ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ผู้จัดทำ : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บทนำ : โรงเรีย นกรรณสู ตศึกษาลั ย จังหวัดสุ พรรณบุ รี ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔0 ถนนมาลั ยแมน ตำบล
รั้ว ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุ รี สั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาสุพรรณบุรี สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเรียนสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๕๒5629 โทรสาร : ๐๓๕-๕๒๕633
e-Mail : ks@kannasoot.ac.th
Website : http://www.kannasoot.ac.th
ผู้บริหาร : นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(คด.) สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์
๐๘๙- ๙๑๙-๗๔๗๕
จำนวนครู : ข้าราชการ จำนวน 149 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่อื่นๆ จำนวน 14 คน
จำนวนนักเรียน : จำนวนทั้งหมด ๒,๘55 คน แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑,๕๓๔ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑,๓16 คน (https://data.bopp-obec.info>emis ข้อมูล ณ วันที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
สภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ดังนี้
สภาพบริ บ ทโรงเรี ยน ตั้ งอยู่ ใจกลางเมื อ งสุ พ รรณบุ รี คำขวัญ จังหวั ด “สุ พ รรณบุ รี เมื อ งยุ ท ธหั ต ถี
วรรณคดี ขึ้ น ชื่ อ เลื่ อ งลื อ พระเครื่ อ ง รุ่ ง เรื อ งเกษตรกรรม สู ง ล้ ำ ประวั ติ ศ าสตร์ แหล่ ง ปราชญ์ ศิ ล ปิ น
ภาษาถิ่นชวนฟัง”
ที่ ตั้ ง สถานศึ ก ษา : อยู่ ในเขตอำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี บริ เวณที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย นตั้ ง อยู่ ด้ า น
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ ท่าจีน ฝั่งขวาถนนมาลัยแมน ระยะห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุ รี ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร
มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘ ไร่
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ : อยู่ ในเขตภาคกลาง ด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย ในเขตเทศบาลเมื อง
สุพรรณบุรี มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บริเวณโรงเรียนเป็นพื้นดินถม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ
๓ – ๑๐ เมตร สภาพภูมิอ ากาศมี ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๒๘.๒ องศา
เซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี ๑๐๕.๗ มิลลิเมตร
การคมนาคม : อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ประมาณ ๑๐๙ กิโลเมตร
ทางรถไฟประมาณ ๑๔๒ กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ประมาณ ๑๖๑ กิโลเมตร มีรถยนต์โดยสาร
ประจำทางผ่านบริเวณหน้าโรงเรียน
ลักษณะของชุมชน : ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุ รี ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๓ กิโลเมตร
มีพื้นที่ประมาณ ๑๒,๑๖๗ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีทรัพยากรดิน และน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับ
ทำเกษตรกรรม พื้ น ที่ บ างส่ วนเป็ น ที่ดอน น้ ำท่วมไม่ถึง ทางทิศตะวันออกของตำบล มีแม่น้ำไหลผ่ านเป็น แนว
แบ่ งเขตระหว่างตำบลรั้วใหญ่ กับ ตำบลสนามชัย และตำบลท่าพี่เลี้ ยงพื้นที่ของตำบลรั้วใหญ่ไม่เป็นผื นเดียวกัน
โดยมีจุดกลางเป็นเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีประชากรทั้งสิ้น ๒6,๖๕๗ คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมรายได้เฉลี่ยปีละ ๕0,๐๐๐ บาท/คน มีการแบ่งเขตปกครอง ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง
ท้องถิ่น โดยมีหมู่บ้านทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน จุดเด่นของพื้นที่ตำบลรั้วใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น วังมัจฉา
วัดพระลอย คุ้มขุนแผน ต้นมะขามยักษ์วัดแค ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เรือนขุนช้าง หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

ข
เป็ น ที่ตั้งของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุ พรรณบุรี สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬ า
ระดับประเทศมาแล้วหลายครั้ง และสถานศึกษาสำคัญ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงเรียน
อนุบาล วัดป่าเลไลยก์ วิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส ในอดีตประมาณสมัยทวาราวดี ชุมชนวัดป่าเลไลยก์
ซึ่งที่เป็นประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกษัตริย์สุพรรณบุรีเป็นผู้สร้าง เช่น หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ วัดชุมนุมสงฆ์
วัดพริก วัดกระต่าย เพื่อให้สอดคล้องกับตำนานพระป่าเลไลยก์ เป็นปางหนึ่งของพระพุทธรูปที่ มีในประเทศไทย
ซึ่งพระมหากษัตริย์ในสมัยต่อ ๆ มาถือเป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินมาสักการะบูชา
ผลการประเมินตนเอง
บริหารโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลั ย จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี
การศึกษา 2563 (มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันที่
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนได้จัดทำรายงานประจำปีการศึกษา เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เสนอต่อสาธารณชน นำไปสู่การพัฒนาคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึ กษา และเป็นเอกสารประกอบการประเมิน
คุณภาพภายนอก บัดนี้การดำเนินการประเมินภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากำหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 94.21
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 94.45
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 86.67
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 95.00
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100
ดีเลิศ
ร้อยละ 73.38
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 94.03
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 90.30
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 90.00
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 95.82

ค
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดำเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวติ
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 97.78
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 90.00
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 96.67
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 98.76
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 93.80
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โรงเรีย นกรรณสู ตศึก ษาลั ย ประจำปี การศึ กษา 2563 ร้อยละ 94.21 ผลการดำเนิ นการประเมิ น
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
นักเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาการอ่าน การคิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ ทุกกลุ่มสาระฯ เป็นตัวแทน
ไปร่วมประกวดแข่งขันงานทักษะทางวิชาการของนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและนานาชาติ ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันในระดับเหรียญทอง ข้อมูลหลักฐาน เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ
สู่มาตรฐานสากล (กลุ่ ม สาระการเรีย นคณิ ตศาสตร์ ,วิท ยาศาสตร์, สั งคม ฯ) แบบรายงานผลการประเมิน ผล
การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอ่านคล่อง เขียนคล่อง
นักเรียน ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น นำเทคนิคการใช้โปรแกรม GSP
ไปพัฒ นาสามารถจั ดทำโครงงาน โดยมีการวางแผนการทำงาน ดำเนิน งานอย่างเป็นขั้นตอนได้ส ำเร็จ ข้อมู ล
หลักฐาน เอกสารกลุ่มกลุ่มงานบริหารวิชาการ โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล (กลุ่มสาระการเรียน
คณิ ต ศาสตร์ ,วิ ท ยาศาสตร์ , สั งคม ฯ) แบบรายงานผลการประเมิ น ผลการอ่า น คิด วิเคราะห์ เขีย นสื่ อ ความ
โครงการทีป่ ฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียน ได้รับการพัฒนาในการเต็มศักยภาพ จากการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน นำประสบการณ์
ที่ได้รับจากการอบรมโครงงานคณิตศาสตร์ ไปเป็นแนวทางในการส่ งโครงงานเข้าประกวดหรือ เพื่อการแข่งขัน

ง
รับรางวัลต่าง ๆ ข้อมูลหลักฐาน โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล (กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ,
วิทยาศาสตร์) โครงการเข้าสู่การประกวดและแข่งขัน โครงการส่ งเสริม และสนับ สนุน การเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิช าการของนั กเรีย น โครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่ ม STEM อบรมเชิงปฏิ บัติการโครงงานคณิ ต ศาสตร์
โครงการ ที่ปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียน นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมโครงงานคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ไปเป็นแนวทางใน
การส่งโครงงานเข้าประกวดหรือเพื่อการแข่งขันรับรางวัลต่าง ๆ นำความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์
ในการผลิ ต งานนำเสนอผลงานระดั บ นานาชาติ ให้ มี ค วามน่ า สนใจ และสามารถนำเสนอผลงานได้
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ข้อมู ลหลักฐาน โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ )
โครงการที่ปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ข้อมูลหลักฐาน เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ
นักเรียน มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน
ครูมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จของตนเอง มีแรงบันดาลใจในการเรียนและการศึกษาต่อในอนาคต ข้อมูล
หลักฐาน โครงการในกลุ่มงานแนะแนว โครงการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักเรียน เป็ น พลเมื องดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็น ไทย ศรั ท ธา ยึดมั่ น ปฏิบั ติ ตนตามหลั กของ
ศาสนา เคารพเทิดทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริย์ มีความซื่อสั ตย์ สุ จริต ปฏิ บั ติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ของครอบครั ว โรงเรี ย น และสั ง คม ใฝ่ เรี ย นรู้ เพี ย รพยายามในการเรี ย น และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การเรียนรู้ ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว เพื่ออยู่ใน
สั งคมได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข มุ่งมั่ น ในการทำงาน ตั้ งใจและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ก ารงาน ทำงานด้ว ย
ความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็ จตามเป้าหมาย รักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และมีความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม อนุรักษ์ และสืบทอด ภูมิปัญญาไทย ที่มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และช่ว ยเหลือผู้อื่น ทำประโยชน์เพื่ อ
ส่วนรวม อาสาช่วยเหลือสังคม ข้อมูลหลักฐาน เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ
นักเรียน มีความภูมิใจในท้องถิน่ เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย รวมทั้งความเป็นไทย ข้อมูลหลักฐาน โครงการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปี 2563
นั ก เรี ย น มี การแสดงความคิ ดเห็ น อย่า งสุ ภ าพ ยอมรับ ฟั งความคิ ดเห็ น ของผู้ อื่น ด้ ว ยความเข้าใจ
เห็ น ประโยชน์ จ ากการแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ นซึ่งกันและกัน ยอมรั บและเห็ น ความงามในความแตกต่างทาง
วั ฒ นธรรม สามารถแก้ ปั ญ หาและอยู่ ร่ ว มกั น ได้ ด้ ว ยความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง มี ก ารสื่ อ สารอย่ า งสร้ า งสรรค์
ข้อมูลหลักฐาน โครงการในกลุ่มงานแนะแนว โครงการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพตามเกณฑ์ ป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสร้างผลงาน ผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายใน
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป ข้อมูลหลักฐาน โครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา
และโครงการส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัยนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป

