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        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

         ของสถานศึกษา 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 
ตามหนังสืออ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เรื่อง ให้ใช้

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งกำหนดให้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   พ .ศ. ๒๕61 มีจำนวน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และ มาตรฐาน  
ท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทางโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี จึงได้จัดทำผลการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนา  ผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียม
ความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี      
ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ยุทธศาสตร์จังหวัดตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ซึ่งโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (WORLD CLASS STANDARD SCHOOL) 
บนพื้นฐานความเป็นไทย และผ่านการประเมิน  OBEC QA รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา และส่งเสริมค่านิยมเพื่อ
การสร้างความยั่งยืนตามหลักความเป็นไทย พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 โรงเรียนยังได้สร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการทำงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง และผู้ให้
การสนับสนุนทุกภาคส่วน ส่งผลให้โรงเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้  

บัดนี้ทางโรงเรียนได้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำสรุปรายงานผลการประเมิน
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัดในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

      
 

(นายราชันย์ ทิพเนตร) 
ผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย 

จังหวัดสพุรรณบุร ี
 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 
 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       ๑ 
 - ข้อมูลทั่วไป         ๑ 
 - ข้อมูลผู้บริหาร         ๑๐ 

- ข้อมูลข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา     ๑๐ 
- ข้อมูลนักเรียน         ๑๘ 
- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     ๑๙ 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๒๔ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน       ๒๔ 
 - วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา      ๒๔ 
 - ผลความสำเร็จข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชงิประจักษ์     ๒๗ 

- จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สงูขึน้   ๓๒ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ๓๓ 
- วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา      ๓๓ 

 - ผลความสำเร็จข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชงิประจักษ์     ๔๓ 
- จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สงูขึ้น   ๔๙ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสำคญั  ๕๒ 
- วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา      ๕๒ 

 - ผลความสำเร็จข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชงิประจักษ์     ๕๔ 
- จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สงูขึ้น   ๕๖ 

ส่วนท่ี ๓ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา        ๕๘ 
ส่วนท่ี 4 การปฏิบัติท่ีเป็นเลศิของสถานศึกษา       ๖๒ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือโรงเรียน : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสพุรรณบรุี 
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน : พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ผูว้่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่ตั้งสถานศึกษา : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี 440  ถนน
มาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณท่ีตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่
น้ำท่าจีน ฝั่งขวาถนนมาลัยแมน ระยะห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 
48 ไร่ 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางด้าน               
ทิศตะวันตกของประเทศไทย อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม บริเวณโรงเรียน         
เป็นพื้นดินถม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 3 - 10 เมตร สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน 
ฤดูร้อน และฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.2 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 105.7 
มิลลิเมตร 
 สภาพทำเลที่ตั้ง : มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบ ดังน้ี 

➢ ด้านทิศเหนือติดกับลำรางสาธารณะและท่ีดินสว่นบุคคล (ด้านหลังโรงเรียน) 
➢ ด้านทิศใต้ ติดต่อกับถนนมาลัยแมน (ด้านหน้าโรงเรียน) 
➢ ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่บ้านจัดสรรของบรษิัทสุพรรณแลนด์แอนดเ์ฮ้าส์ 
➢ 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 ท่ีตั้ง
ของตำบล รั้วใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ห่างจากท่ีว่าการอำเภอประมาณ                        
3 กิโลเมตร จังหวัดสุพรรณบุรีมีอาณาเขตพื้นท่ีประมาณ 12,167 ไร่ ลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม              
มีทรัพยากรดินและน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับทำเกษตรกรรม พื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีดอนน้ำท่วมไม่ถึง               
ทางทิศตะวันออกของตำบล มีแม่น้ำไหลผ่านเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบล รั้วใหญ่กับตำบลสนามชัย และ
ตำบลท่าพี่เลี้ยง พื้นท่ีของตำบลรั้วใหญ่ไม่เป็นผืนเดียวกัน โดยมีจุดกลางเป็นเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี                    
มีประชากรท้ังสิ้น 26,657 คน เป็นชาย 12,448 คน หญิง 14,209 คน จำนวนครัวเรือน 10,547 
ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้เฉลี่ยปีละ 50,000 บาท/คน มีการแบ่งเขต
ปกครอง   ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่น โดยมีหมู่บ้านท้ังหมด 6 หมู่บ้าน จุดเด่นของพื้นท่ี
ตำบลรั้วใหญ่  มีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง เช่น วังมัจฉาวัดพระลอย คุ้มขุนแผน ต้นมะขามยักษ์วัดแค                  
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เรือนขุนช้าง หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็น ท่ีตั้งของโรงเรียนกีฬาจัง หวัด
สุพรรณบุรี สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานท่ีแข่งขันกีฬาระดับประเทศมาแล้วหลายครั้ง              
และสถานศึกษาสำคัญ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัด
สุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาล วัดป่าเลไลยก์ วิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส ในอดีตประมาณสมัยทวาราวดี 
ชุมชนวัด   ป่าเลไลยก์ซึ่งท่ีเป็นประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกษัตริย์สุพรรณบุรีเป็นผู้สร้าง เช่น หลวงพ่อโตวัด
ป่าเลไลยก์  วัดชุมนุมสงฆ์ วัดพริก วัดกระต่าย เพื่อให้สอดคล้องกับตำนานพระป่าเลไลยก์ ซ่ึงเป็นปางหนึ่งของ
พระพุทธรูปท่ีมีในประเทศไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ในสมัยต่อ ๆ มาถือเป็นโบราณราชประเพณีท่ีต้องเสด็จ             
พระราชดำเนินมาสักการะบูชา ปัจจุบันโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี                   
มีสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นท่ีเพิ่มข้ึนอีกคือ โรงเรียนสุพรรณภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โรงเรียนวิทยา
ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดประตูสาร) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดปราสาททอง) 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส) โรงเรียนสหวิทย์พาณิชย์การ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง 
และโรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 
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    แผนที่อำเภอเมืองสพุรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ประวัติโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
 
  พ.ศ. 2441 ขุนปรีชานุศาสน์ (ปล้อง ธรรมารมณ์) ได้ใช้บ้านของท่านสอนหนังสือลูกหลาน และเด็ก
ในละแวกบ้านโดยไม่คิดค่าตอบแทน เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จตรวจ
ราชการเมืองสุพรรณบุรี จึงรับสั่งให้สร้างอาคารเรียนข้ึน เป็นเรือนทรงปั้นหยาชั้ นเดียว หลังคามุงจาก และ
ขนานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนปรีชาวิทยาคาร” มีนายปล้อง ธรรมารมณ์ เป็นครูใหญ่ และต่อมาได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนปรีชานุศาสน์ ได้รับพระราชทานเงินเดือน ๆ ละ 25 บาท ต่อมาอาคารเรียน
ชำรุด ท่านขุนฯและบรรดาศิษย์ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ โดยย้ายไปอยู่ใกล้สี่แยกนางพิม 
 พ.ศ. 2461 พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นว่าอาคารเรียนหลังเดิม
ชำรุดมาก จึงได้ย้ายไปก่อสร้างอาคารเรียนใหม่บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในปัจจุบัน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากนายอำเภอท้ัง 7 อำเภอ จัดหาไม้มาให้ และใช้นักโทษท่ีมีฝีมือในทางช่างเป็นผู้ก่อสร้างเป็น
อาคารไม้ 2 ชั้น และขนานนาม “โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี” 

เขตพ้ืนทีบ่ริการ 
โรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย 

จังหวัดพรรณบุร ี
 

1. ต.ท่าพี่เลี้ยง 
2. ต.รั้วใหญ ่
3. ต.พิหารแดง 
4. ต.สนามชัย 
5. ต.ไผ่ขวาง 
6. ต.ดอนมะสังข ์
7. ต.ท่าระหัด 
8. ต.โคกโคเฒ่า 
9. ต.ดอนตาล 
10. ต.ทับตเีหล็ก 
11. ต.โพธิ์พระยา 
12. ต.ดอนกำยาน  
13. ต.บ้านโพธิ์  

 

ต.บางปลาม้า 

แม่น้ำท่าจีน 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.อ่างทอง 

อ.สองพี่น้อง 

อ.อู่ทอง
ทอง 

อ.ดอนเจดีย์ 

อ.ศรีประจันต ์
ต.ตลิ่งชัน 

ต.สนามคล ี

ต.สระแกว้ 

ต.บางกุ้ง 

ต.ศาลาขาว 

ต.สวนแตง 

ต.โพธิ์พระยา 

ต.บ้านโพธิ์ 
ต.พิหารแดง 

ต.ดอนมะสังข์ 

ต.โคกโคเฒ่า 

ต.ทับตีเหล็ก 
ต.ท่าระหัด 

ต.ดอนโพธิ์ทอง 

ต.ดอนกำยาน 

ต.รั้วใหญ ่

ต.ท่าพ่ีเลี้ยง 

ต.ไผ่ขวาง 

ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย 

ต.ดอนตาล 
ต.สนามชัย 
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 พ.ศ. 2481 นายทา พิมพ์พันธุ์ ครูใหญ่ได้ติดต่อของบประมาณจากราชการ และขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในท้องถ่ินร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อท่ีดิน มีพื้นท่ี 12 ไร่ ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งเป็นบริเวณ
โรงเรียนสุพรรณภูมิปัจจุบันเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ยาว 49 เมตร จำนวน 18 ห้องเรียน 
 พ.ศ. 2506 นายพิณ โสขุมา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เห็นว่าบริเวณเดิมคับแคบไม่เหมาะสมจะขยาย
เป็นโรงเรียนใหญ่สนองความต้องการของชุมชน ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนได้เปิดระดับมัธยมศึกษาและเตรียม
อุดมศึกษา จึงได้ติดต่อประสานงานกับนายพัฒน์ บุญยรัตพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและ นายประยูร วีระวงศ์ 
ศึกษาธิการจังหวัด ให้ช่วยพิจารณาท่ีดินและของบประมาณจากทางราชการด้วย ซ่ึงก็ได้ท่ีดินวัดร้าง 2 วัด  คือ 
วัดชุมนุมสงฆ์กับวัดพริก เนื้อท่ี 38 ไร่เศษ คือ บริเวณท่ีอยู่ปัจจุบัน เป็นท่ีก่อสร้างอาคารเรียน โดยสร้างอาคาร
เรียนแบบ 218 เสร็จเรียบร้อยและย้ายมาอยู่ในปีการศึกษา 2509 จนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) ของกรม
สามัญศึกษาได้งบประมาณก่อสร้างอาคารพลศึกษา หอประชุม อาคารฝึกงาน 2 หลัง บ้านพักครู 8 หน่วย 
บ้านพักนักการภารโรง 3 หน่วย เรือนเพาะชำ 1 หลัง และปรับปรุงบริเวณ จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์เป็นจำนวนมาก 
 พ.ศ. 25๔๐-๒๕๕๔  โรงเรียนได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแบบ “ก้าวกระโดด” ของการ  “พลิก
แผ่นดิน ถ่ินกรรณสูต” โดยมีนายชาญชัย ทิพเนตร ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการโรงเรียน ท่ีได้พัฒนาอาคารสถานท่ี
ให้มีความสง่า สวยงาม ร่มรื่น และเป็นพื้นท่ีสำหรับใช้ชีวิตประจำวันของลูกกรรณสูตทุกคน   ด้วยงบประมาณ 
รวม ๑๐๒,๙๔๒,๖๑๖ บาท 

พ.ศ. 25๕๘ นายศักดา วังทอง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๑ ,๗๕๐,๐๐๐ บาท ในสมัยนายประเสริฐ     
สุนทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร 7) เพื่อให้มีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอในการ
รองรับนักเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียน โดย
ดำเนินการอย่างสอดคล้องให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของลูกกรรณสูตอย่างเต็มประสิทธิภาพ แล้วเสร็จในปี 
๒๕๖๑  

พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการเสนอและประกาศจากสมาคม
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย ให้เป็นเป็นท่ีตั้งสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่งประธานสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยคนแรก
ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้แทนสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้แทนสถานศึกษา
ขนาดกลาง ผู้แทนสถานศึกษาขนาดใหญ่/พิเศษ ผู้แทนสถานศึกษาระดับอนุบาล/ประถม ผู้แทนสถานศึกษา
ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย ผู้แทนสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้แทนประธานกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน รวมท้ังหมด ๑๕ คน ซึ่งโรงเรียนมีผลเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ได้รับ
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสขีาว อีกท้ังผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
และรักษาสถานภาพโรงเรียน World Class Standard School ได้อย่างดีเยี่ยม 

 

http://www.obec.go.th/
http://www.obec.go.th/


5 
 

โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อม และพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ พร้อมด้วยประชาชนในท้องถ่ิน 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 อีกท้ังในสมัยของ
นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ลำดับท่ี ๒๔ ได้รับการ
สนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง บริจาคการสร้างระบบมัลติมีเดียทุกอย่างเป็นเงินกว่า 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

    สัญลักษณ์โรงเรียน 

 

 สิง่ศักดิ์สิทธิ์คู่โรงเรียน : เจดีย์วัดชุมนุมสงฆ์ หลวงพ่อพระหินทราย เจดีย์วัดชุมนุมสงฆ ์ เจดีย์วัดพริก  
ศาลพระภูมิ ศาลตายาย (ตรงข้ามวัดพริก) อนุสาวรีย์พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) 
          ตราสัญลักษณ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย : รูปง้าวไขวอ้ยู่ใตเ้จดีย์ยุทธหัตถี 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ง้าว หมายถึง พระแสงของ้าวท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงใช้จ้วงฟันสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่ง
พม่าขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์บนคอช้าง 
 องค์พระเจดีย์ หมายถึง พระเจดีย์ท่ีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โปรดฯให้สร้างไว้เป็นท่ีระลึกใน
ชัยชนะครั้งกระนั้นท่ีตำบล หนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ความหมายจากตราสัญญาลักษณ์  เพื่อท่ีจะให้ลูกกรรณสูตฯ ทุกคนสำนึกว่าต้องรักเกียรติรักศักดิ์ศรี
ของตนเอง รวมท้ังมีความเก่งกล้าสามารถในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ ความคิด  การกีฬา เป็นผู้
ประสบความสำเร็จ ความเจริญในทุกโอกาส 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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ธงโรงเรียน        
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน - เหลือง 

 สีน้ำเงิน  มีความหมายถึง พระมหากษัตริย ์

 สีเหลือง  หมายถึง  ศาสนา  ธรรมะและคุณธรรม 

 ความหมายสีประจำโรงเรียน : ลูกน้ำเงินเหลืองทุกคนจะเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และจะต้องยึดมั่นในธรรมะอันเป็นหลักในการครองตน และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจงถึงพร้อมด้วยความ   

ไม่ประมาท 

 คำขวญัของลูกกรรณสูต : กีฬา ประเพณี สามัคคี เสียสละ 

ปรัชญา : ศรัทธา  สามัคคี  มีความรู้  สู้งาน   

คติธรรม ประจำโรงเรียน : อปฺปมาเทนสมฺปาเทถ  “จงถึงพร้อมดว้ยความไม่ประมาท” 

  ปณธิาน : สถาบันการศึกษาทรงคุณค่าเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีคู่เมืองสุพรรณ  

ค่านิยม :  K.S. “พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเชีย่วชาญ”      

K – Knowledgeable : ความรู้ ความเฉลียวฉลาด         

S - Skills and Specialization : มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชยัพฤกษ ์
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    แผนผังบริเวณโรงเรียนกรรณสูตศกึษาลัย จงัหวัดสุพรรณบุร ี
 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

วิสัยทัศน์และพันธกจิ 
 
 

