัดการ ทำให้สถานศึกษามีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ มีความเชื่อมโยงเกิดผลตามเป้าหมาย
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ การสร้างพื้ นฐานให้นักเรียนมีพั ฒนาร่างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ตามนิยามของการมีสุขภาพที่ดีส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในทักษะวิชาการ จึงนำมาสู่
การสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ทักษะบูรณาการ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การนำ
ความรู้ทางด้านวิชาการ การคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การตีตวาม การนำเสนอ ทักษะดนตรีศิลปะ และสามารถ
แสดงออกซึ่งผลงานทำให้นั กเรี ยนได้พั ฒ นาศักยภาพคุณ ภาพผู้ เรียนให้มี ความรู้และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า พัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
ปัจจัยเกื้อหนุน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้รับการประสานความร่วมมือ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายผู้ปกครองทุกภาคส่วน
๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
ในการดำเนินโครงการและกิจกรรม ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในทั้งหมด ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอก การประสานความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานและภาคีเครือข่าย
ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพในการจัดโครงการหรือกิจกรรม
มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจและมีความต้องการในการจัดการศึกษาในทิศทางเดียวกัน “ความสัมพันธ์รูปแบบการ
มีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถเข้าไปในการบริหารจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นยุคที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่าง
ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรอบตัว
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6. การเป็นต้นแบบให้กบั หน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รบั
โรงเรียนได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จาก
สื่อออนไลน์ “เดลินิวส์” ในการดำเนินการค่าย
พัฒนากีฬาและนันทนาการ ต้านภัยยาเสพติด
“กรรณสูตเกมส์ Sport and Recreation Drug Free
Camp 2019 ”

ประธานพิธีค่ายพัฒนากีฬาและนันทนาการต้าน
ภัยยาเสพติด “กรรณสูตเกมส์” ครั้งที่ 62 พร้อมกล่าว
“ชื่ น ชมการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการจัด การ
แข่งขัน และให้ความสำคัญในด้านการกีฬา โดยนักเรียน
สามารถจั ด กิจ กรรมนี้ ได้ อ ย่ างน่ าชื่ น ชม และยิ่ งใหญ่
เพิ่มขึ้นทุกปี เป็นแบบอย่างในวงการศึกษาได้เป็นอย่าง
ดี ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจแทนสมาชิ ก ทุก ๆ คน ที่ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสำคัญของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ การกีฬา
นั้ น นอกจากจะส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพให้ แ ข็ ง แรงสมบู ร ณ์
แล้ว ยังทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถเป็นนักกีฬา
ชั้นแนวหน้า ตรงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของจังหวัด
สุพรรณบุรี”... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/724677
7. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ)
กำหนดดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุ ณ ภาพชีวิตด้านสุขภาพกายสุ ขภาพจิตการบริหารจัดการ
กิจกรรมค่ายพัฒนาการกีฬาและนันทนาการต้านภัยยาเสพติด (Sport and Recreation Drug free Camp :
SRD CAMP 2019) ซึ่งการดำเนิน โครงการในครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักสามัคคี รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัยและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีการดำเนินการดังนี้
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ประมวลภาพการดำเนินงาน
โครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต

ภาพ กิจกรรมการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 62
ครั้งที่ 1
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ภาพกิจกรรมการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 62
ครั้งที่ 2

74

ภาพ กิจกรรมการประชุมลงมติในการจัดทำเสื้อกีฬาสีโดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูประธานคณะสี
ประธานคณะสี และ ผู้ดำเนินโครงการ
ครั้งที่ 2
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ภาพ กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและสนามกรีฑาก่อนการจัดกิจกรรม
กีฬาสี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน
ครั้งที่ 2
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ภาพ กิจกรรมบรรยากาศงานแถลงข่าวกิจกรรม SRD CAMP
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 2
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ภาพ กิจกรรมการเปิดตัวมาสคอตทัง้ สอง "น้องเก่งสุดและน้องเก่งจัง"
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ภาพ กิจกรรมการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนแต่ละคณะสี นำโดยครูประธานของแต่ละสี พร้อมกับ ผู้อำนวยการ
ราชันย์ ทิพเนตร ได้มอบเงินบำรุงของแต่ละคณะสี
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ภาพ กิจกรรมท่านผูอ้ ำนวยการราชันย์ ทิพเนตร ได้พานักเรียนเข้าพบ
ท่านนายกบุญชู จันทร์สวุ รรณ เพื่อจุดไฟคบเพลิงกรรณสูตเกมส์
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ภาพ กิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาภายใน "กรรณสูตเกมส์" ครั้งที6่ 2
Sport & Recreation Drug Camp 2019
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562
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ภาพ กิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาภายใน "กรรณสูตเกมส์" ครั้งที6่ 2
Sport & Recreation Drug Camp 2019
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562
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ภาพ กิจกรรมการจัดทำเล่มสูจิบตั ิ "กรรณสูตเกมส์" ครั้งที่ 62
Sport & Recreation Drug Camp 2019
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ภาพ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "กรรณสูตเกมส์" ครั้งที่ 62
Sport & Recreation Drug Camp 2019
ภาพความประทับใจในการแปลอักษรของเด็ก กส. เก่งสุด
ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562
กิจกรรมฐานองค์ความรู้
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หลักสูตรและองค์ความรู้

กิจกรรมฐานองค์ความรู้
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ภาคผนวก
- คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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