จ
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
โรงเรี ย นได้ ด ำเนิ น การจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถด้ านวิ ช าการ
มีความสามารถด้านการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ ยนความคิดเห็น และ
แก้ ปั ญ หา และนำไปประยุ ก ต์ ใช้ ในชีวิ ตประจำวัน ได้ จนได้ รับ รางวัล ระดั บ จั งหวั ด ระดั บ เขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ระดับประเทศ และระดับ นานาชาติ ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น รักสถาบัน
โดยมี ค วามเคารพรั กบุ พ การี ครู อาจารย์ และยึดถือ ท่านครู อาจารย์ เป็ น ต้นแบบที่ดีแก่ ต น และยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนมีกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงทั้งจากการลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างหลากหลาย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชมรมครูเก่าโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และสมาคมผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
3.2 จุดทีค่ วรพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการอ่ าน การเขี ย น การสื่ อ สาร และการคำนวณ ด้ ว ยวิ ธีก ารที่ ห ลากหลาย ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรีย นออกแบบ
สร้ างสรรค์ น วัต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใหม่ ๆ อย่ า งสม่ ำ เสมอ และใช้ เวลาว่ างให้ เป็ น ประโยชน์ และควรปลู ก ฝั ง
ความเป็นไทยให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ใช้ต้นแบบความเป็นไทยในท้องถิน่ ให้มากขึ้น เพือ่ ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑) โครงการ/กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับทักษะทางด้านวิชาการ
2) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกและเป็นผู้มี
จิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม
๓) โครงการ/กิ จ กรรม ที่ ส ร้ า งความภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น และความเป็ น ไทยให้ กั บ ผู้ เ รี ย น
อย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรีย นกรรณสู ตศึกษาลั ย ประจำปี การศึกษา 2563 ร้อ ยละ 97.78 ผลการดำเนิ นการประเมิ น
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
โรงเรี ย นกรรณสู ต ศึ ก ษาลั ย จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี ได้ มี ก ารกำหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการพั ฒ นาของสถานศึ ก ษา บริ บ ทของผู้ เรี ย นและสถานศึ ก ษา
รวมถึงความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการกำหนดให้ส อดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนร่วมกันกำหนด
เป้ าหมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ของโรงเรีย น ข้ อ มู ล หลั ก ฐาน แผนปฏิ บั ติ ก ารโรงเรีย นกรรณสู ต ศึก ษาลั ย
ปีการศึกษา 2563 รายงานการประชุมต่อสาธารณชนให้ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องทราบ