วิสัยทัศน ์

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกจิ : 
1. ร่วมมือ ส่งเสริม และผลักดัน ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจัดการศึกษาและพัฒนาความเป็นเลิศ              

ของผู้เรียน 
2. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

       3. พัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ท่ีส่งผล
ต่อผู้เรียนตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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4. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้นำทางวิชาการทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

5. ร่วมมือ ส่งเสริม อนุรักษ์ ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

เป้าประสงค์ : 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเป็นพลโลก สามารถดำเนินชีวิตในสังคมโลกอย่างมีคุณค่าและมี

ความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

กลยุทธ์หลัก : 
1. ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
3. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ส่งเสริมการ

กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์การที่เกี่ยวข้อง 
4. ขยายระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กร

ผู้นำทางวิชาการ ท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จงัหวัดสพุรรณบุรี 
 

 1. นายศักดา  วังทอง        ประธานกรรมการ  
2. นางวีณา  กลิ่นสกุล      กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  
3. นายวุฒิชัย  หงษ์โต       กรรมการผู้แทนครู  
4. นายอภชิาต  แสงวงศ์      กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  
5. นายจำรัส  ราชสิงห์       กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
6. พ.ญ.สมพิศ  จำปาเงิน     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
7. เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์      กรรมการผู้แทนพระภิกษสุงฆ์  
8. รองเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์       กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา  
9. นายวีระศักดิ ์ วิจิตรแสงศรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. นายชาติ  สวา่งศรี       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
11. นายเรอืงศักดิ ์ สุขาทิพยพันธ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
12. พ.ต.อ.ชัยรัตน ์ ทิพยจันทร์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
13. นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
14. นายเอกพันธ์  อินทร์ใจเอื้อ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
15. ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย           กรรมการและเลขานุการ  
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ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล ปี  พ.ศ. 
1.   ขุนปรีชานุศาสน์  (ปลอ้ง  ธรรมารมณ์)   2441 - 2451 
2.  ขุนโกศลเศรษฐ(อ่อน)  2452 - 2453 
3.   นายสาย  เขมะพรรค - 
4.   นายเตี่ยน  เหมาะสกุล   (เริ่มกรรณสูตหลังแรก) - 
5.   นายผาด  สุนทรปักษิณ - 
6.   นายคลาย  สุวรรณาคร - 
7.   นายวัลย์  พลูสวัสดิ ์  2470 - 2471 
8.   ขุนวิเศษดรุณกิจ  (เรอืง  ปรชีานนท)์   2472 - 2479 
9.   นายผล  กาญจนวาหะ  (รักษาการ) 2479 
10. นายทา  พิมพ์พันธุ์  (สร้างกรรณสูตหลังที่ 2) 2480 - 2484 
11.  นายประสิทธิ์  พิมล   2485 - 2486 
12.  นายอาคม  ชาติกำแหง  2487 - 2490 
13.  นายสุคนธ์  คันฑสิงห ์  2491 - 2496 
14. นายรัตน ์ ชิรเวทย์  (โหล่ง  แซ่อุ้ย)  2497 - 2502 
15. นายสะอาด  บุญสืบสาย 2502 - 2504 
16. นายสนอง  มณีภาค   2504 - 2506 
17. นายพิณ  โสขุมา  2506 - 2525 
18. นายปลองพล  อินทพันธุ ์  2525 - 2528 
19. นายสำราญ  แก้วแกมเสือ  2528 - 2535 
20. นายวิบูลย์  จันทร์ฉาย 2535 - 2540 
21. นายชาญชัย  ทิพเนตร  2540 - 2554 
22. นายประชอบ  หลีนุกูล  2554 - 2556 
23.  นายประเสรฐิ  สุนทรเนตร 2556 - 2560 
24.  นายราชันย์  ทิพเนตร 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) รองผูอ้ำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน ๒ คน 
  ๒.๑ ชื่อ-สกุล นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน ์
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา 

โทรศัพท์ : 065-727-6982    
                   รับผิดชอบฝ่าย : รองผูอ้ำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 ๒.๒ ชื่อ-สกุล นางวรรณภัทร  ซื่อตรง   
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด.  สาขา  การบริหารการศึกษา 

โทรศัพท์ : 065-727-6982    
                   รับผิดชอบฝ่าย : รองผูอ้ำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
                    
๓. ข้อมูลข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา 
 ๓.๑ ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง 
 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

1 นายราชันย์    ทิพเนตร 59 38 คศ.4 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ฝ่ายบริหาร 
2 นายสุรศักดิ์    เนาวรัตน ์ 52 28 คศ.3 ศศ.ม. การบริหารการศึกษา ฝ่ายบริหาร 
๓ นางวรรณภัทร  ซื่อตรง 44 23 คศ.3 ปร.ด การบริหารการศึกษา ฝ่ายบริหาร 
๔ นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน ์ 38 9 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์
๕ นายจารพุงษ์   กล่อมจิตต ์ 35 8 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์
๖ นาย ศรายุทธ   บริวาส 32 7 คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์
๗ นางกันยารัตน์    ดุษณีย ์ 59 39 คศ.3 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร ์
๘ นางสาวอุบลวดี อดเิรกตระการ 56 33 คศ.3 วท.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
๙ นางชุติมา     สุนทรวิภาต 55 28 คศ.2 วท.ม. สัตววิทยา วิทยาศาสตร ์

๑๐ นางวรวดี     อินทร์กอง 54 29 คม.3 ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา) 

วิทยาศาสตร ์

๑๑ นางเนตรนภา เกียรตสิมกิจ 41 15 คศ.3 ค.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร ์
๑๒ นางสุวภีร์     อินทร์ใจเอื้อ 51 26 คศ.3 ค.ม. การวิจัยเพือ่พัฒนา

นวัตกรรมจัดการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร ์

๑๓ นางจุรีย์      พัฒผล 43 13 คศ.2 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์การจัดการ วิทยาศาสตร ์
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ที ่
 

ช่ือ-นามสกุล 
 

อาย ุ
 

อายุ
ราชการ 

 

 

ตำแหน่ง 
/วทิยฐานะ 

 

วุฒ ิ
 

สาขาวิชา 
 

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

๑๔ นางสาวปญัจพร มาพลาย 40 14 คศ.2 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร ์
๑๕ นางลักษณาภรณ์ มะลิซอ้น 37 13 คศ.2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชวีวิทยา วิทยาศาสตร ์
๑๖ นางสาวกัญญารัตนธ์รรมมาวฒุิ 59 39 คศ.2 ค.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์
๑๗ นางนงเยาว์     วระกุล 39 10 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์
๑๘ นางวชริาภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ 34 8 คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์
๑๙ นางสาวปณัณพร จันชัยภูม ิ 29 6 คศ.1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี วิทยาศาสตร ์
๒๐ นายปิติภูมิ    น้ำแก้ว 37 7 คศ.1 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา วิทยาศาสตร ์
๒๑ นางสาวเฉลิมศรี  โป่งรักษ ์ 30 6 คศ.1 กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์
๒๒ นายชัยวัฒน์    ทองสุกใส 28 3 คศ.1 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร ์
๒๓ นางสาวปรีดา  เปรมชยัศร ี 30 3 คศ.1 วท.บ. เกษตรและสิ่งแวดลอ้ม วิทยาศาสตร ์
๒๔ นางสาวธญัญรัตน์ แก้วศรีงาม 37 14 คศ.2 ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
๒๕ นางสาวสุนันทา ออ่นเปี่ยม 33 2 คศ.1 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร ์
๒๖ นายเอกรัตน์     ตรีบุญนธิ ิ 52 31 คศ.3 ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
๒๗ นายพิเชษฐ      ผาสุข 55 32 คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณติศาสตร ์
๒๘ นายขวัญชัย    นุ่มอ่อน 53 24 คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์
๒๙ นายวันชัย     วงษ์จันทร ์ 59 38 คศ.3 ศษ.ม. การวัดและประเมินผล คณิตศาสตร ์
๓๐ นายปัญญา   บุญเติมเต็ม 38 14 คศ.2 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร ์
3๑ นางพรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสดุ 59 36 คศ.3 ศษ.บ คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
3๒ นางสุมณฑา ลาภวิสุทธสิาโรจน์ 58 35 คศ.3 บธ.ม. การจัดการ คณิตศาสตร ์
3๓ นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ ์ 57 32 คศ.3 กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
3๔ นางสาวณัฏฐลภสั  จันทร์เดชาสุข 37 14 คศ.2 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร ์
3๕ นางกัญญา   แก้วแกมเสอื 51 28 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
3๖ นางชมภูนชุ     คงทัด 40 16 คศ.3 วท.ม. คณิตศาสตร์การสอน คณิตศาสตร ์
3๗ นางสาวอรพรรณ   ดวงแข 35 10 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์
๓๘ นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ 29 7 คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์
๓๙ นางสาวพิจักษณานี   ตุนา 39 14 คศ.2 ค.ม. วิจัยการศึกษา คณิตศาสตร ์
4๐ นางบุษกร    กานต์กำพล 48 20 คศ.3 ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
4๑ นางสาวธนพร   มากระจัน 30 6 คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์
4๒  นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก 33 3 คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
4๓ นางสาวกัณณ์อลิน   

จันทะปภาวงษ ์
38 16 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์
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4๔ นางสาวกรรธิมา บญุยาชัย 28 2 คศ.1 วท.บ. สถิติ (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร ์
4๕ นายธนพงศ์  ตั้งธรรมนิยม    30 5 คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์
4๖ นางอาภรณ์  กุลพรเพญ็ 58 36 คศ.3 ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 

 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
4๗ นางสมจินตนา เหมอืนเอี่ยม 58 28 คศ.3 ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ภาษา 

ต่างประเทศ 
๔๘ นางชุติมา เที่ยงบางหลวง 57 32 คศ.3 ศศ.ม. ภาษาศาสตร ์ ภาษา 

ต่างประเทศ 
๔๙ นางนิตยา   ปริปุรณะ 53 30 คศ.3 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษา 

ต่างประเทศ 
5๐ นางเครือวัลย์ ประสานชพี 50 26 คศ.3 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษา 

ต่างประเทศ 
5๑ นางปิยนันท์ ต้ังกองทรัพย ์ 41 8 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษา 

ต่างประเทศ 
5๒ นางสาวศกุนี   ศรีเหรา 38 13 คศ.2 ศษ.ม. การสอนอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
5๓ นางสาววาสนา เพชรรัตน ์ 33 7 คศ.1 กศ.บ การสอนภาษาจีน ภาษา 

ต่างประเทศ 
5๔ นางสาวปณัฐสิา  ช่อมะม่วง 38 9 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษา 

ต่างประเทศ 
5๕ นางสาวกัญญาภัค  แก้วตาสาม 33 8 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษา 

ต่างประเทศ 
5๖ นางสาวผุสชา    ทิพเนตร 33 10 คศ.2 ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 

 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
5๗ นายจักรพงษ์    แซ่หลี่ 35 6 คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษา 

ต่างประเทศ 
๕๘ นางสาวพรกมล  ช้างเผอืก 34 5 คศ.1 ค.ม. การบริหารการศึกษา ภาษา 

ต่างประเทศ 
๕๙ นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสวุรรณ 27 2 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษา 

ต่างประเทศ 
6๐ นายธนเวท  ธูสรานนท์ 32 2 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

ประเทศ 
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6๑ นายอรรถพล  มีชะนะ    30 2 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

6๒ นางสาวธมลวรรณ บุญเกิด 27 2 ครู
ผู้ช่วย 

อ.บ. ภาษาเกาหล ี ภาษาต่าง 
ประเทศ 

6๓ นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 32 1 ครู
ผู้ช่วย 

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน่ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

6๔ นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 30 5 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

6๕ นางสาวปรียานชุ บัวผัน 25 1 ครู
ผู้ช่วย 

ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

6๖ นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภ ู 46 24 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

6๗ นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ ์ 35 11 คศ.2 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

๖๘ นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ ์ 32 8 คศ.๒ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๖๙ นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ ์ 54 30 คศ.3 ศษ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๗๐ นายสิทธิพงค์   พรหมรส 40 9 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
7๑ นายไพฑรูย์   พูลเกิด 33 8 คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
7๒ นายปกรณ์วิท  กล้าหาญ 31 8 คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
7๓ นางสาวศุภวรรณ  ชอ่ผกา 33 8 คศ.๒ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 
7๔ นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ ์ 35 10 คศ.๓ อ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย 
7๕ นางสาวกฤติกา พูลสุวรรณ 32 7 คศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 

7๖ นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 3๘ 3 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

7๗ นางสาวมยเุรศ   เป็นมูล 31 3 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

๗๘ นางสาววรรณฤดี  ปานดำ 26 2 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

๗๙ นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง 32 1 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
8๐ นางนันท์ณภัส  กันพงษ ์ 48 22 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 
8๑ นางสาวสุนิสา เวชสกุล 35 1 ครู

ผู้ช่วย 
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และ

การนิเทศศาสตร ์
 

ภาษาไทย 
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8๒ ว่าท่ี ร.ต.ธนวัชร์ แก้วแกมเสอื 58 35 คศ.3 ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา ศิลปะ 
8๓ นายกฤษดา  นิยมทอง 54 29 คศ.3 ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร ์ ศิลปะ 
8๔ นายสมชาย โรจน์ประเสรฐสิดุ 58 32 คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ 
8๕ นางอษุา  อนันตวิไลเลขา 49 20 คศ.2 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ 
8๖ นายไพโรจน์ อินทร์ใจเอือ้ 58 31 คศ.3 ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 
8๗ นายสิรวัชร  นุกูลธรรม 28 3 คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ 
๘๘ นายมารุต    คนหลัก 32 3 คศ.1 ศศ.บ. ดนตรีไทย ศิลปะ 
๘๙ นายรณกฤต  เอี่ยมเจรญิ 32 3 คศ.1 ศศ.บ. นาฏศิลปไ์ทยศึกษา ศิลปะ 
9๐ นายธีรดล  อินทร์ลำพันธุ ์ 28 1 ครู

ผู้ช่วย 
ศษ.บ. ดุริยางค์สากล ศิลปะ 

9๑ นางสาวปรัชญาวลี  มาลัยนาค 28 1 ครู
ผู้ช่วย 

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา ศิลปะ 

9๒ นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง 32 3 คศ.1 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา ศิลปะ 

๙๓ นายธานี   ปริปุรณะ 54 33 คศ.3 ค.ม. หลักสูตรและการสอน สุขศึกษาฯ 
๙๔ นายประเสริฐ กิติชัยชาญ 57 32 คศ.3 กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 
๙๕ นายไพโรจน์  บุญช่วย 55 26 คศ.3 กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 
๙๖ นางสาวสุมาพร ดอนอินผล 30 3 คศ.1 ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 
๙๗ นางสาวพรพิมล นามวงศา 25 2 คศ.1 ศษ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษาฯ 
๙๘ นางวิไลวรรณ   

พูลพานชิอุปถัมป์ 
57 35 คศ.3 วท.บ. พยาบาลและผดงุครรภ ์ สุขศึกษาฯ 

๙๙ นายครรชิต   น้ำใจด ี 37 1 ครู
ผู้ช่วย 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษาฯ 

๑๐๐ นายวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล 56 30 คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาฯ 
๑๐๑ ว่าท่ี ร.ต. ณรงค์ศักดิ ์หนูสาย 26 2 ครู