ฉ
ผู้บริหาร มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร และ
สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนจนเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลหลักฐาน วารสารโรงเรียนปีการศึกษา 2563
โรงเรี ย นกรรณสู ต ศึ ก ษาลั ย สามารถจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ ผู้เรียนได้รั บการพัฒนาด้านการปลูกจิตสำนึกเป็น พลเมืองดีของสังคม มีจิตอาสา สามารถใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลหลักฐาน โครงงานคุณธรรมยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วารสารโรงเรียนปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยสอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่ าง
สถานศึก ษา ผู้ ป กครองและชุ ม ชนในการบริ ห ารจัด การแบบมี ส่ ว นร่ว ม ข้ อ มู ล หลั ก ฐาน วารสารโรงเรียนปี
การศึกษา 2563 และบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เรียน ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม มีความกระตือรือร้นและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ โรงเรียน
จัด ขึ้น ข้อมู ลหลั กฐาน โครงการในแผนปฏิบัติ การโรงเรียน ปี การศึ กษา 2563 แบบตอบรั บ/ลงชื่อ เข้าร่ว ม
กิจกรรม ภาพเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ เรียน มีความประพฤติตามคุณ ลั กษณะอันพึงประสงค์ ข้อมูลหลั กฐาน เอกสารกลุ่ มงานบริห าร
งานวิชาการ แบบบันทึกของครูผู้สอนประจำรายวิชา
ผู้เรียน มีทักษะการอ่าน ฟั ง ดู เขียน และการสื บค้นข้อมูล ในระดั บดี เลิ ศ ส่งผลให้ สามารถสืบ ค้น
ข้ อ มู ล ที่ ต นเองต้ อ งการได้ อ ย่ างรวดเร็ ว ข้ อ มู ล หลั ก ฐาน เอกสารกลุ่ ม งานบริ ห ารวิ ช าการ แบบรายงานผล
การประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่ง เสริมความรู้ ความสามารถของ
นักเรียน มี การบู รณาการการเรี ยนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อมูลหลั กฐาน โครงการในแผนปฏิบัติการ
โรงเรียน ปี การศึกษา 2563 กิจกรรมวัน ภาษาไทย/ กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม/
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมที่ส่งเสริมร่วมกับสถาบันภายนอก
งานแนะแนว มีก ารสนั บ สนุ น ความรู้เกี่ย วกั บ อาชี พ ต่าง ๆ เพื่ อใช้ในการศึ กษาต่อ จากหน่ ว ยงาน
ภายนอก เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และการเชิญวิทยากร มาแนะแนวอาชีพ ข้อมูลหลักฐาน โครงการ
ของกลุ่มงานแนะแนว กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โรงเรียนกรรณสูต ศึกษาลัย มีการสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
โรงเรีย น ข้ อมู ลหลักฐาน รายงานผลการแข่ งขัน กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ รายงานผลการแข่งขัน ภายนอก
สถานศึกษา
ครู มีการประเมินนักเรียนด้ วยเครื่องมือที่หลากหลาย ข้อมูลหลักฐาน แผนการจัดการเรีย นรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครู มี ก ารพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยการอบรมออนไลน์ และนำการอบรมนั้ น มาพั ฒ นา
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ข้อมูลหลักฐาน รายงานการอบรมสัมมนา/เกียรติบัตร
ครู มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของวิ ชาชีพ ข้อมูลหลักฐาน ประวัติการรับ
ราชการ (กพ.7) /รางวัลครูผู้ดีไม่มีอบายมุขและโรงเรียนคุณธรรม
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ครู มี การพั ฒ นาสื่ อการเรีย นการสอนและจัด การเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียน เป็ นสำคั ญ โดยสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความ เป็นเลิศทางวิชาการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ข้อมูลหลักฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้ /สื่อการเรียนรู้ แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย มีโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรม พัฒนาอาคารสถานที่
กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนดนตรี กิจกรรมพัฒนางานรักษาความปลอดภัย นักเรียน
จิตอาสา การสร้างความภาคภูมิใจให้ แก่นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ระบบการดูแลนักเรียน กิจกรรมปรับ
ภู มิ ทัศ น์ จั ดสภาพแวดล้ อมทั้ งภายในและ ภายนอกห้ องเรียน และสภาพแวดล้ อมทางสั งคมที่ เอื้ อ ต่อการจั ด
การเรียนรู้และมีความปลอดภัย ข้อมูลหลั กฐาน การประชุมร่วมฝ่ายบริห าร คณะครูและบุคลากร เครื อข่าย
ผู้ป กครอง โครงการปรับ ภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ โครงการปรับภูมิทั ศน์อาคารสถานที่ กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมรณรงค์วินัยงานจราจร โครงการกิจกรรมงานแนะแนว โครงการที่ปฏิบัติใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนกรรณสูตศึก ษาลัย มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดชัดเจน สอดคล้ อง กับบริบท
ของสถานศึ ก ษา ความต้ อ งการชุ ม ชน นโยบายรั ฐ บาล และแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข้ อ มู ล หลั ก ฐาน
แผนปฏิบัติการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ปีการศึกษา 2563 แผนและนโยบายทุกส่วนที่เกีย่ วข้อง
ระบบบริหารการจัดการคุณ ภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภ าพ ส่งผลต่อคุณ ภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึ กษา โดยความร่ว มมือของผู้ ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ข้อมูลหลักฐาน ระบบการบริห ารงาน
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ระบบปฏิบัติงาน PDCA การประชุมแบบมีส่วนร่วม ภาคี 4 ฝ่าย
การพัฒนาครูและบุคลากรทุกคน ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา ข้อมูลหลักฐาน ระบบนิเทศภายในโรงเรียน การอบรมระบบออนไลน์ การอบรมสัมมนาตามระบบ
ราชการ การพัฒนาตนเองตามศักยภาพส่วนบุคคล
การจั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและสั งคมที่ เอื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ อย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
มี ความปลอดภัย ข้อมูลหลักฐาน โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะ
กับสภาพของสถานศึกษา ข้อมูลหลักฐาน โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท างการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ด้าน ICT ควบคู่กับความเป็นไทย และ
รั ก การเรี ย นรู้ พั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ เพื่ อ เอื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน
ข้อมูล หลักฐาน โครงการตามแผนปฏิบั ติการโรงเรียน ปี การศึกษา 2563 โครงการในกลุ่ มงานคอมพิ วเตอร์
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องสมุด ป้ายนิเทศกลุ่ม
สาระ และแหล่งเรียนรู้ (ICT)
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
แนวทางในการดำเนิ น งานของโรงเรี ย นกรรณสู ต ศึ ก ษาลั ย จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี ฝ่ า ยบริ ห าร
มีกระบวนการบริห ารและการจัดการตามนโยบายของส่ วนกลางระดั บกระทรวง ส่ วนภูมิภ าคระดับสำนั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายของจังหวัด โดยจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตร สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้
เทคนิ ค การประสานความร่ว มมื อที่ ห ลากหลายวิ ธี เช่น การประชุม แบบมี ส่ วนร่ว ม การประชุ ม ระดมสมอง
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การประชุมกลุ่ ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม นำข้อสรุปจากการประชุม ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร รวมถึง
คณะกรรมการสถานศึกษา วางแผนร่ว มกั น ในการกำหนดกระบวนการพัฒ นาสถานศึ กษา กำหนดวิ สั ยทั ศ น์
พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา ผู้บริหารมีความรู้ค วามสามารถ ทักษะประสบการณ์
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย
ก้าวทันข่าวสารและเทคโนโลยี นำไปประยุกต์ใช้ได้และเผยแพร่การดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารโรงเรียน
เป็นผู้นำและส่งเสริมให้ครูเป็นกลไกที่ สำคัญในการที่จะนำชุ มชนเข้ามาในโรงเรียน และนำโรงเรี ยนออกสู่ชุมชน
เพราะเป็นผู้นำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนไปใช้ให้บังเกิดผลต่อนักเรียนและชุมชนทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม เครือข่ายผู้ปกครองมีความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการศึกษา
ระบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา ที่ มี ร ะบบการจั ด การที่ ดี เหมาะสมกั บ บริบ ทของสถานศึ ก ษา
นำสู่ ค วามสำเร็ จ ตามมาตรฐานการศึก ษา ได้ รับ ความร่ว มมือ จากชุ ม ชน เครือ ข่า ยผู้ ป กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3.2 จุดที่ควรพัฒนา
ดำเนิ น การพั ฒ นาการใช้ระบบสารสนเทศที่ ทัน สมัย เป็ นเครื่องมือในการพั ฒ นาการบริ ห าร
จัดการศึกษา กำหนดแนวทางและเป้าหมายการพัฒนางานของผู้บริหารให้ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้วยเทคโนโลยีที่มคี วามทันสมัย
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1) เน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน แลกเปลี่ยนเรียรู้
แสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ กำหนดแนวทางการจั ด การศึ ก ษาในรู ป แบบของการดำเนิ น โครงการหรือ กิ จ กรรม
ตามความสนใจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21
2) ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรพั ฒ นาตนเอง ในทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ ส าม
ตามศักยภาพที่พัฒนาได้
3) ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็ นระบบ ตามการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่ Thailand 4.0 และส่งเสริมการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ส่งเสริมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะและค้นหาตนเองตามศักยภาพ
4) ส่ งเสริม ให้ นั ก เรี ย นตระหนั กถึงการจั ดการขยะและสิ่ งแวดล้ อม การอนุ รักษ์ พ ลั งงานจาก
โรงเรียนสู่บ้านและเพื่อชุมชน
5) ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะอาชี พ จากการเรี ย นการสอน ทั ก ษะด้ า นกี ฬ า ทั ก ษะด้ า น
คหกรรม ทักษะด้านดนตรี ทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสาร ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่
ทางเลือกการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้
6) โรงเรี ย นควรพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด การงานวิ ช าการ โดยพั ฒ นาความรู้ ข องบุ ค คล
เพื่อพัฒนางานวิชาการ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
7) มีการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ด้วยผู้ตรวจที่เป็นอิสระโรงเรียนได้รับการตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอก ตามกระบวนการของการบริหารราชการ
8) การปกป้ อ งผลประโยชน์ ของนั กเรียน ครู บุ ค ลากรและผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กระบวนการ
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการสถานศึกษาและ
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระบวนการรับฟังนักเรียน โดยผ่านสภานักเรียน หรือการรับฟัง
เสียงนักเรียนโดยตรง
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ประจำปี การศึกษา 2563 ร้อยละ 98.76 ผลการดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
แผนการจั ด การเรีย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ยนเป็ น สำคัญ ของทุ กกลุ่ ม สาระการเรียนรู้ ที่ ช่ว ยส่ งเสริม หรือ
แก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ บันทึกการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้าน
การเรียน โครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่ง เสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรี ยนต่ำกว่าเกณฑ์ รายงานและ
สรุ ป ผลความสำเร็ จ ของโครงการหรื อ ความพึ งพอใจต่อกิ จกรรมที่ ช่ ว ยส่ งเสริม หรือ แก้ปั ญ หา นั กเรี ยนที่ มีผ ล
การเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ข้อมูลหลักฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา/โครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563/รายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ
ครูผู้ส อนมี การใช้สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน งานพัฒ นาระบบ
เครือข่า ยเทคโนโลยี จั ดทำระบบโครงข่ายติดตั้ งอุป กรณ์ ทั้งระบบสายและไร้ ส าย เพื่อให้ ผู้ เรียนและครูผู้ ส อน
สามารถเข้าใช้ระบบเครื อข่ายในการจั ดการเรียนรู้ และใช้สื่ อ อิเล็ กทรอนิกส์ ได้ทุ ก ห้ องเรี ย น ข้อ มูลหลั กฐาน
โครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 /รายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ
ครูผู้ สอนเน้น การจั ด กิจ กรรมที่ มีการปฏิสั มพั น ธ์ เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุ ข
มีการพัฒ นาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีการนิเทศติดตาม การเรียนการสอนจากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและรายงานการจัดรายงานนิทรรศการทางวิชาการ
ของโรงเรียน และรายงาน กิจกรรม IS ข้อมูลหลักฐาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานของ
ครู เช่น แผนการจัดการเรียนการสอน วิจัย สื่อ นวัตกรรม รายงานการจัดการเรียนการสอนวิชา IS
ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัตจิ ริง ให้กับนักเรียน และให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ผลการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู ทุ ก คน ได้ รั บ การตรวจประเมิ น พร้ อ มให้ ค ำแนะนำ
ข้ อ มู ล หลั ก ฐาน การตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐาน ร่อ งรอย รายงานการวั ด และประเมิ น ตรวจสอบจากแผน
การจัดการเรียนรู้
มีการนิเทศภายในเพื่อติดตามประเมินผลของแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
ของครู เพื่ อ ให้ เกิ ด ความถู ก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแก่ ผู้ เรี ย นโดยตรงในการจั ด การเรี ย นการสอนอยู่ เสมอ
มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและแก้ปัญหาในชั้นเรียน ข้อมูลหลักฐาน ร้อยละของ
ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม PLC
มีการอบรมครูตามความสนใจ เพื่อเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง และเพื่อพัฒนาตนเองให้
มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลหลักฐาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย รายงานการวัดและ
ประเมิน
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพั ฒ นาการสอน โดยจั ดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง ใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ ให้นักเรียนแสวงหา
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ความรู้จากสื่อต่างๆ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ นักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
3.2 จุดทีค่ วรพัฒนา
การประเมินผลการเรียนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อนำไปพัฒนายังไม่หลากหลาย
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1) โครงการพัฒ นาระบบงานบริห ารเพื่ ออำนวยความสะดวกในการปฏิบั ติงานของบุ ค ลากร
โดยใช้กระบวนการ PDCA
2) จัด โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ห ลากหลายเพื่อส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนมีคุณ ธรรม จริ ยธรรม
มีทักษะพื้นฐานอาชีพและมีความรู้ตามาตรฐานสากล พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและด้านการคิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมาย
3) พัฒนาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) โครงการปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ปรั บ ปรุ ง อาคารเรี ย นและสภาพแวดล้ อ มให้ มี ค วาม พร้ อ มและ
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเด่น)
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นที่ (C1)
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
“โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี”
ด้วยโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ประจำจังหวัด มี นักเรียนเป็นจำนวนมาก
ส่งผลต่อการดูแลนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องคอยเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ทั้งข้อมูลขั้นพื้นฐานรายบุคคล โดยประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนเพื่อให้ข้อมูล
มีความถูกต้องและชัดเจน การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อให้ผู้เรียนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และวั ฒ นธรรมในการดำรงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ทางโรงเรียนจึ งได้ จั ด ทำกิ จ กรรมป้ องกั น แก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติ ด โดยมี ก ารบู ร ณาการระหว่ า งองค์ ค วามรู้ แ ละการกี ฬ านั น ทนาการ เพื่ อ ให้ นั ก เรีย นมี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในข้อของการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง เตรียมพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และยังเน้นให้นักเรียนมีความรู้ คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อื่น ได้อย่ างมี ความสุ ข มีการเตรีย มตัว เตรียมพร้อม รู้เท่ าทั น การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม สามารถนำความรู้
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพือ่ เป็นทักษะชีวิต สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ได้รับการประกาศ
ให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งเชื้อไวรัสได้แพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ และแพร่กระจาย
ม ายั งป ร ะ เท ศ ไท ย ก ารป้ อ งกั น โรค โค วิ ด -1 9 ใน เด็ ก แ ล ะ ส ถ าน ศึ ก ษ ามี ค ว าม ส ำคั ญ อ ย่ างยิ่ ง
โรงเรี ย นกรรณสู ต ศึ ก ษาลั ย จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี กำหนดมาตรการบนพื้ น ฐานความคิ ด “โรงเรี ย นหยุ ด ได้
แต่การศึกษาหยุดไม่ได้ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ต้องอยู่รอด ปลอดภัย” โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง แนวคิดปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ประกอบด้วย 3 ห่ วง 2 เงื่อนไข ได้ แก่
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม สร้างความตระหนัก
การเฝ้าระวังและการสื่อสารที่ชัดเจนให้แก่ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง เพื่อความเข้าใจพื้นฐานและ
การปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี มีเหตุผลและความพอประมาณ ลดการวิตกกังวลในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจที่

ฎ
เกี่ยวข้องกับ ผู้เรียน มีความรู้ เท่าทัน สถานการณ์ และมีภูมิคุ้ มกันต่อการเปลี่ ยนแปลงจากภาวะวิกฤติ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โดยมีแนวทางในการบริหารและการจัดการ คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของนักเรียน
ในระยะแรกของการแพร่เชื้อ สืบเนื่องจากช่วงการจบการศึกษาของนั กเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 การอนุมัติ ผลการเรียนเน้นความปลอดภัยมีการจัดส่งเอกสารทางการศึกษาด้วย
ระบบไปรษณี ยภัณ ฑ์ เพื่อป้ องการการชุมนุม ตามมาตรการรักษาระยะห่ างของกระทรวงศึกษาและกระทรวง
สาธารณสุข จัดประชุมงานอนามัย ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร
การจัดการเรียนการสอน เพื่อวางรูปแบบการเรียนการสอนและมาตรการรองรับการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 รองรับการเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม สำหรับด้ านการจัดการ
เรียนการสอน มีการจัดทดลองการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ใช้ห้องเรียน Google Classroom การสอน
ทางไกลผ่ านดาวเที ย ม DLTV และช่ อ งทางการสื่ อ สารด้ ว ยโปรแกรมที่ ห ลากหลาย เช่ น Line Meet Zoom
Facebook website จัดระบบการนิเทศติดตามการจัด การเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
การรายงาน การวัดและประเมินผล มีการรายงานผลสะท้อนกลับ เพื่ อทบทวนรูปแบบและปัญหา
ที่พบในการจัดการเรียนการสอนในช่วงทดลอง กำหนดและวางแผนการมาเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น จำกัดการ
เข้าเรียนห้องเรียนละ ไม่เกิน 25 คน โดยกำหนดแบ่งนักเรียนเป็น ตอน ก และตอน ข สลับกันมาเรีย น 5/9 คือ
การมาเรียน 5 วันหยุดอยู่บ้าน 9 วัน โดยเรียนจากระบบออนไลน์ และห้องเรียนออนไลน์ รับงานและศึกษาจาก
ครูผู้สอน นัดหมายตรวจสอบการเรียนด้วยระบบการประชุมออนไลน์
มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัส โดยกำหนดให้นักเรียนสแกนตรวจวัด อุณหภูมิ
ก่อนเข้าเรียน ลงชื่อการเข้ามาเรียนด้วยระบบแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ และการลงชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด และ
ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาและฝ่ายบริหารออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม
เบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลมากำหนดทิศทางการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา เพื่อก้าวทันกับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal
ผลการจัดการศึกษา การส่งเสริมและพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลั ย จังหวัดสุพรรณบุ รี ” ประจำปี การศึกษา 2563 นั กเรียนทุกคน มีคุณ ภาพตามหลักสู ตรสถานศึกษา
ผลการทดสอบระดับ ชาติ (O-NET) ของนั กเรียนชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 และ 6 สู่ งกว่าค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ
ทุกรายวิชา ผลการประเมินการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
ตามที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจำปี การศึกษา 2563 ตามระบบการประกันคุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ
โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก บัดนี้การดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้

ฏ
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
 กำลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยอดเยี่ยม

ฐ
คำนำ
รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ โรงเรี ย นกรรณสู ต ศึ ก ษาลั ย
จังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกั ดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ซึ่งเป็ น ผลสำเร็ จ จากการบริห ารจั ดการศึกษาที่ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิ นภายนอก
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็น ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในปีการศึกษา ๒๕๖4 ต่อไป

(นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
30 เมษายน ๒๕๖4

ฑ
สารบัญ
เรื่อง
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร………………………………………………………………………………………………...
คำนำ…………………………………………………………………………………………………………………………..
สารบัญ……………………………………………………………………..………………………………………………..
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา…………………………………..………………………………………
- ข้อมูลทัว่ ไป …………………………………..…………………………………………....................................
- ข้อมูลครูและบุคลากร…………………………..……………………………………….................................
- ข้อมูลนักเรียน …………………………………..……………………………………………………………………..
- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา……………………………………………………………
- ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน……………..……………………………………….........................
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ……………..……………………………………………..
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ……………………..…………………………………...........................
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ……………………………………….....................
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ……………………………
ส่วนที่ ๓ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ…………………..............
ส่วนที่ ๔ การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา ……………………………………………………………….
ภาคผนวก……………………..……………………………………………………………………………………………
คำสั่งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 165 /2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3
ตาราง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของความสำเร็จ ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ปีการศึกษา 2563
ตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพตามภารกิจการของสถานศึกษา
(ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพฐ. ศธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561)
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๑
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่ : เลขที่ ๔๔0 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัด : สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์: ๐๓๕-๕๒5629 โทรสาร : ๐๓๕-๕๒๕633 E-Mail : ks@kannasoot.ac.th
Website : http://www.kannasoot.ac.th
เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามแนวสสวท.และสอวน.ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
๒. ข้อมูลผู้บริหาร
1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คด.)
สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๙- ๙๑๙-๗๔๗๕ e-mail : nitikrn@kannasoot.ac.th ดำรงตำแหน่ง
ที่โรงเรียนนี้ต้งั แต่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๖ เดือน
2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน 5 คน
2.1 นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : ๐๖๕-๗๒๗-๖๙๘๒ e-mail : surasak@kannasoot.ac.th รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
2.2 นางวรรณพัทร ซือ่ ตรงวุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. สาขา การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๖๕-๗๒๗-๖๙๘๒ e-mail : wannapat@kannasoot.ac.th รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
2.3 นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๖๒-๒๙๓-๘๓๒๙ e-mail : charupong@kannasoot.ac.th.รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและแผน
2.4 นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๘๗-๙๙๗-๘๔๗๓ e-mail : suphawan@kannasoot.ac.th. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.5 ไพโรจน์ บุญช่วย วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.บ. สาขา พลศึกษา โทรศัพท์ ๐๘9-๙๐249๐5
e-mail : phiroch@kannasoot.ac.th. ปฏิบัตหิ น้าทีร่ องผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

๒
๓. ข้อมูลข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา
๓.๑ ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
๙
๑0

นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์
นางวรรณพัทร ซื่อตรง
นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา
นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์
นางนงเยาว์ วระกุล
นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ
นางชุติมา ลิ้มลมัย
นางวรวดี อินทร์กอง
นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ

อายุ

14
16
15
11
15
8
14
3
7
4
7
3
7
7
7
10
9
32
33
24
15
36
33
15

ค.ด.
ศศ.ม.
ปร.ด.
กศ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
วท.บ.
วท.ม.
ค.ม.
ค.ม.
ศ.ม.
ค.ม.
ศศ.ม.
ศษ.ม.
ค.ม.
วศ.บ.
กศ.บ.
วท.บ.
กศ.ม.
ศษ.ม.
กศ.บ.
ศษ.ม.
กศ.บ.
ศษ.ม.
กศ.บ.
ศศ.ม.
ศษ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
บธ.ม.
กศ.บ.

29

คศ.3

ศษ.ม.

17
11
8

คศ.3
คศ.2
คศ.2

วท.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.

เศรษฐศาสตร์การจัดการ วิทยาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์
การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
ชีววิทยาประยุกต์
วิทยาศาสตร์
การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์-เคมี
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์
การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร์
การจัดการ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์

๓๙ นางสาวพิจักษณานี ตุนา 41 15

คศ.2

ค.ม.

วิจยั การศึกษา

คณิตศาสตร์ 18

40
๔๑
๔๒

คศ.3
คศ.2
คศ.1

ศษ.ม.
ศษ.ม.
วท.บ.

การสอนคณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นางบุษกร กานต์กำพล
นางสาวธนพร มากระจัน
นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก

33
29
24
10
10
10
34
29
30
27

สาขาวิชา

50 21
32 7
35 4

การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์
สัตววิทยา
การศึกษาวิทยาศาสตร์
การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
จัดการเรียนรู้

----วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

จำนวน
ภาระงาน
ชั่วโมงที่เข้า
สอน ชม.
รับการพัฒนา
/สัปดาห์
(ปีปัจจุบัน)
20
-20
-20
-20
-20
21
20
18
20
20
20
22
20
18
20

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

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒0
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
28
๒๙
๓0
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

55
53
44
35
37
40
58
56
55
53
นางจุรีย์ พัฒผล
45
นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ
43
นางสาวปัญจพร มาพลาย
42
นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์
40
นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม ๓๘
นายปิติภูมิ น้ำแก้ว
๓๘
นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน
38
นางสาวสุนันทา อ่อนเปีย่ ม
35
นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์
32
นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี
38
นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ
3๑
นายชัยวัฒน์ ทองสุกใส
29
นายพิทยา จ้อยศรีเกตุ
29
นายกฤษณ์ การะเกตุ
34
นายอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธธิ ารา
40
นายสุนทร แตงโต
4๙
นายเดชา เดชะคำภู
38
นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ
54
นายพิเชษฐ ผาสุข
57
นายขวัญชัย นุ่มอ่อน
54
นายปัญญา บุญเติมเต็ม
39
นางสุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์ 59
นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์
58
นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข 39
นางกัญญา แก้วแกมเสือ
52
นางชมภูนุช
คงทัด
41
นางสาวอรพรรณ ดวงแข
36
นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ 31

อายุ ตำแหน่ง/
วุฒิ
ราชการ วิทยฐานะ

สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้

20
19
25
22
22
17
23
22
23
20
19
20
21
20
22
22
22
16
14
16
18
14
18
21
13
20
23
23
20
18
19

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

๓
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๔๓
๔๔
๔๕
๔6
๔7
48
49
๕0
๕1
๕2
๕3
๕4

นางสาวกัณณ์อลินจันทะปภาวงษ์
นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย
นายธนพงศ์ ตัง้ ธรรมนิยม
นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉายสีออ่ น
นางสาวกาลัญญา ใจชื่น
นายยศพงค์ ทรงเพียรธรรม
นางอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ
นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม
นางชุตมิ า เทีย่ งบางหลวง
นางนิตยา ปริปุรณะ
นางเครือวัลย์ ประสานชีพ
นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์

๕5
๕6
57
58
59
60

อายุ ตำแหน่ง/
อายุ
วุฒิ
ราชการ วิทยฐานะ

40
29
31
32
29
40
59
59
58
54
51
43
นางสาวศกุนี ศรีเหรา
40
นางสาววาสนา เพชรรัตน์
34
นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง
39
นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม 34
นางสาวผุสชา ทิพเนตร
34
นายจักรพงษ์ แซ่หลี่
34

17
3
6
1
5
16
37
29
33
31
27
9
14
8
10
9
11
7

6๑ นางสาวพรกมล ช้างเผือก 35 6
62 นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ 28 3
3
3
3
2
6
2
25
36 12

คศ.2
คศ.1
คศ.1
ครูผชู้ ่วย
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.1
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.2

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

คศ.2

ค.ม.

สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
สถิติ (คณิตศาสตร์)
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การสอนอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

สอนกลุม่
สาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ

17
21

ภาษาต่างประเทศ

19
21
21
2
21
18
19
19
17

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
16
22
18
22
20
20
18
23
21
12
15

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

22
17
15
7

20
20
20
20

คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
ครูผู้ช่วย
คศ.1
ครูผู้ชว่ ย
คศ.2

ศศ.บ
ค.บ.
ศศ.บ.
อ.บ.
ศศ.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.

ภาษาศาสตร์
การสอนภาษาจีน
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

คศ.2

ศษ.ม.

นวัตกรรมหลักสูตรแลt
การจัดการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การบริหารการศึกษา ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การบริหารการศึกษา ภาษาไทย
บรรณารักษศาสตร์และ ภาษาไทย
การนิเทศศาสตร์
หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย
เทคโนโลยีทางการศึกษา ศิลปะ
ศิลปศึกษา
ศิลปะ

63
64
65
66
๖๗
๖๘
๖๙
๗0

นายธนเวท ธูสรานนท์
นายอรรถพล มีชะนะ
นางสาวธมลวรรณ บุญเกิด
นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ
นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น
นางสาวปรียานุช บัวผัน
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู
นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์

33
31
28
33
31
26
47

๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
80
๘๑
๘๒

นายพัฒนา โชติกันตะ
นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์
นายไพฑูรย์
พูลเกิด
นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์
นางสาวศรีอมรา พลายระหาร
นางสาวชันม์วรมัน ศิริพันธุ์
นายปกรณ์วิท กล้าหาญ
นางสาวมยุเรศ เป็นมูล
นางสาววรรณฤดี ปานดำ
นางสาวรุ่งนภา เทียน
นางนันท์ณภัส กันพงษ์
นางสาวสุนิสา เวชสกุล

46
34
34
56
39
36
33
33
27
33
49
36

7
9
9
31
4
11
9
4
3
2
23
2

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

ค.บ.
กศม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
อ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ศศ.บ

๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

นางพนิสา ทรงเพียรธรรม
นางสาวอภิญญา ปานชา
ว่าที่ร.ต.ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ
นายไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ

41
34
59
59

16
9
36
32

คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.3

ศษ.ม.
ศศ.ม.
ศษ.ม.
ค.บ.

จำนวน
ภาระงาน
ชั่วโมงที่เข้า
สอน ชม.
รับการพัฒนา
/สัปดาห์
(ปีปัจจุบัน)
21
20
20
20
23
20
20
20
16
20
19
20
16
20
15
20
18
20
18
20
18
20
19
20

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ

18
17
21

18

๔
ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ ตำแหน่ง/
อายุ
วุฒิ
ราชการ วิทยฐานะ

๘๗
๘๘
๘๙
๙0
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑00
๑0๑
๑02
๑03
๑04
105
106
107
108
10๙
110
111
112
113
114
๑๑๕

นายสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด
นายกฤษดา นิยมทอง
นางอุษา อนันตวิไลเลขา
นายรณกฤตเอี่ยมเจริญ
นายมารุต คนหลัก
นายสิรวัชร นุกูลธรรม
นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์
นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค
นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว
นายธานี ปริปุรณะ
นายประเสริฐ กิตชิ ัยชาญ
นางวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์
นายไพโรจน์ บุญช่วย
นางสาวสุมาพร ดอนอินผล
นางสาวพรพิมล นามวงศา
นายครรชิต น้ำใจดี
นายวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล
ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย
นายณัฐวุฒิ ทัพหนุน
นางสาวนุจรี สาธุรัมย์
นายพินยั โพธิ์ศรี
นางทัศนีย์ ม่วงน้อย
นางดวงใจ ผาสุข
นายเบญจรงค์ ศรีโพดก
นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิโ์ ภคิน
นางสาวโสรญา จีนสุกแสง
นางสาวศิริลักษณ์ แย้มเขนง
นางสุวรรณี เข็มเพ็ชร
นายอนุกูล ปิโย

59
56
50
33
33
29
29
29
31
56
60
59
58
33
28
40
59
27
28
35
57
57
54
27
40
31
26
59
46

116
117
118
119
120
121
122
123

นางสมบูรณ์ ทองงาม
นางสาวอภันตรี วังสงค์
นางสาวอรุโณทัยขันทอง
นายปัถย์สรัล กระธน
นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่
นางธันยมัย วงศ์ทับแก้ว
นายอำนาจ บุ้งโพธิ์
นายภัทรดนัย มณี

59 39
52
42
42
37
35
40
27

124
125
126
127
128
129
130
131

นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์
นางบังอร ลิม้ ทองคำ
นายสมชาย เทียนไชย
นางเพยาว์ ตนดี
นางสายพาน ทองจันทร์
นายกรณ์ภพู งษ์ ศิลปะเตชอังกูร
นางสาวมาลี เชียงวิราฑา
นางธดากรณ์ กลิน่ หอม

55
60
54
54
53
52
44
42

๙๕

33
30
21
4
4
4
2
2
6
34
33
36
27
4
3
2
31
3
0
6
36
35
30
3
2
2
0
37
33

สาขาวิชา

สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้

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

การบริหารการศึกษา
วัฒนธรรมศาสตร์
นาฏศิลป์ไทย
การบริหารการศึกษา
ดนตรีไทย
การบริหารการศึกษา
ดุริยางค์สากล
นาฏศิลป์ไทยศึกษา
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
พลศึกษา
พยาบาลและผดุงครรภ์
พลศึกษา
บริหารการศึกษา
สุขศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
การบริหารการศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
บริหารการศึกษา
การจัดการทั่วไป
การบริหารการศึกษา
เกษตรศาสตร์
การบัญชี
การบัญชี
คหกรรมศาสตร์
หลักสูตรแลtการสอน

กศ.ม.

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคอมพิวเตอร์

26
10
4
13
3
13
1

คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.1
คศ.1
คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
คศ.1
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.3
ครูผู้ช่วย
ครูผชู้ ่วย
คศ.1
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
ครูผู้ชว่ ย
ครูผู้ชว่ ย
ครูผชู้ ่วย
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.2
ครูผู้ช่วย

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

24
38
30
24
26
27
3
3

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

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

คอมพิวเตอร์
หลักสูตรและการสอน
การจัดการทั่วไป
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา
การบริหารการศึกษา
สังคมศึกษา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์

จำนวน
ภาระงาน
ชั่วโมงที่เข้า
สอน ชม.
รับการพัฒนา
/สัปดาห์
(ปีปัจจุบัน)
14
20
14
20
13
20
18
20
16
20
15
20
18
20
18
20
18
20
8
20
16
20
8
20
7
20
19
20
19
20
19
20
16
20
19
20
20
20
16
20
12
20
10
20
13
20
17
20
16
20
15
20
18
20
17
20
14
20

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

16
18
15
16
16
19
16
20

20
20
20
20
20
20
20
20

สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษาฯ
จิตวิทยาการแนะแนว สังคมศึกษาฯ
สังคมวิทยา
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษา
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษา
สังคมศึกษาฯ

17
19
18
18
19
19
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20

๕
ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ ตำแหน่ง/
อายุ
วุฒิ
ราชการ วิทยฐานะ

132 นางสาวรวินท์นิภาโชติประภารัตม์ 40 9
133 นางสาวสุมนทรา ใจดี
40 3
134 นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น 37 5

คศ.1
คศ.1
คศ.1

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศษ.ม.

135 นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข 36 9

คศ.1

อ.บ.

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

11
4
4
22
2
16
1
6
3
34 8

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

คศ.ม.
ค.บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.
บธ.บ.

คศ.2

ค.บ.

146 นายนที หนูทวน
147 นางสาวพิริยา สุนทรเนตร
๑48 นางสาวธมณ สำราญสุข

29 2
32 0
0
41

คศ.1
กศ.บ.
ครูผู้ช่วย บช.บ.

149 นางสาวมนิษา ยอดเกตุ

25 0

ครูอัตรา
จ้าง

นางสาวอัจฉราพรกลิ่นเกษร
นางสาววรญา ไพรินทร์
นายธเนศ บริสุทธิ์
นางอรุณี สะอาดดี
นางสาวมะลิ เกตุรักษ์
นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา
นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ
นางสาวณัฐชา พิกุลทอง
นางณริญยากรณ์ ภูธำรง
นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์

35
34
31
60
36
35
34
39
34

ครูอัตรา
จ้าง

บธ.น.
คบ.

สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้

จำนวน
ภาระงาน
ชั่วโมงที่เข้า
สาขาวิชา
สอน ชม.
รับการพัฒนา
/สัปดาห์
(ปีปัจจุบัน)
สังคมศึกษา
สังคมศึกษาฯ 21
20
สังคมและมนุษย์วิทยา สังคมศึกษาฯ 21
20
20
การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ 21
20
ภูมิศาสตร์
สังคมศึกษาฯ 22
วิธีวิทยากรการศึกษา สังคมศึกษาฯ 21
20
สังคมศึกษา
สังคมศึกษาฯ 21
20
การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ 21
20
สังคมศึกษา
สังคมศึกษาฯ 19
20
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษาฯ 21
20
สังคมศึกษา
สังคมศึกษาฯ 19
20
สังคมศึกษา
สังคมศึกษาฯ 19
20
บริหารการศึกษา
งานแนะแนว 17
20
การจัดการทั่วไป
งานแนะแนว 17
20
จิตวิทยาการปรึกษา
งานแนะแนว 17
20
และแนะแนว

จิตวิทยาการแนะแนว งานแนะแนว
การบัญชี
งานแนะแนว
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ภาษาเกาหลี
ภาษาต่าง
ประเทศ

17
16
19

20
20
20

20

20

๓.๒ ข้าราชการ /พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)
ที่
1.

ชื่อ - นามสกุล
ว่าที่ ร.ท.โยธิน อิ่มหิรัญ

อายุ
35

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่

วุฒิ
อส.บ.

2.

นางสาวสมชนก ยอดเอี่ยม

38

บธ.บ.

3.

นางสาวอรอุมา ขันโส

37

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กิจการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

4.