ผู้ช่วย 
ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 

10๒ นางสุชาดา ศีลาเจริญ 59 35 คศ.3 ค.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ 
10๓ นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย 58 37 คศ.3 ค.บ. เกษตรศาสตร ์ การงานอาชีพ 
10๔ นายนิรันดร์  สุขเรือน 59 35 คศ.2 กษ.บ. การจัดการการผลิตพืช การงานอาชีพ 
10๕ นางดวงใจ    ผาสุข 52 29 คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ 
10๖ นางคารม   โพธิ์ศรี 59 26 คศ.3 บธ.ม. บริหารธุรกิจ การงานอาชีพ 
10๗ นางทัศนีย์   ม่วงน้อย 56 34 คศ.3 บธ.บ. การจัดการท่ัวไป การงานอาชีพ 
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1๐๘ นายเบญจรงค์  ศรีโพดก 26 2 คศ.1 ค.บ. เกษตรศาสตร ์ การงานอาชีพ 
1๐๙ นายพินัย    โพธิ์ศร ี 55 35 คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ 
11๐ นางสมบูรณ์  ทองงาม 56 38 คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีและสือ่สาร การงานอาชีพ 
11๑ นางสาวอภันตรี  วังสงค ์ 50 25 คศ.3 วท.ม. คอมพิวเตอร ์ การงานอาชีพ 
11๒ นางสาวอรุโณทัย  ขันทอง 39 9 คศ.2 ค.ม. หลักสูตรและการสอน การงานอาชีพ 
11๓ นายปัถย์สรัล  กระธน 39 3 คศ.1 ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป การงานอาชีพ 
11๔ นางสาวสุวารยี์    ยี่ภู ่ 35 12 คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร ์ การงานอาชีพ 
11๕ นางธันยมัย วงศ์ทับแก้ว 32 2 คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร ์ การงานอาชีพ 
11๖ นางสาวศรัณยา วาจาทะศลิป ์ 31 4 คศ.1 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ การงานอาชีพ 
11๗ นายอนุกูล  ปิโย 44 12 คศ.2 คอ.ม. คอมพวิเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การงานอาชีพ 

1๑๘ นายอำนาจ  บุ้งโพธิ ์ 39 12 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ 
๑๑๙ นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 37 1 ครู

ผู้ช่วย 
บช.ม. การบัญช ี การงานอาชีพ 

๑๒๐ นางสาวพิริยา  สุนทรเนตร 31 1 ครู
ผู้ช่วย 

บช.บ. การบัญช ี การงานอาชีพ 

๑๒๑ นายภัทรดนัย มณ ี 26 0 ครู
ผู้ช่วย 

กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

การงานอาชีพ 

๑๒๒ นางสาวพัชราวรรณ เจรญิพันธุ ์ 53 23 คศ.3 ศศ.ม. สังคมศาสตร ์
เพื่อการพัฒนา 

สังคมศึกษาฯ 

๑๒๓ นายกรณ์ภพูงษ์ ศิลปเตชอังกูร 49 26 คศ.3 ศศ.ด. สังคมวิทยา สังคมศึกษาฯ 

๑๒๔ นายสมชาย เทียนไชย 51 29 คศ.3 อ.บ. สังคมศาสตร ์
เพื่อการพัฒนา 

สังคมศึกษาฯ 

๑๒๕ นางบังอร   ลิ้มทองคำ 58 37 คศ.3 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
๑๒๖ นางเพยาว์     ตนดี 52 23 คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษาฯ 
๑๒๗ นางสายพาน ทองจันทร ์ 51 26 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว สังคมศึกษาฯ 
๑๒๘ นางสาวรวินท์นภิา   

โชติประภารัตม์ 
39 8 คศ.1 ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 

๑๒๙ นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข 35 8 คศ.1 อ.บ. ภูมิศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ 
๑๓๐ นางสาววิจิตพร สระทองแหมน็ 35 4 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
๑๓๑ นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร 33 10 คศ.1 คศ.ม. วิธวีิทยากรการศึกษา สังคมศึกษาฯ 



16 
 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง 
/วทิย
ฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

๑๓๒ นายธเนศ    บริสุทธิ์ 30 3 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
๑๓๓ นางสาววรญา    ไพรินทร ์ 32 3 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
๑๓๔ นางธดากรณ์     กลิ่นหอม 41 2 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
๑๓๕ นางสาวสุมนทรา    ใจดี 39 2 คศ.1 ศศ.บ. สังคมและมนุษยว์ิทยา สังคมศึกษาฯ 
๑๓๖ นางสาวมาลี   เชียงวิราฑา 43 2 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
๑๓๗ นางอรณุี   สะอาดด ี 58 21 คศ.3 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
๑๓๘ นางสาวมะลิ    เกตุรักษ ์ 40 1 ครู

ผู้ช่วย 
ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ 

๑๓๙ นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา 43 15 คศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
๑๔๐ นางสาวณัฐชา พิกุลทอง 38 5 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา งานแนะแนว 
๑๔๑ นางณรญิยากรณ์   ภธูำรง 33 2 คศ.1 บธ.บ. การจัดการท่ัวไป งานแนะแนว 
๑๔๒ นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ ์ 32 7 คศ.2 ค.บ. จิตวิทยาการปรึกษาและ

แนะแนว 
งานแนะแนว 

๑๔๓ นายนที    หนูทวน 27 1 คศ.1 กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว งานแนะแนว 
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๓.๒ ข้าราชการ /พนักงานจา้ง /ลูกจา้ง (สนบัสนุนการสอน)        

ที ่ ช่ือ - ช่ือสกุล อาย ุ คุณวุฒ ิ- วิชาเอก ตำแหน่ง จ้างด้วยเงิน ปฏบิัติหน้าที ่       
1 นางสาวธมณ   สำราญสุข 40 บริหารธุรกิจบัณฑิต 

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
ครูอัตราจา้ง เงินรายได ้ สอน กลุ่มงาน

คอมพิวเตอร ์
     
       

2 นางสาวเจนจิรา   หนูทอง 31 บริหารธุรกิจบัณฑิต 
คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

ครูอัตราจา้ง เงินรายได ้ สอน กลุ่มงาน
คอมพิวเตอร ์             

3 ว่าท่ี ร.ท.โยธิน   อิ่มหิรญั 34 อุสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต 

เจ้าหน้าท่ี เงินรายได ้ ปฏิบัตหิน้าท่ี
ประจำหอ้ง ICT    

เทคโนโลยีเครื่องกล 
   

       
4 นางสาวธาญทิพน์ ทองเชือ้ 32 ครุศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์
ครูอัตราจา้ง งบประมาณ 

สพม.9 
สอน กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์     

       
5 นางสาวสมชนก ยอดเอี่ยม 37 บริหารธุรกิจบัณฑิต 

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
เจ้าหน้าท่ี
สำนักงาน 
กิจการ
นักเรียน 

เงินรายได ้ ปฏิบตัิงานฝ่าย
บริหารงาน

กิจการนักเรียน      
       

6 นางสาวสุมาล ีพยอมพันธุ ์ 37 บริหารธุรกิจบัณฑิต 
การจัดการ 

ครูอัตราจา้ง เงินรายได ้ สอน กลุ่มสาระ
การงานอาชีพฯ      
กิจการนักเรียน        

7 นางสาวอรอุมา  ขันโส 36 บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บริหารทรัพยากร

มนุษย ์

เจา้หน้าท่ีพสัด ุ เงินรายได ้ ปฏิบัติงานด้าน
พัสด ุ      

       
8 นางรัตชนันท์  อักษรพุทธ 36 ปวส.บริหารธุรกิจ 

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
เจ้าหน้าท่ี
ห้องเรียน 

พิเศษ
วิทยาศาสตร ์

เงินรายได ้ ปฏิบัติหน้าท่ีงาน
ของห้องเรียน

พิเศษ
วิทยาศาสตร ์            

9 นางสาวทิพย์วรรณ   เสร็จกิจ 31 ปวส.บริหารธุรกิจ เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

เงินรายได ้ ปฏิบัติงานธรุการ
โรงเรียน    

การบัญช ี
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ที ่

 
ช่ือ - ช่ือสกุล 

 
อาย ุ

 
คุณวุฒ ิ- วิชาเอก 

 
ตำแหน่ง 

 
จ้างด้วยเงิน 

 
ปฏบิัติหน้าที ่

10 นางสาวนิตยา   หอมเย็นใจ 27 บริหารธุรกิจบัณฑิต เจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพันธ ์
และเจ้าหน้าท่ี

สำนักงาน 

เงินรายได ้ ปฏิบัติหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ ์
และงานในฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป 

   
บัญช ี

 

      
11 นางสาวภัทร ี   พันธุ์แตง 27 บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บัญช ี
เจ้าหน้าท่ี
สำนักงาน 

เงินรายได ้ ปฏิบัติหน้าท่ีงาน
ฝ่ายบริหารงาน

วิชาการ 
     
       

12 นางสาวศรีสุดา   นาคทองอนิทร์ 27 ศึกษาศาตรบัณฑิต 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ เงินรายได ้ ปฏิบัตงิานด้าน
พัสด ุ

         

13 นางสาวมินตรา   เต่ากล่ำ 28 การบัญช ี เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

เงินรายได ้ ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน 

     
              

14 นางสาวปยิารัตน ์เผือกนาค 29 วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
จุลชวีวิทยา
อุตสาหกรรม 

เจ้าหน้าท่ี 
Lab boy 

งบประมาณ 
สพม 9 

ปฏิบัติหน้าท่ี
ประจำ

ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์

   

       
15 นางสาวสุนิสา  เรือนเพช็ร 31 บริหารธุรกิจบัณฑิต 

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

งบประมาณ 
สพม.9 

ปฏิบัติหน้าท่ีงาน
ธุรการ     

และงานฝ่าย
บริหารงาน

บุคคล        
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๓.๓ สรุปจำนวนบุคลากร 
๓.๓.๑ จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

กลุ่มสาระ/ฝ่าย/งาน 

วุฒิการศึกษา 

รวม 

ต่ำกวา่ 
ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
ฝ่ายบริหาร 

    
3 

  
1 4 

วิทยาศาสตร ์
  

2 7 5 10 
  

24 

คณิตศาสตร ์
   

6 6 8 
  

20 

ภาษาต่างประเทศ 
  

2 8 1 7 
  

18 

ภาษาไทย 
  

3 7 
 

3 
  

13 

สังคมศึกษา 
  

2 12 
 

3 1 1 19 

การงานอาชีพ 
  

7 5 
 

7 
  

19 

ศิลปะ 
  

4 2 2 
 

1 
 

9 

สุขศึกษาพลศึกษา 
  

3 4 3 
   

10 

แนะแนว 
  

1 2 
 

1 
  

4 

การเงิน 
    

1 
   

1 

ห้องสมุด 
   

1 
 

1 
  

2 

รวม 0 0 24 53 19 42 2 1 143 

ลูกจ้างประจำ 3 1       4 

ลูกจ้างชัว่คราว 9 9       18 

ครูอัตราจา้ง   3 4     7 

เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน    8     8 

ลูกจ้างครูต่างประเทศ   4 1     5 

รวม 12 10 7 13 0 0 0 0 42 

รวมทั้งหมด 12 10 31 66 19 42 2 1 185 
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จำนวนครูและบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา 
 

12%

53%

33%

2%

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
 

 
๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถนุายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 จำนวนนักเรียนในโรงเรยีน  ปีการศึกษา  256๒ รวม ๒๘๘๗ คน จำแนกตามระดับชัน้ท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนหอ้ง 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. ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 
     1) รอ้ยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะรายวิชา ในระดบั 3 ข้ึนไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา  256๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   
ปีการศึกษา  256๒ 
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๓) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคญัตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา  256๒ 
 

 

 

 
๔) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีที ่3 
     1) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 256๒ 
 

วิชา 
คะแนน

สูงสุดระดับ
โรงเรียน 

คะแนน
ต่ำสุดระดบั
โรงเรียน 

คะแนน
สูงสุดระดับ

จังหวัด 

คะแนนสูงสุด
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับ

โรงเรียน 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ 

1. ภาษาไทย 95 14 95 99 59.41 55.14 

2. ภาษาอังกฤษ 90 10 94 100 36.60 33.25 

3. คณิตศาสตร ์ 100 4 100 100 34.38 26.73 

4. วิทยาศาสตร ์ 80 10 84 100 31.56 30.07 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ปีการศกึษา 256๐ – 256๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน

ปี ๒๕62 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ปี ๒๕62 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

ปี ๒๕6๑ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ปี ๒๕6๑ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

ปี ๒๕6๐ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ปี ๒๕6๐ 

1. ภาษาไทย 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. วิทยาศาสตร ์ 31.56 30.07 38.53 36.1 34.66 32.28 
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1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี ๖ ปีการศกึษา 256๒ 
 

วิชา 
คะแนน

สูงสุดระดับ
โรงเรียน 

คะแนน
ต่ำสุดระดบั
โรงเรียน 

คะแนน
สูงสุดระดับ

จังหวัด 

คะแนนสูงสุด
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับ

โรงเรียน 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ 

1. ภาษาไทย 85.5 11 88 94.5 47.06 42.21 

2. สังคม 65 14 72 84 39.63 35.7 

3. ภาษาอังกฤษ 87.5 11.25 93.75 100 32.02 29.2 

4. คณิตศาสตร ์ 100 5 100 100 34.84 25.41 

5. วิทยาศาสตร ์ 92 8.5 92 100 30.09 29.2 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
ปีการศกึษา 256๐ – 256๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน

ปี ๒๕62 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ปี ๒๕62 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

ปี ๒๕6๑ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ปี ๒๕6๑ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

ปี ๒๕6๐ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

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.คณิตศาสตร ์ 34.84 25.41 41.84 30.72 31.69 24.53 

5.วิทยาศาสตร ์ 30.09 29.2 33.44 30.51 31.16 29.37 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนบัสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 วธิีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผู้ เรียน และส่งเสริมให้มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคำนว             
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายมี  โครงการรักการอ่าน ได้ส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญ
ของการอ่าน มีการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องสมุด  ฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดีต่อ                 
การอ่าน รู้คุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการค้นคว้าจนเป็นนิสัย  และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
โดยมีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ส่งเสริมและฝึก กิจกรรมให้เป็นบุคคลท่ีคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้                     
ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนอ่าน เขียน และสื่อสารได้เป็นอย่างดี  นอกจากให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร และการคำนวณแล้ว โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ                        
สู่มาตรฐานสากลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คือ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง                   
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดและแก้ปัญหา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ                 
การสื่อสาร เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp for Enrichment 2019) ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน 
มีทัศนคติท่ีดีมากข้ึนกับภาษาอังกฤษ โดยเชิญวิทยากรชาวต่างชาติมาให้ความรู้ ความบันเทิงกับนักเรียน ทำให้
นักเรียนพึงพอใจในกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ   ได้ประสบการณ์ เรียนรู้กับชาวต่างประเทศ  ได้ฝึกฝน
ภาษาอังกฤษ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากข้ึน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม                     
The Geometer’s Sketchpad มีการใช้โปรแกรม Geometeržs Sketchpad (GSP) ท่ี สสวท. ส่งเสริมและ
นำสถานศึกษาท่ัวไทยใช้เพื่อก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุก เข้าใจง่าย และเป็นรูปธรรม 
เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นักเรียน 1 คนต่อ 1 เครื่อง โดยมวีิทยากรเป็น
ผู้บรรยายให้ความรู้ทั้งในด้านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ  และนักเรียนได้พัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ กิจกรรมภูมิศาสตร์
โอลิมปิก ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของนักเรียน นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวชิาการ ด้านเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี การแสดง และ
สิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และโครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าแข่งขันในระดับดีเยี่ยม และ
นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับสงู  
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 การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ตามโครงการ ดังนี้  มีการจัดการการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจาก
วิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  มีกิจกรรมนำเสนอผลงานการค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน โครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล เช่น กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๒ 
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักเรียนได้นำเสนอผลงานทางวิชาการไปประยุกต์หรือออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  และโครงการเข้าสู่การประกวดและแข่งขัน กิจกรรมการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
และการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันอื่น ๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่อง
สมองกล (STEM&IPST Microbox Project)  โครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่ม STEM  การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์การนำเสนอผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์  กิจกรรม Symposium (งานมหกรรมวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  โครงงานคณิตศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงาน
คณิตศาสตร์ นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยมี เนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับ
คณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์และไปประยุกต์หรืออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือ
ปรับปรุงของเก่าท่ีมีอยู่เดิมให้ดีข้ึน  และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีโอกาสท่ีจะแสดงออก 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้นักเรียน
สามารถส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันท้ังในระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค และระดับประเทศ 

การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางโรงเรียนได้
ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์โดยให้นักเรียนปฏิบัติจริง โดยจัดให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนคอมพิวเตอร์ได้ ๑ คน ต่อ ๑ 
เครื่อง ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี มีการออกแบบกิจกรรมท่ีต้องใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท้ังจากการทดลองปฏิบัติ การค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างเป็นระบบ สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และทางโรงเรียนได้ติดต้ังระบบ WIFI 
ให้ครอบคลุม เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก Internet ได้อย่างท่ัวถึง โรงเรียนมีศูนย์ท่ีเป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยด้วย คือ ห้องศูนย์สืบค้นข้อมูล ICT ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการประกวดแข่งขันได้  ซ่ึงทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์จนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69           
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor   
ม.1-ม.3  การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6    
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 และการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 และระดับชาติ ได้แก่ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 รางวลัชนะเลิศเหรียญ
ทอง (อันดับท่ี ๔) และการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 รางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทอง (อันดับท่ี ๑๙) นอกจากนี้มีการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ     
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การสื่อสาร ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร IPST Micro box การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีและการออกแบบโครงงานและ
เทคโนโลยี ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนเรื่อง การทำ
โครงงานออกแบบและเทคโนโลยีด้วย  ชุดกล่องสมองกล IPST-Micro BOX และนักเรียนสามารถเขียน
โปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อนำไปสู่การแข่งขันได้ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การ
นำเสนอผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ในการเขียน
โปรแกรม Scratch เพื่อนำเสนอและการใช้งานโปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้าง จัดรูปแบบ และผลิต
ผลงานนำเสนอเพื่อเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานได้อย่างน่าสนใจ โดยวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ท่าน เพื่อให้ความรู้และทำความรู้จักกับ การเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น 
วิทยากรจะให้คำแนะนำพื้นฐาน เช่น โปรแกรมScratch คือ โปรแกรมท่ีมีประโยชน์อย่างไร บอกส่วนประกอบ
ของโปรแกรม Scratch  เขียนสคริปต์ด้วยกลุ่มบล็อก Motion และ Looks  เพิ่มตัวละครและพื้นหลังด้วย 
Photo Editor เขียนสริปต์สั่งงานแบบวนซ้ำตามจำนวนรอบท่ีกำหนด และวนซ้ำไม่รู้จบ สร้างโปรเจกต์
ภาพเคลื่อนไหวจากกลุ่มบล็อก Motion, Control และ Looksโดยมีวิธีการเขียนโปรแกรมท่ีไม่ต้องมีการพิมพ์
คำสั่งท่ียุ่งยากซับซ้อน และทางวิทยากรจะให้นักเรียนสร้างสรรค์นิทาน เกมส์ ตามจินตนาการและสร้างสรรค์
ชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม และนำเสนอผลงานในช่วงท้ายของการอบรม จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้นักเรียน
สามารถสร้างชิ้นงานของตนเองได้ สามารถนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางโปรแกรมนำเสนอได้  
 การส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้ดำเนินการ
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ คือ กิจกรรมค่ายทางวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 และ          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลปรากฏว่าคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 3 และ 6 มีผลการวิเคราะห์จากภาพรวม
ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET สูงกว่าระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และระดับประเทศ 
อีกท้ังโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้สะท้อนผลการดำเนินดังกล่าวทำให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน  

การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โรงเรียนมีงานแนะแนวท่ี
ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  มีการฝึกซ้อมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเจอกับสถานการณ์จริง
เพื่อสอบสัมภาษณ์เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจากโครงการต่าง ๆ ดังนี้  มีโครงการส่งเสริมระบบดแูลช่วยเหลือ
นักเรียน และกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน 
เรียนดี  มีความประพฤติดี และจิตอาสา กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยส่งเสริมให้นักเรียน
ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ทำให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่
ได้อบรมสั่งสอน และมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสถาบัน ครู  และนักเรียนได้รับโอวาทก่อนจบการศึกษา 
แนวทางในการไปสู่การศึกษา  การปฏิบัติตนในระดับท่ีสูงข้ึน โครงการแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้โควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และโครงการนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 
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Counseling)  เป็นต้น จากผลการดำเนินการดังกล่าว ทำให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านการคิดอย่างมี
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในด้าน
การสื่อสาร สามารถรับและส่งสาร ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งได้มีการดำเนินการเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมค่ายพุทธธรรมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
(เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมกับช่วงชั้น พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ โรงเรียนยังได้ปลูกฝังความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทยให้กับผู้เรียนได้เห็น
ความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย มีความตระหนักและมีจิตสำนึกท่ีดีในความเป็นไทย โดยรู้จักรักและภูมิใจ
ในความเป็นไทย มีการสนับสนุนการฝึกซ้อมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ
นันทนาการ มีการจัดกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ตระหนกั รกัและเห็นคุณค่าในตนเองและสถาบัน มีจิตสำนึกท่ีดี มีความสมัพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับ นักเรียน 
และนักเรียนด้วยกันเอง มีการส่งเสริมดูแลด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม สุขอนามัยตามโครงการและ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากร ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง รณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดและโรคเอดส์ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น ควบคุมการดูแลมาตรฐานของโครงการอาหารกลางวัน 
และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และบริการทางด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย 
สามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดีได้ มีค่ายพัฒนาการกีฬาและนันทนาการต้านภัยยาเสพติด จัดกิจกรรม
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และจัดกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน มีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน  
 

2.2 ผลความสำเร็จข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 
 

ประเด็น
ตัวชี้วัด 

ผลการจัดกิจกรรม โครงการ  
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 

มีความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน  
การสื่อสาร 
และการ
คำนวณ 
 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๗๐ เป็นตวัแทนไปร่วมประกวดแข่งขันงานทักษะทางวิชาการของนกัเรียนใน
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและประเทศ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๙ 
    ๒. นักเรียนรอ้ยละ ๙๐ เข้าร่วมการแข่งขันไดร้ับรางวลัจากการแข่งขนัในระดับเหรยีญทอง 
    ๓. นกัเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ (ระดบัดเียี่ยม) ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมในการ
เตรียมตัวเข้าแข่งขนั 

ข้อมูลหลักฐาน  : เอกสารงานบริหารวิชาการ 
: โครงการส่งเสรมิอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล  

กลุ่มสาระการเรยีนคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์, สังคม ฯ       
: แบบรายงานผลการประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห ์
: โครงการที่ปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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ประเด็น
ตัวชี้วัด 

ผลการจัดกิจกรรม โครงการ  
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 

มีความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ คิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

 
๑. นักเรียนรอ้ยละ 100 ไดฝ้ึกฝนภาษาอังกฤษ และมีความม่ันใจในการใชภ้าษามากข้ึน 
๒. นักเรียนรอ้ยละ 100 (ระดับดี) นำเทคนิคการใช้โปรแกรม GSP ไปพัฒนาสามารถจัดทำ

โครงงาน โดยมีการวางแผนการทำงาน ดำเนินอย่างเป็นขัน้ตอนได้สำเร็จ 
ข้อมูลหลักฐาน  : เอกสารงานบริหารวิชาการ 

: โครงการส่งเสรมิอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล  
(กลุ่มสาระการเรยีนคณิตศาสตร ์,วิทยาศาสตร์, สังคม ฯ)       

: แบบรายงานผลการประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห ์
: โครงการทีป่ฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
 

มีความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๙๐ ได้รบัการพัฒนาเต็มศักยภาพจากการเข้ารว่มการประกวดและแข่งขัน 
๒. นักเรียนรอ้ยละ 100 นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมโครงงานคณิตศาสตร์ไปเป็น

แนวทางในการสง่โครงงานเข้าประกวดหรือเพือ่การแข่งขนัรับรางวัลต่าง ๆ 
ข้อมูลหลักฐาน  : โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล  

(กลุ่มสาระการเรยีนคณิตศาสตร ์,วิทยาศาสตร)์       
: โครงการเข้าสู่การประกวดและแข่งขัน 
: โครงการส่งเสรมิและสนับสนนุการเข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะ 

ทางวิชาการของนกัเรียน  
: โครงงานวทิยาศาสตร์กลุม่ STEM 
: อบรมเชิงปฏิบัตกิารโครงงานคณิตศาสตร ์
: โครงการที่ปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
 

มีความสารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 
๑. นักเรียนรอ้ยละ 100 นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมโครงงานคณิตศาสตร์ไปเป็น

แนวทางในการสง่โครงงานเขา้ประกวดหรือเพือ่การแข่งขนัรับรางวัลต่าง ๆ 
๒. นักเรียนรอ้ยละ 100 นำความรู ้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตงานนำเสนอ

ผลงาน ให้มีความน่าสนใจ แลสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลหลักฐาน  : โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล  

(กลุ่มงานคอมพิวเตอร ์)      
: โครงการที่ปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
 

 



31 
 

ประเด็น
ตัวชี้วัด 

ผลการจัดกิจกรรม โครงการ  
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 

มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

    ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต่ละรายวชิา ในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา  256๒ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
              

        แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา256๒  
 
 
 
 
 
 
 
 

        แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา256๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักฐาน  : เอกสารงานบริหารวชิาการ 
: โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และผลการทดสอบระดับชาติ 
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ประเดน็
ตัวช้ีวัด 

ผลการจัดกิจกรรม โครงการ  
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 

มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีตอ่
งานอาชีพ 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ท่ีได้อบรมสั่งสอน และมีความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างสถาบัน ครู  มีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จของตนเอง  มีแรงบันดาลใจในการเรียนและ
การศึกษาต่อในอนาคต 

ข้อมูลหลักฐาน  : โครงการในกลุ่มงานแนะแนว 
                     โครงการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การมี
คุณลักษณะ
และคา่นิยมท่ีดี
ตามท่ีสถาน 
ศึกษากำหนด 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 61.93 และระดับดี ร้อยละ 38.07)  
เป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ศรัทธา ยึดม่ัน ปฏิบัติตนตามหลักของ 
ศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. นักเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ (ระดบัดีเยี่ยมร้อยละ 63.98 และระดับดี ร้อยละ 36.02)  
มีความซ่ือสัตย์สจุริต  

๓. นักเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 67.72  และระดับดี ร้อยละ 32.28)  
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

๔. นักเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ64.91  และระดับดี ร้อยละ 35.09)  
ใฝ่เรยีนรู้ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้  

๕. นักเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 67.47 และระดับดี ร้อยละ 32.53)  
ดำเนินชวีิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว 
เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๖. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 67.30 และระดับดี ร้อยละ 32.70)  
มุ่งม่ันในการทำงาน  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ท่ีการงาน ทำงานด้วยความเพียร
พยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเรจ็ตามเป้าหมาย 

๗. นักเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ (ระดับดีเยี่ยมร้อยละ 66.99 และระดับดี ร้อยละ 33.01)  
รักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนยีมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และมีความกตัญญู
กตเวที เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการสือ่สารได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ ์และสืบทอด  
ภูมิปัญญาไทย  

๘. นักเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ (ระดบัดีเยี่ยมร้อยละ 64.84  และระดับดี ร้อยละ 35.16)  
ท่ีมีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และชว่ยเหลือผู้อื่น ทำประโยชนเ์พื่อส่วนรวม อาสาช่วยเหลอืสังคม  
 

ข้อมูลหลักฐาน : เอกสารงานบริหารวิชาการ  
                                  

ความภูมิใจใน
ท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความภมูิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย รวมท้ังความเป็นไทย  
 

ข้อมูลหลักฐาน : โครงการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย  
                        สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                        โครงการตามแผนปฏิบัตกิารโรงเรียน ปี 2562  
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ประเด็น
ตัวชี้วัด 

ผลการจัดกิจกรรม โครงการ  
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 

 

การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกัน
บนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ด้วยความ
เข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงามใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์ 
 

ข้อมูลหลักฐาน  : โครงการในกลุ่มงานแนะแนว 
                         โครงการในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 

สุขภาวะทาง
ร่างกาย และ
จิตสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นักเรียนรอ้ยละ ๙๗.๔๕ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพตาม
เกณฑ์ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และสร้างผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. นักเรียนรอ้ยละ ๙๔.๑๘ ผา่นเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายในระดับคุณภาพดีขึน้ไป  
 

ข้อมูลหลักฐาน : โครงการตามแผนปฏบิัติการกลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพละศึกษา และงานอนามัยโรงเรียน 
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3. จุดเดน่ จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพฒันาคุณภาพให้สูงข้ึน 
3.1 จุดเด่น 
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความสามารถด้านวิชาการ   

มีความสามารถด้านการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จนได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ สูงกว่าระดับประเทศ ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น รักสถาบัน โดยมีความเคารพรัก
บุพการี ครูอาจารย์ และยึดถือท่านครูอาจารย์เป็นต้นแบบท่ีดีแก่ตน และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  อีกท้ังผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน นอกจากนี้
โรงเรียนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงท้ังจากการลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การดำรงชีวิตได้อย่างหลากหลาย 

 
3.2 จุดทีค่วรพฒันา 
โรงเรียนควรส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียนให้มีความสามารถในการ

อ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคำนวณ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกแบบสร้างสรรค์
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และควรปลูกฝังความเป็นไทย
ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ใช้ต้นแบบความเป็นไทยในท้องถิ่นให้มากข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย  

 
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพให้ไดม้าตรฐานที่สูงข้ึน 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับทักษะ

ทางด้านวิชาการ 
2) พัฒนาผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกและเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อชว่ยเหลือ

ผู้อื่นและสว่นรวม 
๓) จดัโครงการหรอืกิจกรรมท่ีสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้กับผู้เรียนอย่างเป็น

รูปธรรมและสม่ำเสมอ  
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ที่สนบัสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 กระบวนการบรหิารจัดการ และการจดัการเรียนรูท้ีส่่งผลต่อระดับคุณภาพ 
โรงเรียนได้ดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (S.B.M.)  วิเคราะห์สภาพปัญหา 

ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด การศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวิธีการที่ฝ่ายบริหารโรงเรียนสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนเปิดโอกาส
ให้ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรท่ีให้การสนับสนุนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาภาคี 4 ฝ่าย เพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย จดุแข็ง 
จุดอ่อน ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดำเนินการสรร
หาอัตรากำลัง และจัดบุคลากรให้เหมาะสมตรงตามความต้องการและความถนัด มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการและสรุปผลการดำเนินการ โรงเรียนท่ีใช้รูปแบบการบริหารงานระบบ
คุณภาพ PDCA และผู้บริหารใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยรูปแบบ “ยุทธศาสตร์กุญแจ 7 ดอก” เพื่อใช้
เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

นโยบายในปีการศึกษา 2562 กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการดังนี ้
1.  สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเน้นให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   
     มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านจิตพิสัย ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์และจัดการศึกษาภาใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนกลุ่มพิเศษ กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงเต็มตามศักยภาพ 
4.  สนับสนุนส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผูเ้รียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตามศักยภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตและความเป็นผู้นำของสังคม 

5.  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาควบคู่กับความเป็นไทย 
และรักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

6.  สนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร และ
สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