นางรัตชนันท์ อักษรพุทธ

37

ปวส.

5.

นางสาวทิพย์วรรณ เสร็จกิจ

32

เจ้าหน้าที่หอ้ งเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

6.

นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ

28

บธ.บ.

7.

นางสาวภัทรี พันธุ์แตง

28

เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

8.

28

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ศศ.บ.

9.
10.

นางสาวศรีสดุ า นาคทอง
อินทร์
นางสาวมินตรา เต่ากล่ำ
นางสาวปิยารัตน์ เผือกนาค

29
30

เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ Lab boy

วท.บ.

11.

นางสาวสุนิสา เรือนเพ็ชร

32

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

บธ.บ.

บธ.บ.

ปวส.

บธ.บ.

สาขา
ปฏิบตั ิหน้าที่
เทคโนโลยี
ประจำห้อง ICT
เครื่องกล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน
บริหารทรัพยากร งานพัสดุ
มนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์
บริหารธุรกิจ
งานธุรการโรงเรียน
การบัญชี
บัญชี
ประชาสัมพันธ์ และ
งานในกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป
บัญชี
งานกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
คอมพิวเตอร์
งานด้านพัสดุ
ศึกษา
การบัญชี
งานด้านการเงิน
จุลชีววิทยา
ประจำ
อุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานธุรการและงานกลุ่ม
งานบริหารงานบุคคล

จ้างด้วยเงิน
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้

๖
ที่
12.
13.

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวเจนจิรา หนูทอง
นางสาวธาญทิพน์ ทองเชื้อ

อายุ
32
33

ตำแหน่ง

14.

นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ์

38

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กิจการนักเรียน

เจ้าหน้าที่สำนักงานแผน

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

วุฒิ
บธ.บ.
คบ.
บธ.บ.

สาขา
ปฏิบตั ิหน้าที่
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
คณิตศาสตร์
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
การจัดการ
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน

จ้างด้วยเงิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณ
สพม.สุพรรณบุรี
เงินรายได้

๓.๓ สรุปจำนวนบุคลากร
๓.๓.๑ จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒกิ ารศึกษา
ประเภท/ตำแหน่ง

ต่ำกว่าปริญญา
ตรี

1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ผู้อำนวยการ
- รองผู้อำนวยการ

จำนวนบุคลากร (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

รวม

-

-

3
3

1
1
2

1
4
5

รวม

-

67
2
69

72
72

3
3

142
2
144

12
12
81

75

5

14

รวม
รวมทั้งสิ้น

2
2
2

2. สานงานการสอน
- ข้าราชการครู
- พนักงานราชการ
- -อัตราจ้าง
3. สายงานสนับสนุนการสอน
- ข้าราชการ
- พนักงานทั่วไป
- ลูกจ้างประจำ
- อื่นๆ

๓.๓.2 จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
รวมครูผู้สอนทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

13
21
32
19
11
12
7
23
98
5
143

9.09
14.70
22.37
13.28
7.70
8.39
4.89
16.08
68.53
3.50
100

จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ
18
15
17
18
14
14
12
17
2
17
14

14
163

๗
๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาทีร่ ายงาน)
จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวม ๒,๘๕๕ คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม
รวมทั้งหมด

๑๒
๑๒
๑๒
๓๖
๑๑
๑๑
๑๑
๓๓
๖๙

เพศ
ชาย
๓๕๗
๓๓๘
๓๕๓
๑,๐๔๖
๒๗๒
๒๖๙
๒๒๘
๗๖๘
๑,๘๑๗

หญิง
๑๖๔
๑๘๓
๑๓๙
๔๘๖
๑๘๔
๑๖๙
๑๙๙
๕๕๒
๑,๐๓๘

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

๕๒๑
๕๒๑
๔๙๒
๑,๕๓๔
๔๕๖
๔๓๘
๔๒๗
๑,๓๒๑
๒,๘๕๕

๔๓
๔๓
๔๑
๔๒
๔๑
๓๙
๓๘
๔๐
๔๑

จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย - คน หญิง - คน จำนวน - คน
อัตราส่วนนักเรียน: ครู = 20 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
3.5
1202

3
1543

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
2.5
2
1.5
1294
769
343

2833

934

1223

1393

1486

929

470

8545

2988

3130

2107

1510

806

828

20974

7723

3905

3589

2398

1595

978

9914

6606

1830

988

312

93

35

ศิลปะ

6660

4099

1067

717

385

190

การงานอาชีพฯ

5185

2566

919

802

406

236

ภาษาต่างประเทศ

13298

4228

1508

1733

1782

1612

1086

จำนวนที่
เข้าสอบ
7092

4
1673

คณิตศาสตร์

9283

วิทยาศาสตร์และเทคโน

20032

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ภาษาไทย

0
10

ร้อยละ
ที่ได้3
ขึ้นไป
61.42

ร
39

มส
0

12

3

0

4990

54.90

84

32

2

14663

73.09

669

86

8

23

15217

72.44

30

11

9

0

9424

94.86

63

104

21

14

0

5883

88.79

110

131

6

9

0

4287

86.16

1103

205

35

6

7469

55.38

ร้อยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (1) ถึง ค่อนข้างดี (2.5)
ไม่ผ่านการประเมิน

1
219

จำนวน นร.
ที่ได้ 3 ขึ้น
ไป
4418

73.38
26.03
0.59

๘
1)ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

รายวิชา

ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ร้อยละ
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ
ร้อยละ ม.1-6

508
677
1129
2314
58.79
1074
566
464
2104
64.06
61.42

1000
857
750
2607
58.29
879
886
618
2383
51.51
54.90

2586
2956
2222
7764
77.84
2434
2123
2342
6899
68.34
73.09

3269
2812
2700
8781
71.83
2811
1488
2137
6436
73.05
72.44

2037
2414
1861
6312
94.89
842
1279
991
3112
94.83
94.86

1329
1080
956
3365
89.55
1063
680
775
2518
88.03
88.79

1458
1046
653
3157
78.58
2
222
906
1130
93.74
86.16

1418
1522
836
3776
59.84
1386
1242
1065
3693
50.92
55.38

๙
2)ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับ ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
รวม ม.1-6

จำนวน
นักเรียน
521
521
492
1534
456
438
427
1321
2855

ผลการประเมิน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

(ไม่ผ่าน)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(ผ่าน)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(ดี)
259
148
137
544
71
108
157
336
880

(ดีเยี่ยม)
262
373
355
990
385
330
270
985
1975

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

521
521
492
1534
456
438
427
1321
2855

100
100
100
100
100
100
100
100
100

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ในระดับดีขึ้นไประดับ ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2563

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับ ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
รวม ม.1-6

521
521
492
1534
456
438
427
1321
2855

ระดับ 1
(ไม่ผ่าน)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ผลการประเมิน
ระดับ 2
ระดับ 3
(ผ่าน)
(ดี)
0
36
0
81
0
116
0
233
0
33
0
73
0
73
0
179
0
412

ระดับ 4
(ดีเยี่ยม)
485
440
376
1301
423
365
354
1142
2443

ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

521
521
492
1534
456
438
427
1321
2855

100
100
100
100
100
100
100
100
100

๑๐
ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับดี ขึ้นไป ระดับ ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2563

4)ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน สมรรถนะสำคัญตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
รวม

จำนวน
นักเรียน
ม.3
492
492
492
492
492
2460

ระดับ 1
(ไม่ผ่าน)
0
0
0
0
0
0

ผลการประเมิน
ระดับ 2
ระดับ 3
(ผ่าน)
(ดี)
0
45
0
21
0
144
0
147
0
168
0
525

ระดับ 4
(ดีเยี่ยม)
447
471
348
345
324
1935

ระดับผ่าน
ขึ้นไป

ร้อยละ

492
492
492
492
492
2460

100
100
100
100
100
100

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป

๑๑
5)ร้อยละของนักเรียนที่ มีผลการประเมินสมรรถนะสำคั ญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึน้ ไป

สมรรถนะสำคัญ

จำนวน
นักเรียน ม.
6

ผลการประเมิน
ระดับ 2
(ผ่าน)
0

ระดับ 3
(ดี)
61

ระดับ 4
(ดีเยี่ยม)
366

ระดับผ่าน
ขึ้นไป

ร้อยละ

ความสามารถในการสื่อสาร

427

ระดับ 1
(ไม่ผ่าน)
0

ความสามารถในการคิด

427

0

0

35

392

427

100
100

ความสามารถในการแก้ปัญหา

427

0

0

88

339

427

100

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

427

0

0

77

350

427

100

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
รวม

427
2135

0
0

0
0

96
357

331
1778

427

100

2135

100

427

ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป

6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1)ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
วิชา
1.ภาษาไทย
2.ภาษาอังกฤษ
3.คณิตศาสตร์
4.วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
61.06
43.07
35.3
35.16

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
55.18
54.29
34.14
34.38
25.82
25.46
30.17
29.89

๑๒
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ปีการศึกษา 2563

2)การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ปีการศึกษา 2562 – 2563
วิชา
1.ภาษาไทย
2.สังคมศึกษา
3.ภาษาอังกฤษ
4.คณิตศาสตร์
5.วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 63
48.98
38.84
33.50
32.33
34.97

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ 63 ระดับโรงเรียน 62 ระดับประเทศ 62
44.36
47.06
42.21
35.93
39.63
35.70
29.94
32.02
29.20
26.04
34.84
25.41
32.68
30.09
29.20

๑๓
การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
วิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
1.ภาษาไทย
48.98
45.22
44.36
2.สังคม
38.84
36.32
35.93
3.ภาษาอังกฤษ
33.50
29.73
29.94
4.คณิตศาสตร์
32.33
26.33
26.04
5.วิทยาศาสตร์
34.97
33.04
32.68
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563

๑๔
2)การเปรียบเที ยบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2563
วิชา
1.ภาษาไทย
2.สังคมศึกษา
3.ภาษาอังกฤษ
4.คณิตศาสตร์
5.วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 63
48.98
38.84
33.50
32.33
34.97

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 63
44.36
35.93
29.94
26.04
32.68

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 62
47.06
39.63
32.02
34.84
30.09

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 62
42.21
35.70
29.20
25.41
29.20

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2562 – 2563

7.ข้อมูลนักเรียนด้านอืน่ ๆ
ที่
1

รายการ
จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มี
ความปลอดภัย
2 จำนวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ
3 จำนวนนักเรียนทีม่ ีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม
4 จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
5 จำนวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ
6 จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
7 จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)
8 จำนวนนักเรียนทีม่ ีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80
9 จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น
10 จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 487 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 421 คน
หมายเหตุ : ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด

จำนวน(คน)
2,771

คิดเป็นร้อยละ
97.05

2,807

98.84

2,060
36
9
9

73.38
1.26
0.31
0.31

480
403

98.56
95.72

๑๕
8.ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
อาคารเรียน
อาคารประกอบ
ห้องน้ำ
สระว่ายน้ำ
สนามกีฬา
อาคารหอประชุม

จำนวน
7 หลัง
9 หลัง
- สระ
1 สนาม
2 หลัง

9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1. สภาพชุ ม ชนรอบบริ เวณโรงเรี ย นมี ลั ก ษณะ เป็ น ชุ ม ชนเมื อ ง ในเขตเทศบาลเมื อ งสุ พ รรณบุ รี
มี ป ระชากรประมาณ 60,000 คน บริ เวณใกล้ เคี ย งโดยรอบโรงเรี ย น ได้ แ ก่ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาสุ พรรณบุ รี เขต 1, วัดป่ าเลไลยก์ , ศาลเจ้าพ่อหลั กเมือง,ห้ างสรรพสิ นค้า บิ๊กซี ห้ างสรรพสิ นค้า
โฮมโปร อาชีพหลักของชุมชน คื อ ค้าขาย, รับราชการ, เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวันเข้าพรรษา
2.ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครั ว ต่อปี 60,000 -100,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 3 คน
3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ใกล้ วัดป่าเลไลยก์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สำนักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากชุมชน ผู้ นำชุมชน องค์การ
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามช่ วยเหลื อโรงเรีย นตลอดมา เป็ น ศู นย์ การเรียนการสอนภาษาอั งกฤษ (HCEC)
ศูน ย์ วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ มัธ ยมศึก ษาสุ พ รรณบุ รี เป็ น ที่ ออกกำลั งกายของชุ มชน
ตลอดจนให้ ชุ ม ชนใช้ ส ถานที่ ใ นการจั ด งานต่ า งๆ และเป็ น ที่ ตั้ ง หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ในโอกาสที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
ทั้งการปกครอง ส่วนกลาง และท้องถิ่น โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจาก หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
➢ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
➢ สมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
➢ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
➢ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาชนทั่วไป ทั้งในเขตชุมชนใกล้เคียงและนอกเขต
เนื่ องจากในปั จ จุ บั น โรคติดเชื้อ โควิด -19 ซึ่ งแพร่ กระจายมายังประเทศไทย ทำให้ ร ายได้ของ
ประชาชนลดลง ด้านการเมืองเมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรีนโยบายก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จัดสอนตามหลักสู ตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 และโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกรรณสู ตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี ปรับปรุงพัฒนาและเริ่มใช้ ปี 2561 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดง
ใน QR-Code หรือ link ข้างล่างนี้

๑๖

https://drive.google.com/file/d/1K6evArfcNjoeliWJdAOxEh_pTPuUBlVk/view?usp=sharing
11.แหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
11.1 ห้ อ งสมุ ด มี พื้ น ที่ ขนาด 384 ตารางเมตร หนั งสื อ ในห้ อ งสมุ ด มี จำนวน 38,000 เล่ ม
มีว ารสาร/หนั งสื อ พิม พ์ ให้ บ ริ การจำนวน 12 ฉบับ /วั น การสื บ ค้น หนั งสื อและการยื ม-คื น ใช้ ระบบอัติ โนมั ติ
library 2000 มี เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ให้ บ ริ ก ารสื บ ค้ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศในห้ อ งสมุ ด จำนวน 12 เครื่ อ ง
มี จ ำนวนนั ก เรี ย นที่ ใ ช้ ห้ อ งสมุ ด เฉลี่ ย 750 คน ต่ อ วั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.27 ของนั ก เรี ย นทั้ ง หมด
มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย 170 คน ต่อปี
11.2 ห้องปฏิบัติการ มีทั้งหมด 13 ห้อง จำแนกเป็น
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 8
ห้อง
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5
ห้อง
3) ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา จำนวน ห้อง
4)ห้องอื่น ๆ(ระบุ)
จำนวน ห้อง
11.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด จำนวน 280 เครื่อง จำแนกเป็น
1) ใช้เพือ่ การเรียนการสอน จำนวน 240 เครื่อง
2) ใช้ เพื่อให้ บ ริการสื บค้ นข้อมูล ทางอิ นเทอร์เน็ต จำนวน 40 เครื่อง โดยมีจำนวน
นักเรียนทีใ่ ช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 230 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 8 ของนักเรียนทั้งหมด
3) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน 15 เครื่อง
11.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด
ห้องไอซีที
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องแหล่งเรียนรู้เรือ่ งการไฟฟ้า
ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
ห้องปฏิบัติการการทดลองวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ห้องปฏิบัติการการทดลองทางเคมี
ห้องปฏิบัติการการทดลองทางฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการการทดลองทางชีวะ
โรงประลองทางวิศวกรรม
ห้องเรียนสีเขียว
ห้องดนตรีและนาฏศิลป์
ห้องคหกรรม

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
300,000
120
120
120
120
-

หมายเหตุ (-) ไม่มีรายงานสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

๑๗
11.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่
1
2
3
4

ชื่อแหล่งเรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์
แหล่งศึกษาทักษะวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
1
1
1
1

11.6 ภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ่น ปราชญ์ ชาวบ้าน ผู้ ทรงคุณ วุฒิ วิทยากร ที่ส ถานศึก ษาเชิญ มาให้ ความรู้แก่
ครู นักเรียน
ที่
1
2

ชื่อ-สกุล
พระมหาปรัชญ์กวินท์ ภูริสิทโธ
นางทองเพียร วัฒนภักดี

3

นายสมภพ วะยาคำ

ให้ความรู้เรื่อง
ธรรมศึกษา
ให้ความรูค้ วามเข้าใจบทบาทของความเป็นผู้นำพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเยาวชน และระเบียบ
ข้อบังคับของสภานักเรียน

จำนวนครั้ง/ปี
1
1
1

12. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
12.1 ผลงานดีเด่น
ผลงานดีเด่นผู้บริหาร
ประเภท

ระดับรางวัล

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

สมาคมผู้บริหาร
โรงเรียน
มัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย
สพม.สุพรรณบุรี

1.นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ

ระดับจังหวัด

ผู้ทำคุณประโยชน์ด้าน 11 มีนาคม
การศึกษามัธยมศึกษา 2563
ดีเด่น

2.นางวรรณพัทร ซื่อตรง

ระดับจังหวัด

รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาดีเด่น

16 มกราคม
2564

ผลงานดีเด่นครู
ประเภท

1.นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์

ระดับรางวัล
ระดับจังหวัด

2.นางสาวกัณณ์อลิน
จันทะปภาวงษ์

ระดับจังหวัด

3.นายปัญญา บุญเติมเต็ม

ระดับจังหวัด

4.นายธนพงษ์ ตั้งธรรมนิยม

ระดับจังหวัด

5.นางสาวธนพร มากระจัน

ระดับจังหวัด

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2563
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2563
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2563
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2563
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2563

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

๑๘
ประเภท

6.นางสุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์

ระดับรางวัล
ระดับจังหวัด

7.นางชมภูนุช คงทัด

ระดับจังหวัด

8.นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ

ระดับจังหวัด

9.นางสาวรุ่งนภา ชุม่ ชืน่

ระดับจังหวัด

10.นายอรรถพล มีชะนะ

ระดับจังหวัด

11.นายพิทยา จ้อยศรีเกตุ

ระดับจังหวัด

12.นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ

ระดับจังหวัด

13.นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี

ระดับจังหวัด

14.นางสาวสุนันทา อ่อนเปี่ยม

ระดับจังหวัด

15.นางสาวมยุเรศ เป็นมูล

ระดับจังหวัด

16.นางสาววรรณฤดี ปานดำ

ระดับจังหวัด

17.นางสาวอภิญญา ปานชา

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ประจำปีการศึกษา 2563
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

16 มกราคม
2564
16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

ระดับภาค

เป็นผู้ฝึกซ้อม นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการ
แข่งขันการแต่งคำประพันธ์ โครงการ
ครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12

25 มกราคม
2564

18.นางสาวพัชราวรรณ
เจริญพันธุ์

ระดับจังหวัด

รางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู 16 มกราคม
ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564 2564

สาขาภาษาไทย คณะ
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
สพม.สุพรรณบุรี

19.นายธเนศ บริสุทธิ์

ระดับจังหวัด

20.นายกรณ์ภูพงษ์
ศิลปะเตชอังกูร

ระดับจังหวัด

รางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู
ครัง้ ที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564
รางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู
ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564

16 มกราคม
2564
16 มกราคม
2564

สพม.สุพรรณบุรี

สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี

๑๙
ผลงานดีเด่นนักเรียน
ประเภท
ระดับรางวัล
1น.ส.ธัญมน แสงจันทร์ คะแนนเต็ม 300
ม.6/10
คะแนน

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
สอบวัดระดับภาษาจีน
(HSK) ระดับ 3