7.  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมท้ังสามารถนำเทคโนโลยีและผลงานการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8.  สนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาโดย
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมท้ังส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เน้นการบริหาร
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและตรวจสอบได้ 

ฝ่ายบริหารโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยัได้กำหนดนโยบายและสง่เสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กระตุ้นให้มีผลการดำเนินงานด้วยระบบคุณภาพ ดังต่อไปนี ้

(1)  วิสัยทัศน ์  
         วิสัยทัศน์ของโรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย คือ  “ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 

ระดับสากล  มีคุณธรรม จรยิธรรม ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ”  ซึ่งใน
การกำหนดวิสัยทัศน ์ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ประกาศใช้วิสัยทัศน ์ -  แจ้งผู้เกี่ยวข้องประชาสมัพันธ ์

 

1. เตรียมความพร้อม -  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-  สร้างความรู้และความเขา้ใจ 
 

2. วิเคราะห์บริบท 

3. กำหนดร่างวิสัยทัศน ์

4. ตรวจสอบ/ทบทวนวิสัยทศัน ์

SWOT Analysis 

 
-  นำผลการวิเคราะห์ประมวลเปน็วิสัยทัศน ์  
พันธกิจและเปา้ประสงค์ของโรงเรียน 

 

-  วิพากษ์วจิารณ์วิสัยทศัน์ทีไ่ด้ เพื่อดูความ
สอดคล้อง ระบบโครงสร้างและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การกำหนดวิสัยทัศน์ 
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(2) การสร้างความยัง่ยืนใหก้ับโรงเรียน 
 
 
 

 
 

]]] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แสดงแนวทางการใช้วิสัยทศัน์เพือ่ให้เกิดความยั่งยืน 
 ฝ่ายบริหารมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีระบบด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ 
คือนักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดเป็นแก้ปัญหาได้ เป็นการสร้างระบบคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินการดังนี้  

1) การมีวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกัน 
จากการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา          

ปีการศึกษา 2559-2562 จากการประชุมชี้แจงทบทวนถึงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักใน
บทบาทและหน้าท่ีของทุกคนในการประชุมคณะครูต้นปีการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและฝ่ายงบประมาณ
นโยบายและแผน นำเสนอวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ในการประชุมประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอมีการทำ MOU 
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในการดำเนินงานในวาระการประชุมของแต่ละฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหาร
ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษาให้คอยนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
ชี้แจงแก่คณะกรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ 
ชมรมครูเก่าฯ เป็นต้น 

2) การนำองค์กรและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

ความสำเร็จ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดย POSDCORB (P-Planning การวางแผน), (O-Organization ,  
การจัดองค์กร) (S-Staffing,การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน) (D-Directing,การอำนวยการ) (Co-Coordinating,  
การประสานงาน) (R-Reporting,การรายงาน) (B-Budgeting,การจัดงบประมาณ)   โดยผู้บริหารมีแนวคิดใน
การนำองค์กรด้วยการนำ O-Organization มาเป็นตัวนำในเรื่องความคิดและเชื่อมั่นในความรักองค์กรเป็นสิ่งที่

ผูเ้รียนใฝ่ดี ใฝเ่รียนรู ้
คิดเป็นแก้ปัญหาได ้

ทำงานเป็นและทำงาน
ร่วมกับผูอ้ื่นได้ เห็นแก่

ส่วนรวม 

การมีวิสัยทัศน์และเป้าประสงคท์ี่ชัดเจนร่วมกนั 

การนำองค์กร 
และการบริหาร 
   จัดการท่ีมี  
    คุณภาพ 

การสร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพและการมี

ความเป็นผู้นำการสอน 
อย่างมืออาชีพ 

การจัดการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพสูงภายใต้

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
เอื้อการเรียนรู้ท่ีมี 

คุณภาพ 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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จะหลอมรวมใจในการให้ความร่วมมือพัฒนาโรงเรียน มุ่งสร้างบรรยากาศภายในองค์กร เกิดการกระจายอำนาจ
และนวัตกรรม เช่น 

- การนำระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตัิงานมีโอกาสในการตัดสินใจแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีอิสระโดยผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการประชุมคณะทำงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเปิด
โอกาสให้ได้ชี้แจงแสดงความคิดเห็นรูปแบบของงานท่ีได้รับมอบหมาย รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น ผู้บริหาร
สถานศึกษามีแนวคิดว่า“งานได้ผล คนมีความสุข” 

- การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับรองลงมา ให้สามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลด
ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน โดยรองผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาตามภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 

- การมอบอำนาจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มท่ีภายใต้การกำกับ
ดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำของผู้บริหาร โดยผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับ
อนุมัติ หากเป็นงานหรือกิจกรรมโดยรวมของโรงเรียน ผู้บริหารจะเข้ามาตรวจตราและให้คำแนะนำเพื่อให้
ผลงานเป็นท่ีปรากฏ 

- การมอบอำนาจเพื่อให้เกิดการทำงานในลักษณะของทีมงานหรือคณะกรรมการ โดยส่งเสริมให้มี
การทำงานเป็นทีมตามความเหมาะสมของศักยภาพของแต่ละบุคคล  

3) การสร้างบุคลากรทีม่ีคุณภาพและการมีความเปน็ผู้นำการสอนอย่างมอือาชีพ 
ฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญของงานวิชาการว่าเป็นหัวใจของการดำเนินงานของโรงเรียนจึงส่งเสริมครู

และบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเพื่อใหเ้ป็นครูมืออาชพี เช่น 
        -  ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
        -  ครูทุกคนต้องทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่องและนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กัน 
        -  จัดให้มีการนิเทศการสอนของแต่ละกลุ่มสาระฯ 
        -  จัดให้มีการนิเทศข้ามกลุ่มสาระ 
        -   ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดยการอบรม/สัมมนา ศึกษาต่อหรอืศึกษาดงูานในโรงเรียน
ท่ีมีระดับมาตรฐานสูงเพื่อใช้ในการเทียบเคียงมาตรฐานทางวิชาการ ดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
        -  การท่ีโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของหลายวิชา เช่น ศูนย์การจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ (ERIC) ศูนย์การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จึงเป็นโอกาสที่ครูในศูนย์ฯมีความรู้ความสามารถ
ในการเป็นวิทยากร  
 4) การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้และ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 ฝ่ายบริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนจึงบริหารจัดการงบประมาณท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น การปรับปรุงห้องสมุด การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตด้วยการ
สร้างห้อง ICT การให้มีสัญญาณ Wi-Fi มีระบบการบริหารจัดการในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย ดำเนินงานโดย
ฝ่ายบริหารทัว่ไป การประเมินความเสี่ยงและจัดเตรียมการแก้ไขปญัหา 
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 ส่งเสริมนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเป็นพิธีกร งานประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
ของในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ โดยตั้งสภานักเรียน เพื่อฝึกให้เป็น
ผู้นำกิจกรรมอย่างมีระบบ 
 ในด้านหลักสูตรพิจารณาจากความต้องการในอนาคตของประเทศชาติและความเป็นองค์กรชั้นนำใน
การจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ จึงกำหนดให้มีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์     
การเลือกแผนการเรียนภาษาต่างประเทศท่ี 2 เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ตามความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียน 
 ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันแบ่งเป็นระดับ เช่น ฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากร มีการยอมรับใน   
การทำงานเป็นทีม มีการกระจายงาน การสร้างความผูกพัน สร้างขวัญและกำลังใจ ท่ีเอื้ออำนวยต่อการเรียน
การสอน จัดสรรงบประมาณการจัดสื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดสวัสดิการแก่ทุก ๆ คนอย่างท่ัวถึง
ตามความต้องการ มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม แล้วนำมาวิเคราะห์ พัฒนา 
ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความผูกพันในระยะยาว ทำให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของ
โรงเรียนเสมอมา 

5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองจากการประชุมผู้ปกครอง การติดต่อฝ่าย

บริหารโดยตรง หรือการรับฟังความคิดเห็นโดยผ่านครูท่ีปรึกษา ครู และบุคลากร แล้วจัดอันดับความสำคัญ 
เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน  
 
       (3) การสือ่สาร และผลการดำเนินการของโรงเรียน 
          1) ดา้นการสื่อสาร 

ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการในการสื่อสารกับครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและการทำให้โรงเรียน
ประสบความสำเร็จ โดยวิธีกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารท่ีตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทางเป็น
รูปธรรม เพื่อให้ทราบถึงผลในการการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ และสร้างความผูกพัน ยกย่อง ชมเชยให้รางวัล
โดยพิจารณาอย่างโปร่งใส  
 การสื่อสารและการสร้างความผูกพันกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เสริมสร้างให้มีผลการ
ดำเนินการทดีีตามกระบวนการดังน้ี 

1. การสื่อสารจากบนลงล่าง จากฝ่ายบริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติ เช่น ประชุม/ชี้แจงคำสั่ง บันทึกข้อความ 
การสนทนาแบบไม่เป็นทางการเอกสารการจัดให้มีการประชุมดำเนินการตามกลุ่มงาน/วาระและโอกาสต่าง ๆ 
คือ การดำเนินการประชุมโดยผู้บริหารและฝ่ายบริหารประจำสัปดาห์ และหัวหน้างาน/กลุ่มสาระฯประจำ
สัปดาห์การประชุมบุคลากรประจำเดือนการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายตาม
โครงการ กิจกรรม และงานพิเศษอื่น ๆ เช่นงานสนับสนนุชุมชนการประชุมฝ่ายบริหารและสภานักเรียน  

2. การสื่อสารจากล่างขึ้นบน จากครู บุคลากรไปสู่ฝ่ายบริหาร เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในการประชุมการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ 
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โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พเิศษ การสื่อสารสองทางซึ่งก็คือการประชุม อาจทำ
ให้ครู บุคลากร ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นได้ทุกคน ผู้บริหารจึงใช้ระบบสื่อสารโดยการสื่อสารผ่านหัวหน้า
งานเป็นข้ันตอนตามลำดับหรือเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้อำนวยการได้โดยตรง 

รูปแบบอื่น ๆ ท่ีใช้ในการสื่อสาร 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 ท่ี
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นแบบอย่างท่ีดีมีการให้กำลังใจ ได้การยกย่อง
ชมเชย สำหรับนักเรียนมีการยกย่องชมเชย มอบรางวัล บริเวณหน้าเสาธงในเช้าวันอังคารเพื่อเป็นการสื่อสาร
ทางอ้อมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนนักเรียน 

 

       2) การทำให้เกิดการปฏิบัตอิย่างจริงจัง 
 ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุ 
ประสงค์การปรับปรุงผลการดำเนินงาน และบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่าง
นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบงานแ ละออกแบบ
กระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงาน 

1. การบริหารจัดการองค์กรตามแผนผังโครงสร้างการบริห ารงาน มีการดำเนินการในรูป
คณะกรรมการวางแผนโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพและยั่งยืน  

2. นำระบบงานไปปฏิบัติโดยมีทีมบริหารทำหน้าท่ี กำกับดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
ประกอบด้วยฝ่ายบริหารสถานศึกษา กำหนดระบบงานโดยเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรมีหัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ทำหน้าท่ี กำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพและยั่งยืน 

3. กำหนดวิธีการจัดการระบบงานขับเคลื่อนภารกิจ 2 ลักษณะคือจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบน
จากบนลงล่าง (top-down) หมายถึง วิธีการดำเนินงานซึ่งมาจากการท่ีผู้บริหารมอบหมายเรื่องให้หัวหน้าฝ่าย/
งาน/กลุ่มสาระฯ รับเรื่องและนำไปประชุมปรึกษากับผู้รับผิดชอบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานลงมือปฏิบัติและจาก
ล่างข้ึนบน (down-top) หมายถึง วิธีดำเนินงานซึ่งมาจากบุคลากรขอคำปรึกษาและแนะนำเก่ียวกับงานท่ี
รับผิดชอบจากหัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯนำเรื่องแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบและ/หรือนำเสนอให้ท่ีประชุม
รับทราบเพื่อร่วมกันคิดหาแนวทางดำเนินการตามโครงการ/แผนงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยจัดระบบการเรียนรู้/
ส่งเสริมท่ีมีคุณภาพ 
 4. มีการวัดผล/ประเมินผลโครงการเพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และนำผลการประเมินไปพัฒนา
สู่ความเข้มแข็งและยัง่ยืนในการบริหารงานต่อไปในอนาคต 
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 3)  การประเมินผลการดำเนินการ 
ในการประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนได้

ดำเนินการเป็นข้ันตอน และตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทุกปี การประเมินผลงาน

ผู้บริหารและนำผลการประเมินไปปรับระบบการนำองค์กร มีแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี 
- ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยครู  ผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน ด้านการบริหาร
สถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  9   

- จากการทำวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสอบถามความพึงพอใจ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงาน  รวมท้ังเป็นการประเมินฝ่ายบริหารทุกฝ่ายอีกด้วย 
 2. ฝ่ายบริหารระดับรองผูอ้ำนวยการนั้น มีการประเมินโดยผู้อำนวยการโดยพิจารณาตามองค์ประกอบ
ของการดำเนินงานและปัจจัยอื่น ๆ เช่นการเกษียณอายุราชการ ช่วงเวลาของการได้รับความดีความชอบ 
ผลสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโรงเรียนใช้การประเมินผลการดำเนิ นการเหล่านี้  คือ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในโรงเรียนดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนซึ่งหมายถึง การข้ึน
เงินเดือนประจำปี จะเป็นการประเมินจากต้นสังกัด ซึ่งพิจารณาจาก 

1. กำหนดให้มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนโดยคำนึงถึงผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
 2. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (Individual 
Scorecard) โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการประเมินผลงานตามท่ีได้รับมอบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 4. มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินเพื่อให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรม 
 5. มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ 
 6. ผู้บริหารสถานศึกษาและฝ่ายบริหาร นำผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้
รางวัลจูงใจและการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ และนำผลการประเมินแจ้งกลับไปยังบุคลากรและนำผลการ
ประเมินไปใช้ประกอบการให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนา
ขีดสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจะได้รับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ด้านการบริหารสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้
ผลการทบทวนการดำเนินการข้างต้นไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลในการนำองค์กรของฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมท้ังมีการทบทวนผลการดำเนินการโดยมีการประชุมประจำปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมและศึกษารวบรวมวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินการ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลการประเมินผลการทบทวนประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
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กระบวนการจัดทำแผนปฏิบตัิการและการถา่ยทอดสู่การปฏบิัติ 
 (1) กระบวนการจัดทำแผนปฏบิัติการ 
 โรงเรียนได้ดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยใช้องค์ความรู้จากการดำเนินงานในปีท่ี
ผ่านมา ได้แก่ การจัดทำรายละเอียดข้ันตอนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากร โดยมี 
เป้าหมายสุดท้าย  เพื่อให้ได้ผลงานท่ีกำหนดไว้ในช่วงการปฏิบัติ   ซึ่งจะมีปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งและมีผลกระทบ     
ต่อกระบวนการทำงาน ในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ มีข้ันตอนดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงกระบวนการจัดทำแผนปฏบิัติการและการนำไปสูก่ารปฏบิัติ 
 
 

 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนจะมีการปรับเปลี่ยน
แผน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น และคำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีวางไว้ 
โดยการประชุมคณะกรรมการแผนงานโรงเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการแล้วเสนอต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 (2) กระบวนการนำแผนปฏบิัติการไปสูก่ารปฏบิัต ิ
 แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมอืสำคัญในการปฏิบัตงิานเพือ่ส่งมอบผลผลิต การให้บริการ
การศึกษาท่ีเชือ่มโยงสอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เมื่อจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้วทางงานแผนงานของ
โรงเรียนได้รวบรวมเปน็แผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้ดำเนนิการบริหารจัดการโดยมี
กระบวนการนำแผนสู่การปฏบิัติ ดังนี้ 
 1. สื่อสารทิศทางของโรงเรียนท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย
ตัวชีว้ัด ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง 

1. ทบทวนกลยทุธ์ กำหนด
เป้าหมายของโรงเรียนและ 
รูปแบบการเขียนแผนปฏิบัติ 

2. จัดทำรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
โดยหัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

4. คณะทำงานแผนงาน
โรงเรียนจัดทำแผน 

ปฏิบตัิการประจำป ี

5. เสนอแผนปฏิบตัิการ
ประจำปี พจิารณาอนมุตัิ 

ส่ือสารลงสู่การปฏิบัต ิ

และขับเคลื่อน 

กำกบัติดตาม จัดทำสรุป
แผนปฏบิัติการประจำปี 

และประเมินผล 
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 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานท้ังเจ้าภาพหลักและ
ผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอยา่งชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพือ่กำหนดกลยุทธ์ และจัดทำ
แผนปฏิบัตงิานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค ์
 4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยทุธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดย
ติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งป ีและการประเมินผลเมือ่สิ้นสดุปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลือ่นและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่
สาธารณะชนและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 (3) กระบวนการจัดสรรทรพัยากร  
 ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการบรรลุผลโรงเรียนประเมินความเสี่ยงด้าน
การเงินและความเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการโดยโรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณ ซึ่ง มี  
การวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวตัถุประสงค์ของแผนงานและโครงการท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามความต้องการของหน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ซึ่งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้กำหนดขอบข่ายใน
การบริหารงบประมาณและข้ันตอนการจัดทำกรอบงบประมาณ ดังนี้ 
 1. ประมาณการงบประมาณท่ีโรงเรียนจะได้รับเงินงบประมาณจัดสรรจากรฐั 
 2. ประมาณการรายได้ท่ีโรงเรียนจะไดร้ับจากเงินนอกงบประมาณ 

 3. กำหนดกรอบงบประมาณรายจ่าย 
 4. จัดลำดับความสำคัญของ งาน/โครงการและจัดทำงบประมาณรวมของแตล่ะงาน/ 
โครงการ ให้พอดีกับกรอบวงเงินท่ีคาดคะเนไว ้

 5. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาเหน็ชอบ 
 6. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
 7. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การใชจ้่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ถูกต้องตามระเบยีบการเงินการคลัง 
 ท้ังนี้การบริหารงบประมาณยงัคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ตอ่ผู้เรียนสูงสุด 
สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียนและหน่วยงานตน้สังกัด โดยการดำเนินงานท่ีถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวธิีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
 

 (4) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดทำแผนงานทรัพยากร
บุคคล และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการประจำปี โดยประเมินสถานการณ์ด้านบุคลากร การเกษียณอายุราชการ 
ด้วยการนำข้อมูลผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา ข้อเสนอแนะ ความเห็นจากงานประกันคุณภาพภายใน 
สมรรถนะหลัก ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ทบทวนนโยบาย โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติแผนงานทรัพยากรบุคคล ชี้แจงไปสู่แผนปฏิบัติการของทุกฝ่าย 
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เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลัง แผนสรรหา บรรจุแต่งตั้ง แผนอบรมพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนการศึกษาต่อ 
การศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน และเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
มีทักษะและความเชี่ยวชาญทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยท่ีแผนดังกล่าวได้คำนึงถึงผลกระทบและ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกับความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร และ
โรงเรียนได้วางแผนการบริหารบุคลากรให้เพียงพอเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ. กำหนด หากเกิดการขาดแคลนครู
หรือบุคลากรสนับสนุน โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในการดำเนินการคัดเลือกสรรหาและจ้าง
เพิ่มเติมให้เพียงพอ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
 
 (5) กระบวนการวัดผลการดำเนินการ 
 กระบวนการวัดผลการดำเนินการของแผนกลยุทธ์ โรงเรียนจัดทำตัวบ่งชี้ความสำเร็จซึ่งแต่ล ะ
แผนงาน/โครงการต้องกำหนดค่าของความสำเร็จเป็นร้อยละ โดยมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และเมื่อ
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเสร็จสิ้นต้องมีการสรุปผลการดำเนินการ แล้วศึกษาว่าแผนงาน/โครงการนั้น 
ๆ มีผลการดำเนินการตามค่าของตัวบ่งชี้ความสำเร็จท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งการวัดผลการดำเนินการใช้หลัก 
Key Performance เป็นดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน โดยจะแสดงให้เห็นรายละเอียดใน
ความสำเร็จหรือล้มเหลวของงานนั้น ซึ่งครอบคลุมถึงนักเรียนตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 (6) กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
 โรงเรียนได้กำหนดและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการท่ีทำไว้ และอาจมีการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
หากอยู่ในสภาวะท่ีจำเป็น หรือมีแนวทางการดำเนินการที่ดีกว่า โดยศึกษาผลการสรุปแผนปฏิบัติการในปีท่ีผ่าน
มา เพื่อวิเคราะห์ผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม หากแผนปฏิบัติการใดมีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ก็
จะนำมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หากแผนปฏิบัติการใดไม่สำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ ก็จะวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีทำให้ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการนั้นก่อนนำไปใช้ 
อีกท้ังกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจั ดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
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2.2 ผลความสำเร็จข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 
 

ประเด็นตวัช้ีวัด ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 
มีเป้าหมายวสิัยทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 
 

 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา บริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา รวมถึงความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยมีการกำหนดให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของโรงเรียน  
 

ข้อมูลหลักฐาน : แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ปกีารศึกษา 2562 
         รายงานการประชุมผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้อง 
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ประเด็นตวัช้ีวัด ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 
มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 

 
  

 1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร และสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนจนเป็นท่ียอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย เพื่ อฝึกทักษะ    
การคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการปลูกจิตสำนึกเป็น พลเมืองดีของ
สังคม มีจิตอาสา สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
และจัดการศึกษาโดยสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชนในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
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ประเด็นตวัช้ีวัด ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 
ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการทีเ่น้น
คุณภาพผูเ้รียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม มคีวามกระตือรือร้นและ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรยีนจัดข้ึน  
ข้อมูลหลักฐาน : โครงการในแผนปฏบิัติการโรงเรียน ปกีารศกึษา 2562 
         แบบตอบรบั/ลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

        ภาพเข้าร่วมกิจกรรม 
 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ข้อมูลหลักฐาน : เอกสารงานบริหารงานวิชาการ 
         แบบบนัทกึของครูผู้สอนประจำรายวิชา 

 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะการอ่าน ฟัง ด ูเขียน และการสืบค้นข้อมูล    
ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ตนเองต้องการได้อย่าง รวดเรว็ 
     ข้อมูลหลักฐาน : เอกสารงานบริหารงานวิชาการ 
        แบบรายงานผลการประเมนิผลการอ่านคิดวเิคราะห์ 
 
4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมความรู ้ความสามารถของ
นักเรียน มีการบูรณาการการเรียนรูร้ะหว่างกลุ่มสาระฯ  

ข้อมูลหลักฐาน : โครงการในแผนปฏบิัติการโรงเรียน ปกีารศกึษา 2562 
        กิจกรรมวันภาษาไทย/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
         กิจกรรมที่ส่งเสรมิร่วมกับสถาบันภายนอก  
 
5. งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับอาชพีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษาตอ่  
ท้ังการแนะแนวดว้ยครู เอกสารเผยแพรเ่กี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และการเชญิวิทยากร 
มาแนะแนวอาชพี  

ข้อมูลหลักฐาน : โครงการของกลุ่มงานแนะแนว  
         กิจกรรมกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 

 
6. โรงเรียนมีการสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทางวชิาการทั้งภายในและ ภายนอก
โรงเรียน  

ข้อมูลหลักฐาน : รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
         รายงานผลการแข่งขนัภายนอกสถานศกึษา  
 

7. ครูร้อยละ 90 มีการประเมินนักเรียนด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย 
ข้อมูลหลักฐาน : แผนการจัดการเรียนรู ้
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ประเด็นตวัช้ีวัด ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูมีการพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนือ่ง ด้วยการอบรมคูปองครู คิดเป็น ร้อยละ 100 
ของครูท้ังหมด และนำการอบรมน้ันมาพัฒนา ในการจัดการเรยีนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ข้อมูลหลักฐาน : รายงานการอบรมสัมมนา/เกยีรติบัตร 
 

2. ครูร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ  
ข้อมูลหลักฐาน : ประวตักิารรับราชการ (กพ.7) /รางวัลครผูู้ดีไม่มีอบายมุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ครูร้อยละ 90 ข้ึนไป มีการพัฒนาสือ่การเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียน เป็นสำคญัโดยสอดคลอ้งกับหลักสูตรสถานศึกษา รวมท้ังส่งเสริมความ เป็น
เลิศทางวชิาการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ข้อมูลหลักฐาน : แผนการจัดการเรียนรู้ /ส่ือการเรียนรู ้
        แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 



49 
 

ประเด็นตวัช้ีวัด ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 
 
จัดสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อตอ่การ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

  
  
 
 
 
             

           

โรงเรียนมีโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  (S.B.M.) จัดกิจกรรม พัฒนาอาคาร
สถานท่ี กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนดนตรี กิจกรรมพัฒนา
งานรักษาความปลอดภัย นักเรียนจิตอาสา การสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนท่ี
จบการศึกษาภาคบังคับ ระบบการดูแลนักเรียน กิจกรรมปรับภูมิ ทัศน์  จัด
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการ เรียนรู้และมีความปลอดภัย 
 

ข้อมูลหลักฐาน :  การประชุมร่วมฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร เครอืข่ายผู้ปกครอง 
         โครงการปรับภูมิทศัน์แหล่งเรียนรู ้
          โครงการปรับภูมิทศันอ์าคารสถานที ่
         โครงการปรับภูมิทศัน์หอ้งเรียน 
         โครงการนักศกึษาวิชาทหาร 
         กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา 
         ยุทธศาสตร์ “กุญแจ 7 ดอก” ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรยีน 
         กิจกรรมรณรงค์วนิัยงานจราจร 
         โครงการกิจกรรมงานแนะแนว 
         โครงการที่ปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
         การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
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ประเด็นตวัช้ีวัด ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการบรหิาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู ้
 

1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธกิจท่ีกำหนดชดัเจน สอดคล้อง กับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล และ แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ข้อมูลหลักฐาน : แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ปกีารศึกษา 2562 
        แผนและนโยบายทกุส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

2. มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  
ส่งผลตอ่คุณภาตามมาตรฐานของสถานศึกษา  โดยความรว่มมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย  

ข้อมูลหลักฐาน : ระบบการบริหารงาน KS MODEL 
        ระบบปฏิบัตงิาน PDCA 

        ยุทธศาสตร์ “กุญแจ 7 ดอก” 
         การประชุมแบบมีส่วนร่วม ภาคี 4 ฝ่าย 
 

3. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา  

  ข้อมูลหลักฐาน : ระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
               การอบรมระบบออนไลน์ 

            การอบรมสมัมนาตามระบบราชการ 
             การพัฒนาตนเองตามศกัยภาพส่วนบุคคล 
 

4. จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ่การจดัการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย  

 ข้อมูลหลักฐาน : โครงการตามแผนปฏบิัติการโรงเรียน ปกีารศกึษา 2562 
 
5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและ การจัดการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะกับสภาพของสถานศึกษา  

 ข้อมูลหลักฐาน : โครงการตามแผนปฏบิัติการโรงเรียน ปกีารศกึษา 2562 
 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาควบคู่กับ
ความเป็นไทย และรักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพื่อเอือ้ตอ่การจัดการเรียนการสอน 

 ข้อมูลหลักฐาน : โครงการตามแผนปฏบิัติการโรงเรียน ปกีารศกึษา 2562 
             โครงการในกลุ่มงานคอมพิวเตอร ์
    การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
   STEM Education 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพฒันาคุณภาพให้สูงข้ึน 
3.1 จุดเด่น 

 แนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารมีกระบวนการ
บริหารและการจัดการตามนโยบายของส่วนกลางระดับกระทรวง ส่วนภูมิภาคระดับสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษา และนโยบายของจังหวัด โดยจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิค 
การประสานความร่วมมือที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพื่อให้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม นำข้อสรุปจากการประชุมฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร รวมถึง
คณะกรรมการสถานศึกษา วางแผนร่วมกันในการกำหนดกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย  ก้าวทันข่าวสารและเทคโนโลยี นำไปประยุกต์ใช้ได้และเผยแพร่การดำเนินงาน อย่างเป็น
ระบบ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำและส่งเสริมให้ครูเป็นกลไกท่ีสำคัญในการที่จะนำชุมชนเข้ามาในโรงเรียน และ
นำโรงเรียนออกสู่ชุมชน เพราะเป็นผู้นำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนไปใช้ให้บังเกิดผลต่อนักเรียนและชุมชนทำ
ให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม เครือข่ายผู้ปกครองมีความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีมีระบบการจัดการท่ีดี
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา นำสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องทำให้สถานศึกษาบริหารจัดการ
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

3.2 จุดทีค่วรพฒันา 
ดำเนินการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษา กำหนดแนวทางและเป้าหมายการพัฒนางานของผู้บริหารให้ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี 

 
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพให้ไดม้าตรฐานที่สูงข้ึน 

1) เน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน แลกเปลี่ยนเรียรู้แสดง
ความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ตามความ
สนใจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษท่ี 21 

2) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ตามศักยภาพท่ี
พัฒนาได ้

3) ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตามการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ 
Thailand 4.0  
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4) ส่งเสริมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะและค้นหาตนเองตาม
ศักยภาพ 

5) ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานจากโรงเรียนสู่
บ้านและเพื่อชุมชน  

6) ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพจากการเรียนการสอน ทักษะด้านกีฬา ทักษะด้านคหกรรม 
ทักษะด้านดนตรี ทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสาร ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่
ทางเลือกการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้ 

7) โรงเรียนควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยสรรหาบุคคลเพิ่มเติม เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี   
  8) มีการตรวจสอบท้ังภายนอกและภายในด้วยผู้ตรวจท่ีเป็นอิสระโรงเรียนได้รับการตรวจสอบท้ัง
ภายในและภายนอกตามกระบวนการของการบริหารราชการ  
  9) การปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 กระบวนการรับฟังนักเรียน โดยผ่านสภา
นักเรียนหรือการรับฟังเสียงนักเรียนโดยตรง 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) ได้รับการประกาศให้เป็นภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหวา่งประเทศ  ซึ่งเชื้อไวรัสได้แพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ และแพร่กระจายมายังประเทศ
ไทย  การป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กและสถานศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี กำหนดมาตรการบนพื้นฐานความคิด “ชัดเจน เน้นปลอดภัย เข้าใจผู้ปกครองและรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของนักเรียน” โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้และ
คุณธรรม สร้างความตระหนักการเฝ้าระวังและการสื่อสารที่ชัดเจนให้แก่ครู บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และผู้ปกครอง 
เพื่อความเข้าใจพื้นฐานและการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี มีเหตุผลและความพอประมาณ ลดการวิตกกังวลในการ
ดำเนินชีวิตและการตัดสินใจท่ีเก่ียวข้องกับผู้ เรียน มีความรู้ เท่าทันสถานการณ์และมีภูมิคุ้มกั นต่อการ
เปลี่ยนแปลงจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โดยมีแนวทางในการบริหารและการจัดการ 
คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของนักเรียน ในระยะแรกของการแพร่เชื้อ สืบเนื่องจากช่วงการจบการศึกษาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 การอนุมัติผลการเรียนเน้นความปลอดภัยมีการ
จัดส่งเอกสารทางการศึกษาด้วยระบบไปรษณียภัณฑ์ เพื่อป้องการการชุมนุม ตามมาตรการรักษาระยะห่างของ
กระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมงานอนามัย ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร เพื่อวางรูปแบบ
การเรียนการสอนและมาตรการรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 
รองรับการเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม สำหรับด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทดลองการเรียนการสอน
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ผ่านระบบออนไลน์ ใช้ห้องเรียน Google Classroom การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และช่องทางการ
สื่อสารด้วยโปรแกรมท่ีหลากหลาย เช่น  Line Meet Zoom จัดระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามแบบ Learning by KS 
model  มีการรายงานผลสะท้อนกลับ เพื่อทบทวนรูปแบบและปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียนการสอนในช่วง
ทดลอง กำหนดและวางแผนการมาเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น จำกดัการเข้าเรียนห้องเรียนละ ไม่เกิน 25 คน 
โดยกำหนดแบ่งนักเรียนเป็น ตอน ก และตอน ข สลับกันมาเรียน 5/9 คือ การมาเรียน 5 วันหยุดอยู่บ้าน 9 
วัน โดยเรียนจากระบบออนไลน์ และห้องเรียนออนไลน์ รับงานและศึกษาจากครูผู้สอน นัดหมายตรวจสอบการ
เรียนด้วยระบบการประชุมออนไลน์ มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวงัการแพร่เชือ้ไวรัส โดยกำหนดให้นักเรียน
สแกนตรวจวัดไข้ก่อนเข้าเรียน ลงชื่อการเข้ามาเรียนด้วยระบบแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ และการลงชื่อตาม
แบบฟอร์มท่ีกำหนด และส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษาและฝ่ ายบริหารออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลมากำหนดทิศทางการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา เพื่อก้าวทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง New Normal 
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มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ขอ้มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมนิ 

2.1 วธิีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินโครงการ/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย  โดยโรงเรียนมีการจัดทำและกำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมาตรฐานท่ี
ต้องการให้เกิดข้ึนกับโรงเรียน  โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ   มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด  เอกลักษณ์ท่ีสถานศึกษาต้องการสร้าง
โดยการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติตามรูปแบบ (Active learning)  โดยให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ฝึกฝนการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนท่ี
กำหนดไว้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ท้ังนี้ โรงเรียนคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ศักยภาพของสถานศึกษา  บริบทของชุมชนและท้องถิ่นซึ่ง
มาตรฐานท่ีกำหนดข้ึนผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดการท่ีเป็นระบบโดยเน้นการ
เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย มีการพัฒนาด้าน
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ เน้นสร้างทักษะท่ีจำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยคำนึงถึงความแตกต่างเป็นรายบุคคล มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนท่ีเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าในทุกด้าน เช่น ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคหกรรม ห้องสมุด 
ห้องสืบค้นข้อมูลด้าน ICT เป็นต้น ผู้เรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆท่ีมีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การนำเสนอผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมฟิสิกส์สับประยุทธ์  กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  การเข้าค่ายธรรมะ กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี การไป  
ทัศนศึกษานอกสถานท่ีต่าง ๆ เช่น กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศ  ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น   
อีกท้ังยังเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผู้เรียนอย่างกิจกรรมชุมนุมท่ีแบ่ง
ประเภทตามความสนใจของผู้เรียนเป็น ๗ ประเภท ได้แก่ ๑) ส่งเสริมวิชาการ ๒) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
๓) ท่องเท่ียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๔) ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม ๕) กีฬา นันทนาการ และสุขภาพ ๖) ส่งเสริม
อาชีพ และ ๗) รักษาดินแดน โดยมีการติดตาม   ผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามท่ีผู้เรียนเลือกตามความถนดั
ของตนเอง ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงท้ังในและนอกห้องเรียน ยังคงเน้นการจัดการเรียนการสอนในระบบ 
STEM ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับการเรียนสะเต็มศึกษาเข้าด้วยกัน ทำให้
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นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในโครงงานวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง ความรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการออกแบบเชงิวศิวกรรม เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนเข้า
สู่ยุค Thailand 4.0 มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เท่าเทียมนานาชาติ สถานศึกษายังได้มุ่งมั่นและมี
การพัฒนาสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดย  
การดำเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมี
การบูรณาการภาระงานชิ้นงาน โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปรับ
โครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงคส์อดคล้องกับหน่วยการเรียนรูท่ี้สนับสนุนใหค้รูผู้สอนจัดการเรียน  การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ท้ังนี้การจัดการเรียนการสอนของครยูงั
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูใช้สื่อการเรียนการสอนเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี มี
ความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร โดยได้รับความร่วมมือ DLIT ท่ีพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูอีกทางหนึ่ง มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีให้ครูทุก
คนทำงานวิจัยในชั้นเรียน  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
โรงเรียนได้เน้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อมัลติมีเดียในห้องเรียนท่ีพร้อมต่อการ
จัดการเรียนรู้การสอนของครู มีบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาท้ังในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการ
นำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ เพื่อ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ยุคของเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย  รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  มีห้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นท่ีผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการและขอความช่วยเหลือด้าน
เทคโนโลยีได้ ด้านการวัดและการประเมินผลครูใช้การประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินผล
พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ครูยังให้คำแนะนำคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทางด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาคสามารถตรวจสอบได้  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองได้ถูกต้อง ครูมีการจัดระบบในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการเรียนการสอน  
2.2 ผลความสำเร็จข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีสนับสนุนผล
การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม   ให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสาร
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประเด็น
ตัวชี้วัด 

ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 

จัดการ
เรียนรูผ้่าน
ระบวนการ
คิดและ
ปฏิบัติจริง 
และ
สามารถ
นำไป
ประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญของทุกกลุม่สาระฯ  
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ชว่ยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกวา่เกณฑ์  
3. บันทึกการจัดการเรียนรูเ้ฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรยีน  
4. โครงการหรือกิจกรรมท่ีชว่ยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียน 
ต่ำกว่าเกณฑ์  
5. รายงานและสรุปผลความสำเรจ็ของโครงการหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
ท่ีช่วยส่งเสริมหรือแก้ปญัหา นักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกวา่เกณฑ ์
 

หลักฐาน : แผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา/โครงการในแผนปฏิบัตกิารโรงเรยีน  
ปีการศกึษา 2562/รายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ 

ใช้สือ่ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และแหล่ง
เรียนรู้ที่
เอือ้ต่อการ
เรียนรู ้

1. ครูผู้สอนมีการใช้สือ่และเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
๒. งานพัฒนาระบบเครอืข่ายเทคโนโลยี จัดทำระบบโครงข่ายติดต้ังอุปกรณ์ท้ังระบบสายและไรส้าย 
เพื่อให้ผูเ้รียนและครูผูส้อนสามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการเรยีนรู้ และใชส้ื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกห้องเรียน 

 

หลักฐาน : โครงการในแผนปฏิบตัิการโรงเรยีน ปีการศึกษา 2562 
/รายงานและสรุปผลความสำเรจ็ของโครงการ 

มีการ
บริหาร
จัดการชั้น
เรียนเชิง
บวก 

๑.  ครูผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรท่ีมีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้รว่มกันอย่าง 
มีความสุข  
๒.  มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกับกิจกรรม มีการนิเทศติดตาม  
การเรียนการสอนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และจากฝ่ายบรหิารอย่างต่อเนื่อง 
๓.  มีการประเมินผลและรายงานการจัดรายงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรยีน  และรายงาน 
กิจกรรม IS 

 

หลักฐาน : 1.  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานรอ่งรอยการปฏิบตัิงานของครู  
                  เช่น แผนการจัดการเรียนการสอน วิจัย  สื่อ  นวตักรรม  
             ๒.  รายงานการจัดการเรียนการสอนวิชา IS  
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ประเด็น
ตัวชี้วัด 

ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 

ตรวจสอบ
และ
ประเมิน
ผู้เรียน
อย่างเปน็
ระบบ และ
นำผลมา
พัฒนา
ผู้เรียน 

๑.  ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ให้กับนักเรียน และให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสือ่เทคโนโลยีด้วยตนเองอยา่งต่อเนือ่ง  
๒.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้  
๓.  ผลการวิจยัในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำ 
หลักฐาน :  ๑. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย รายงานการวัดและประเมนิ  
              ๒. ตรวจสอบจากแผนการจัดการเรียนรู ้

มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
ให้ข้อมูล
สะท้อน
กลับเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
การจัดการ
เรียนรู ้

๑. มีการนิเทศภายในเพือ่ติดตามประเมินผลของแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
ของคุณครู เพือ่ใหเ้กิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนโดยตรง 
การเรียนการสอนอยู่เสมอ  
 

 
 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานจากฝา่ยบริหาร 
 
 
๒.  มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการสอนและแก้ปัญหาในชั้นเรียน  
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 ร้อยละของครูที่เข้ารว่มกิจกรรม PLC 
 

ประเด็น
ตัวชี้วัด 

ผลการจัดกิจกรรม โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพ 

มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
ให้ข้อมูล
สะท้อน
กลับเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
การจัดการ
เรียนรู ้

๓. มีการอบรมครูตามความสนใจ เพือ่เน้นการแก้ปญัหาท่ีเกิดข้ึนตามสภาพจริง และเพือ่พัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากข้ึน         

 
 

หลักฐาน :  ๑. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย รายงานการวัดและประเมนิ  
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพฒันาคุณภาพให้สูงข้ึน 
3.1 จุดเด่น 
ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ

กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง ใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและนอกสถานท่ี  ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้สร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

3.2 จุดทีค่วรพฒันา 
การประเมินผลการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรยีนเพือ่นำไปพัฒนายงัไม่หลากหลาย 
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพให้ไดม้าตรฐานที่สูงข้ึน 
1) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้

กระบวนการ PDCA 
2) จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ

พื้นฐานอาชีพและมีความรู้ตามาตรฐานสากล พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและด้านการคิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมาย 

3) พัฒนาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4) จัดทำแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
5) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมและเอื้อต่อ 

การจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที ่๓ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา  

 

ผลการประเมินตนเอง ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญ
ท่ีโรงเรียนต้องนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยง หรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ดังนั้นจากผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียนสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังนี ้
 

สรุปผล 
 

จุดเด่น 
 

 

จุดควรพฒันา 
 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ  มีความสามารถด้าน
การคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จนได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับ  
เขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
ผู้ เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ  ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น   
รักสถาบัน โดยมีความเคารพรักบุพการี ครูอาจารย์ และ
ยึดถือท่านครูอาจารย์เป็นต้นแบบท่ีดีแก่ตน และยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  อีกท้ังผู้ เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อใน
ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน นอกจากนี้โรงเรียนมีกิจกรรมให้ผู้ เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงท้ังจากการลงมือปฏิบัติจริงและ
สามารถนำความรูไ้ปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างหลากหลาย 

 
 
 
 
 

 

โรงเรียนควรส่ งเสริมและพัฒนา
คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การ
สื่ อ สาร  และการคำนวณ  ด้ วยวิ ธี การ ท่ี
หลากหลาย  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนออกแบบ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ อย่าง
สม่ำเสมอ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และควรปลูกฝังความเป็นไทยให้กับผู้ เรียน
อย่างต่อเนื่อง ใช้ต้นแบบความเป็นไทยใน
ท้องถิ่นให้มากข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย  
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จุดเดน่ 
 

จุดควรพฒันา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

แนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารมีกระบวนการบริหารและการ
จัดการตามนโยบายของส่วนกลางระดับกระทรวง ส่วน
ภูมิภาคระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้ น ท่ี
การศึกษา และนโยบายของจังหวัด โดยจัดการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิค การประสานความร่วมมือท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม นำ
ข้อสรุปจากการประชุมฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร 
รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา วางแผนร่วมกันในการ
กำหนดกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย  ก้าวทัน
ข่าวสารและเทคโนโลยี นำไปประยุกต์ใช้ได้และเผยแพร่การ
ดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำและ
ส่งเสริมให้ครูเป็นกลไกท่ีสำคัญในการท่ีจะนำชุมชนเข้ามาใน
โรงเรียน และนำโรงเรียนออกสู่ชุมชน เพราะเป็นผู้นำ
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนไปใช้ให้บังเกิดผลต่อนักเรียนและ
ชุมชน ทำให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
เครือข่ายผู้ปกครองมีความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ท่ีมีระบบการจัดการท่ีดีเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา นำสู่ความสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา ได้รับความร่วมมือจากชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องทำให้
สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

ดำ เนิ น การพั ฒ น าก าร ใช้ ระบ บ
สารสนเทศท่ีทันสมัย  เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา กำหนด
แนวทางและเป้าหมายการพัฒนางานของ
ผู้บริหารให้ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้วยความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรยีนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์ควบคู่ไปกับทักษะ
ทางด้านวิชาการ 

2) พัฒนาผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกและเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ
ผู้อื่นและส่วนรวม 

๓) จัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีสร้างความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทยให้กับผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรมและสม่ำเสมอ  

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) เน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดง
ความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ตามความ
สนใจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษท่ี 21 

2) สง่เสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ตามศักยภาพท่ี
พัฒนาได ้

3) ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตามการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ 
Thailand 4.0  

4) ส่งเสริมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะและค้นหาตนเองตาม
ศักยภาพ 

5) ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานจากโรงเรียนสู่
บ้านและเพื่อชุมชน  

จุดเด่น 

 

จุดควรพฒันา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด   
ได้ปฏิบัติจริง ใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังใน
และนอกสถานท่ี  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ 
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้สร้าง
นวัตกรรมในการเรียนรู้  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 

การประเมินผลการเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปพัฒนา
ยังไม่หลากหลาย 
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6) ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพจากการเรียนการสอน ทักษะด้านกีฬา ทักษะด้านคหกรรม 
ทักษะด้านดนตรี ทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสาร ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่
ทางเลือกการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้ 

7) โรงเรียนควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยสรรหาบุคคลเพิ่มเติม เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี   
  8) มีการตรวจสอบท้ังภายนอกและภายในด้วยผู้ตรวจท่ีเป็นอิสระโรงเรียนได้รับการตรวจสอบ        
ท้ังภายในและภายนอกตามกระบวนการของการบริหารราชการ  
  9) การปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 กระบวนการรับฟังนักเรียน โดยผ่านสภา
นักเรียนหรือการรับฟังเสียงนักเรียนโดยตรง 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้
กระบวนการ PDCA 

2) จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
พื้นฐานอาชีพและมีความรู้ตามาตรฐานสากล พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและด้านการคิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมาย 

3) พัฒนาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4) จัดทำแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

5) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมและเอื้อต่อ       
การจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 4 
การปฏบิัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเดน่) 

 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

☑ เป็นต้นแบบหรอืมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นท่ี (C1) 

 
 

ช่ือผลงานที่เสนอประเมนิความโดดเด่น (Best Practices) 
ค่ายพัฒนากีฬาและนันทนาการ ตา้นภัยยาเสพติด “กรรณสูตเกมส์ 

(Sport & Recreation Drug Free Camp: SRD Camp) 
คำสำคัญ บรูณาการ กฬีา นนัทนาการ ยาเสพตดิ ระดมความคิด บริหารจดัการ ประจำปีการศึกษา 2562 
 
1. บทนำ 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต 
ด้วยโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำจังหวัด มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก  

ส่งผลต่อการดูแลนักเรียน  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องคอยเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท้ังใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน ท้ังข้อมูลข้ันพื้นฐานรายบุคคล โดยประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและ
โรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและชัดเจน การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อให้ผู้เรียนสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำกิจกรรมป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการบูรณาการระหว่างองค์สามรู้และการกีฬานันทนาการ เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในข้อของการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตนเอง เตรียมพร้อมเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  และยังเน้นให้นักเรียนมีความรู้ คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมท่ีฝึกฝนนักเรียนให้รู้จัก
การยอมรับและการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกท้ังปลูกฝังหน้าท่ีของพลเมืองไทยให้นักเรียน มีความรัก สามัคคี     
ได้เรียนรู้องค์ประกอบการบริหารจัดการ การนำความรู้ทางด้านวิชาการ การคำนวณ การคิดวิเคราะห์        
การตีความ  การนำเสนอ ทักษะดนตรีศิลปะ และสามารถแสดงออกซึ่งผลงานจากการระดมความคิดมาผสาน
กัน เพื่อเป็นทักษะชีวิต สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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สภาพทัว่ไป 
 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ใกล้วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร    
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
ด้วยดีจากชุมชน  ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความช่วยเหลือโรงเรียนตลอดมา เป็นท่ีออกกำลัง
กายของชุมชนตลอดจนให้ชุมชนใช้สถานท่ีในการจัดงานต่าง ๆ นักเรียนท่ีเข้ามาศึกษามีความหลากหลายและ
แตกต่างตามบริบทของครอบครัวและท่ีอยู่อาศัย วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการประกอบอาชีพของ
ผู้ปกครอง  
 

ลักษณะสำคัญของวธิีหรือแนวทางปฏบิัติที่เป็นเลิศ 
การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน “กรรณสูตเกมส์” มีการเสริมความรู้ในด้านต่างๆให้แก่นักเรียน ได้นำไปใช้

ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในคณะสีของตนเอง โรงเรียนจึงได้วางแผนดำเนินการจัดฐานองค์ความรู้ ท้ังหมด 17 
ฐาน ดังนี ้

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      
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โดยมีคณะครู เป็นคณะกรรมการการจัดทำเอกสารหลักสูตรและองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการคิด การทำงานแก่นักเรียน เพื่อสร้างสรรค์งานให้เป็นไปตามระบบแบบ
แผน PDCA ในคาบท่ีมีการจัดการเรียนการสอน การประชุมคณะสีตามเวลาท่ีกำหนด พร้อมกับการปฏิบัติจริง
และการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ
ย้อนกลับมาปรับปรุงในการดำเนินงานพฒันาโครงการและระบบของการดำเนินกิจกรรมใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจากการฝึกทักษะปฏิบัติจริงนั้นจะทำให้นักเรียนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมได้ดี รวมไปถึงมีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งจะนำไปสู่การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความอดทน 
ความเพียร และความพยายามท่ีดีได้ นักเรียนๆจะสามารถปรับตัวได้ดีพร้อมท้ังความมีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจที่
ดีด้วย สิง่เหล่านี้จะหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในอนาคตต่อไป 
  

วัตถุประสงค์ของวิธหีรอืแนวทางที่เป็นเลิศ 
 เพื่อให้ นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี ได้เรียนรู้องค์ประกอบการบริหารจัดการ ด้านสุขศึกษา พล
ศึกษาและ นันทนาการ มีทักษะการฝึกภาคปฏิบัติทุกมิติแห่งความเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเป็นผู้จัดการทีด่ี 
แสดงออกถึงความรัก ความภาคภูมิใจในสถานศึกษา การทำงานเป็นหมู่คณะ การประสานประโยชน์ และ 
ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาควบคู่กับส่งเสริมการจัดนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เน้นคุณภาพ ผู้เรียน 
การประกาศเกียรติคุณ ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด สนองกลยุทธศาสตร์
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านกีฬา เชิดชูศิษย์เก่าท่ีสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ และนานาชาติ โครงการ To Be 
Number One โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ โครงการจิตอาสา และ นโยบาย ASK (Attitude Skill 
Knowledge) ทัศนคติดี มีทักษะ มากด้วยสาระความรู้  
 
 เป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

นักเรียนรอ้ยละ 90 ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษารู้จักความรักสามัคคี มีสุขภาพที่แข็งแรง ได้เล่นกีฬา 
โดยไม่คิดพึง่พาสิ่งเสพติด   

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
1) นกัเรียนมีสุขภาพ พลานามัยท่ีดีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพา                   
    สิ่งเสพติด 
2) นักเรียนรู้รักสามัคคีรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

           3) นักเรียน เป็นคนมีคุณภาพชวีิตท่ีดี โดยอาศัย กีฬาเป็นเครือ่งมือสำคัญ 
 4) นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากฐานองค์ความรู้ไปใช้ในการบรหิารภายในคณะส ี
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2. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนนิงาน/Flow Chart (แผนภูม)ิ ของวธิีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

การดำเนินงานกิจกรรม  “ค่ายพัฒนากีฬา นันทนาการต้านภัยยาเสพติด กรรณสูตเกมส์” มีการ
ดำเนินงาน วางแผนดำเนินการจัดฐานองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการคิด การทำงาน
แก่นักเรียน เพื่อสร้างสรรค์งานให้เป็นไปตามระบบแบบแผน PDCA ในคาบท่ีมีการจัดการเรียนการสอน      
การประชุมคณะสีตามเวลาท่ีกำหนด พร้อมกับการปฏิบัติจริงและการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการ
ดังกล่าว มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ดังนี ้

ข้ันท่ี 1 วิเคราะห์สภาพปญัหา  
 1) เสนอขออนุมัติดำเนินงาน 
 2) ประชุมคณะกรรมการและผู้เก่ียวข้อง เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวการทางดำเนินงาน 
 3) จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 
 4) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้ันท่ี 2 วางแผนการดำเนินการ 
 1) ดำเนินงานตามแนวทางและกรอบเวลาที่กำหนด 
 2) จัดเก็บข้อมูล รวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน 
ข้ันท่ี 3 ตรวจสอบ 
 1) สำรวจข้อมูลปัญหา อุปสรรคและประเมินผลการดำเนินงาน 
 2) รวบรวมปัญหา สรุปผลการประเมิน เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน 
ข้ันท่ี 4 ประเมินผล 
 1) ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน 
 2) เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 
 3) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
ข้ันท่ี 5 สะท้อนกลับผลลพัธ ์
 1) พัฒนากิจกรรม/โครงการ 
 2) การเผยแพร่/ประชาสัมพนัธ ์
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กำหนดแนวทางการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม โดยใช้กระบวนการ PDCA 
ในการพฒันาประสทิธภิาพและคุณภาพของการดําเนนิงาน 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ค่ายพัฒนากฬีาและนันทนาการ ตา้นภัยยาเสพติด “กรรณสูตเกมส์ SRD Camp” 
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3. ผลลัพธ/์ผลการดำเนินการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ของกิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนนิการ 
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนนิงาน 
เปรียบเทียบกบั

เป้าหมาย 
๑. เป้าหมายเชิง
ปริมาณนักเรียน 
เข้าร่วมกจิกรรม 
รอ้ยละ ๑๐๐ 

นักเรียนรอ้ยละ ๙๐ ของ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนากีฬา
นันทนาการและต้านภัยยาเสพ
ติด กรรณสูตเกม ครั้งที่ 62 
รู้จักความรักสามัคคี มีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรง ได้เล่นกีฬา โดยไม่
คิดพึ่งพาสิ่งเสพติด 

- นักเรียนเข้ารว่มกิจกรรม
ร้อยละ ๑๐๐ ตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จของกิจกรรม 
- นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๙๐ รู้จักความรัก
สามัคคี มีสุขภาพที่แข็งแรง 
ได้เล่นกีฬา โดยไม่คิดพึ่งพาสิง่
เสพติด  

 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
     สูงกว่าเป้าหมาย 
     ต่ำกว่าเป้าหมาย 

๒. เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

๑)นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัย
ท่ีดีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพา
สิ่งเสพติด 
๒) นักเรียนรู้รักสามัคคีรู้แพ้ รู้
ช น ะ  รู้ อ ภั ย แ ล ะ ส าม า ร ถ
ดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
๓) นักเรียน เป็นคนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  โดยอาศัย กีฬาเป็น
เครื่องมือสำคัญ 
4) นกัเรียนสามารถนำความรู้ท่ี
ได้รับจากฐานองค์ความรู้ไปใช้
ในการบริหารภายในคณะสี 

นักเรียนรอ้ยละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจในการเข้ารว่ม
โครงการระดับดีมาก 

 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
     สูงกว่าเป้าหมาย 
     ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนของ Best Practices แลว้ สง่ผลต่อสถานศึกษาอย่างไร 
 เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการเล่นกีฬาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ตามนิยามของการมีสุขภาพท่ีดี นักเรียนและครูแต่ละคณะสีมีโอกาสได้ปรึกษาหารือร่วมกัน
ตัดสินใจเลือกทำกิจกรรม ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นประธานสี ประธานฝ่ายกีฬา 
หรือประธานฝ่ายงานต่าง ๆ และผู้ตามท่ีดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในสี เพราะ
คณะสีจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงาน เสียสละ ร่วม
แรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฏิบัติ ตามท่ีกำหนดไว้อย่างมีความสุขผลของการแข่งขันมีท้ัง
ชนะหรือแพ้สิ่งนี้สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์ ให้รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ ฝึกฝนสภาพจิตใจให้เป็น
บุคคลท่ี สามารถทนต่อสถานการณ์ท่ีบีบค้ันผิดหวังได้ เกิดระบบการทำงานเป็นทีม และการยอมรับความเห็น
ต่างกัน กิจกรรมกีฬาเปรียบได้กับการจำลอง สถานการณ์ในการดำเนินชีวิตจริงตัวอย่างข้างต้นเป็นประโยชน์
บางส่วนท่ีสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมติดตัวไปสู่สังคมในอนาคต เป็นการบูรณาการ กีฬาและ
ทักษะทางวิชาการ และตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีห่างไกลยาเสพติด ผ่านกระบวนการระดมความคิดและการ
บริหารจัดการ ทำให้สถานศึกษามีกระบวนการทำงานท่ีเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงเกิดผลตามเป้าหมาย 
 
๔. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแหง่ความสำเรจ็ 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ การสร้างพื้นฐานให้นักเรียนมีพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ตามนิยามของการมีสุขภาพท่ีดีส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในทักษะวิชาการ จึงนำมาสู่
การสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ทักษะบูรณาการ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การนำ
ความรู้ทางด้านวิชาการ การคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การตีตวาม การนำเสนอ ทักษะดนตรีศิลปะ และสามารถ
แสดงออกซึ่งผลงานทำให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า พัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ   

ปัจจัยเก้ือหนุน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้รับการประสานความร่วมมือ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายผู้ปกครองทุกภาคส่วน 
 
๕. แนวทางการพัฒนาให้ย่ังยืน 
 ในการดำเนินโครงการและกิจกรรม ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในท้ังหมด ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอก การประสานความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและภาคีเครือข่าย
ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพในการจัดโครงการหรือกิจกรรม 
มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจและมีความต้องการในการจัดการศึกษาในทิศทางเดียวกัน “ความสัมพันธ์รูปแบบการ
มีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน”  เพื่อให้เป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนสามารถเข้าไปในการบริหารจัดการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 เพราะเป็นยุคท่ีสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่าง           
ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรอบตัว 
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6. การเป็นต้นแบบให้กบัหนว่ยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รบั 
 

โรงเรียนได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จาก
สื่อออนไลน์ “เดลินิวส์” ในการดำเนินการค่าย
พัฒนากีฬาและนันทนาการ ต้านภัยยาเสพติด 
“กรรณสูตเกมส์ Sport and Recreation Drug Free 

Camp 2019 ” 

 
 ประธานพิธีค่ายพัฒนากีฬาและนันทนาการตา้น
ภัยยาเสพติด “กรรณสูตเกมส์” ครั้งท่ี 62 พร้อมกล่าว 
“ชื่นชมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการ
แข่งขัน และให้ความสำคัญในด้านการกีฬา  โดยนักเรียน
สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้อย่างน่าชื่นชม  และยิ่งใหญ่
เพิ่มข้ึนทุกปี  เป็นแบบอย่างในวงการศึกษาได้เป็นอย่าง
ดี  ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจแทนสมาชิกทุก ๆ คน ท่ีได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสำคัญของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ การกีฬา
นั้นนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์
แล้ว  ยังทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถเป็นนักกีฬา
ชั้นแนวหน้า  ตรงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของจังหวัด
สุพรรณบุรี”... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/724677 
 
7. ภาคผนวก (รอ่งรอย หลกัฐาน ภาพถา่ย ชิ้นงาน ฯลฯ) 
 กำหนดดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตการบริหารจัดการ
กิจกรรมค่ายพัฒนาการกีฬาและนันทนาการต้านภัยยาเสพติด (Sport and Recreation Drug free Camp : 
SRD CAMP 2019) ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักสามัคคี รู้แพ้    
รู้ชนะ รู้อภัยและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีการดำเนินการดังนี้  
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ประมวลภาพการดำเนินงาน 
โครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ กิจกรรมการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 62  

ครั้งที่ 1 
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ภาพกิจกรรมการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกจิกรรมกฬีาสีภายใน 62 

ครั้งที ่2 
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ภาพ กจิกรรมการประชุมลงมติในการจัดทำเสื้อกฬีาสีโดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูประธานคณะสี  
ประธานคณะส ีและ ผู้ดำเนินโครงการ 

ครั้งที ่2 
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ภาพ กจิกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกฬีาและสนามกรีฑาก่อนการจัดกิจกรรม 
กีฬาสี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน 

ครั้งที ่2 
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ภาพ กจิกรรมบรรยากาศงานแถลงข่าวกจิกรรม SRD CAMP  
ที่จะจดัข้ึนในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 

ครั้งที ่2 
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ภาพ กจิกรรมการเปิดตัวมาสคอตทัง้สอง "น้องเกง่สุดและน้องเก่งจงั" 
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ภาพ กจิกรรมการสร้างขวัญกำลังใจใหก้ับนักเรียนแต่ละคณะส ีนำโดยครปูระธานของแต่ละสี พรอ้มกับ ผู้อำนวยการ 
ราชันย์  ทิพเนตร ได้มอบเงินบำรุงของแต่ละคณะสี 
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ภาพ กจิกรรมท่านผูอ้ำนวยการราชันย์ ทิพเนตร ได้พานักเรียนเข้าพบ 

ท่านนายกบุญชู  จันทร์สวุรรณ เพื่อจุดไฟคบเพลิงกรรณสูตเกมส ์
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ภาพ กิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาภายใน "กรรณสูตเกมส์" ครั้งที6่2  
Sport & Recreation Drug Camp 2019 

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 
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ภาพ กจิกรรมการเดินขบวนพาเหรดการแข่งขันกฬีาภายใน "กรรณสตูเกมส์" ครั้งที6่2  
Sport & Recreation Drug Camp 2019 

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 
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ภาพ กจิกรรมการจัดทำเล่มสูจิบตัิ "กรรณสูตเกมส์" ครั้งที ่62 
Sport & Recreation Drug Camp 2019 



83 
 
 

 

 

 

 

  

 

กิจกรรมฐานองคค์วามรู ้
 

ภาพ กจิกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "กรรณสูตเกมส"์ ครั้งที ่62 
 Sport & Recreation Drug Camp 2019 

ภาพความประทับใจในการแปลอักษรของเด็ก กส. เก่งสุด  
ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 
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กิจกรรมฐานองคค์วามรู ้
 

 

หลักสูตรและองค์ความรู ้
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ภาคผนวก 

- คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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