วันที่ได้รับ
6 ธันวาคม 2563

2.น.ส.อรปรีญา กลิ่น
หอม ม.6/10

297 คะแนน จาก
300 คะแนนเต็ม

สอบวัดระดับภาษาจีน
(HSK) ระดับ 3

6 ธันวาคม 2563

3.น.ส.นิชกรณ์ พราม
อนงค์ ม.6/10

278 คะแนน จาก
300 คะแนนเต็ม

สอบวัดระดับภาษาจีน
(HSK) ระดับ 3

6 ธันวาคม 2563

4.ด.ญ ปริม กระแจะ
เจิม ม.3/11

รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

8 ธันวาคม 2563

5.ด.ช.ปรวัฒน์

รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

แข่งขัน Crossword
Game ครั้งที่ 10
กิจกรรมคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ งานเกษตร
กำแพงแสน ประจำปี
2563
แข่งขัน Crossword
Game ครัง้ ที่ 10
กิจกรรมคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ งานเกษตร
กำแพงแสน ประจำปี
2563
โครงการสอบแข่งขันวัด
อัจฉริยภาพทางวิชาการ
วิชาภาษาอังกฤษ
โครงการสอบแข่งขันวัด
อัจฉริยภาพทางวิชาการ
วิชาภาษาอังกฤษ

อมรเศรษฐชัย
ม.3/11

6.น.ส.ปรัชญาณัฐ โต
ทอง ม.6/1

ผลทดสอบภาษาอังกฤษ
สูงสุด สำดับที่ 1 ของ
ภาคกลาง

7.ด.ช.อีศภัทร

ผลทดสอบ
ภาษาอังกฤษสูงสุด
เรือนทองดี ม.
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
1/11
ปีที่ 1 สำดับที่ 1
ของจังหวัด
โครงการสอบแข่งขันวัด
8.ด.ช.ณัฐพนธ์ แป้น ผลทดสอบ
แจ้ง ม.2/10
ภาษาอังกฤษสูงสุด อัจฉริยภาพทางวิชาการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ
ปีที่ 2 สำดับที่ 1
ของจังหวัด
9.ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรี ผลทดสอบภาษาอังกฤษ โครงการสอบแข่งขันวัด
อัจฉริยภาพทางวิชาการ
ธุระวานิช ม.3/11 สูงสุดระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำ
ดับที่ 1 ของจังหวัด

วิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยงานที่ให้
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สุพรรณบุรี
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สุพรรณบุรี
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเกษตรกำแพงแสน

8 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเกษตรกำแพงแสน

9 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น
จำกัด

9 กุมภาพันธ์
2564

บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ด
ดูเคชั่น จำกัด

9 กุมภาพันธ์
2564

บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ด
ดูเคชั่น จำกัด

9 กุมภาพันธ์
2564

บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ด
ดูเคชั่น จำกัด

๒๐
ประเภท

10.นายอิสรพงษ์
แจ้งอรุณ ม.4/8

ระดับรางวัล

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
โครงการสอบแข่งขันวัด
อัจฉริยภาพทางวิชาการ
วิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ผลทดสอบ
ภาษาอังกฤษสูงสุด
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 สำดับที่ 1
ของจังหวัด
โครงการสอบแข่งขันวัด
ผลทดสอบ
ภาษาอังกฤษสูงสุด อัจฉริยภาพทางวิชาการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ
ปีที่ 5 สำดับที่ 1
ของจังหวัด

9 กุมภาพันธ์
2564

บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ด
ดูเคชั่น จำกัด

9 กุมภาพันธ์
2564

บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ด
ดูเคชั่น จำกัด

ผลทดสอบ
ภาษาอังกฤษสูงสุด
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 สำดับที่ 1
ของจังหวัด
ผลการสอบโอเน็ต
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่3 อันดับ 1
ระดับจังหวัด ปี
การศึกษา 2563

โครงการสอบแข่งขันวัด
อัจฉริยภาพทางวิชาการ
วิชาภาษาอังกฤษ

9 กุมภาพันธ์
2564

บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ด
ดูเคชั่น จำกัด

การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน

22 เมษายน 2564 สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ

14.นางสาววชิราภรณ์
ประทุมกุล

ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศ การ
ประกวดเขียนบทความ
ในหัวข้อ "สามัคคี
เยาวชนคนสุพรรณ"

29 กันยายน 2563

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

15.นายภัทรนันท์
แก้วเขียว

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวด
เขียนบทความ ในหัวข้อ
"สามัคคีเยาวชนคน
สุพรรณ"

29 กันยายน 2563

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

16.นายชวิศ รวมเมฆ

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การประกวด
เขียนบทความ ในหัวข้อ
"สามัคคีเยาวชนคน
สุพรรณ"

29 กันยายน 2563

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

17.นายชยุต บุญศรี
วงศ์

ระดับภาค

รางวัลชมเชย การ
แข่งขันการแต่งคำ
ประพันธ์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการครูไทยรักษ์
ภาษา ครั้งที่ 12

25 มกราคม 2564

สาขาภาษาไทย

11.นายอภิวิชญ์
วงษ์จันทร์
ม.5/11

12.นายศิวนาถ
วัฒนดิเรก ม.6/4

13.เด็กหญิงปริม
กระแจะเจิม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

๒๑
ประเภท
18.นายธงชัย คล้ายฉ่ำ

ระดับรางวัล
ระดับภาค

ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดเรียงความ
รำลึกถึงศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลา
กุล ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12.2 โครงการ/กิจ กรรมพิ เศษ ที่ ดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้ น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่
12.2.1 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ
1 2 .2 .2 IQA Award ข อ งส ำนั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารก ารศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน
กระทรวงศึกษาธิการ
12.2.3 เกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
12.2.4 มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมากของกรมอนามัย
12.2.5 การประเมิ น โรงอาหารและสุ ข าน่ า ใช้ ในสถานศึ ก ษา เขตเทศบาลเมื อ ง
สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2564
12.2.6 โรงเรียนคุณธรรม
13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีทผี่ า่ นมา ปีการศึกษา 2562
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมินภาพรวม
 กำลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
จุดเด่น
โรงเรี ย นได้ ด ำเนิ น การจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถด้ า นวิ ช าการ
มีความสามารถด้านการคิดคำนวณ คิ ดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ ยนความคิดเห็น และ
แก้ ปั ญ หา และนำไปประยุ ก ต์ ใช้ ในชีวิ ตประจำวัน ได้ จนได้ รั บ รางวั ล ระดั บ จั งหวั ด ระดั บ เขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ระดับประเทศ และระดับ นานาชาติ ผู้เรียนมีคะแนนผลสัม ฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และ ๖ สูงกว่าระดับ ประเทศ ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น รักสถาบัน โดยมีความเคารพรัก
บุพการี ครูอาจารย์ และยึดถือท่านครูอาจารย์เป็นต้นแบบที่ดี แก่ตน และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
อยู่ ร่ วมกับ ผู้ อื่ น ได้ อย่ า งมีค วามสุ ข อีกทั้งผู้ เรี ยนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับ ชั้นที่ สู งขึ้น นอกจากนี้

๒๒
โรงเรียนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงทั้งจากการลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตได้อย่างหลากหลาย
จุดทีค่ วรพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคำนวณ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกแบบสร้างสรรค์
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และควรปลูกฝังความเป็นไทยให้กับ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ใช้ต้นแบบความเป็นไทยในท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย
แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สงู ขึ้น
๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคูไ่ ปกับทักษะ
ทางด้านวิชาการ
2) พัฒนาผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกและเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้อนื่
และส่วนรวม
๓) จัดโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้กับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
และสม่ำเสมอ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
๑) โรงเรียนพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอน Online Onsite หรือผสมผสานให้เหมาะสมแก่ นักเรียน
อย่างมีคุณภาพ
2) โรงเรียนพัฒ นาผู้ เรียนใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกและเป็นผู้ มีจิตอาสา เพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม
๓) โรงเรียนพัฒนากิจกรรมที่สร้างความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยสู่สากล ให้กับผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรมและสม่ำเสมอ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเด่น
แนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารมีกระบวนการ
บริหารและการจัดการตามนโยบายของส่วนกลางระดับกระทรวง ส่วนภูมิภาคระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายของจังหวัด โดยจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศึกษามี การบริหารและการจัดการอย่างเป็ นระบบโดยใช้เทคนิค การประสาน
ความร่วมมือที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่ วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ ม เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม นำข้อสรุปจากการประชุมฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา
วางแผนร่วมกัน ในการกำหนดกระบวนการพัฒ นาสถานศึกษา กำหนดวิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
มี การปรับ แผนพัฒ นาคุณ ภาพการจั ดการศึก ษา แผนปฏิ บั ติการประจำปีที่ ส อดคล้ องกับผลการจัดการศึกษา
สภาพปัญหา ความต้องการพั ฒ นา ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ ในการวางแผนพัฒ นา
คุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัด การข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย ก้าวทันข่าวสารและ
เทคโนโลยี นำไปประยุกต์ใช้ได้และเผยแพร่การดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำและส่งเสริม
ให้ ครู เป็ น กลไกที่ ส ำคั ญ ในการที่ จ ะนำชุ ม ชนเข้ ามาในโรงเรีย น และนำโรงเรีย นออกสู่ ชุ ม ชน เพราะเป็ น ผู้ น ำ
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนไปใช้ให้บังเกิดผลต่อนักเรียนและชุมชนทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ

๒๓
สังคม เครือข่ายผู้ปกครองมีความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจั ดการศึกษา ระบบ
บริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา ที่ มี ร ะบบการจั ด การที่ ดี เหมาะสมกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา นำสู่
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ได้รับความร่ว มมือจากชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
ดำเนินการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ให้ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานทีส่ ูงขึ้น
1) เน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน แลกเปลี่ยนเรียรู้แสดงความ
คิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ตามความสนใจและ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21
2) ส่งเสริม ให้บุ คลากรพั ฒ นาตนเอง ในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ตามศักยภาพ
ที่พัฒนาได้
3) ส่ งเสริ มให้ ครู ใช้เ ทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็ นระบบ ตามการเปลี่ ย นแปลงเข้ า
สู่ Thailand 4.0 และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4) ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานจากโรงเรียนสู่บ้าน
และเพื่อชุมชน
5) ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพจากการเรียนการสอน ทักษะด้านกีฬา ทักษะด้านคหกรรม ทักษะ
ด้านดนตรี ทักษะด้านเทคโนโลยีและทัก ษะการสื่อสาร ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่ทางเลือกการ
ประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้
6) โรงเรียนควรพัฒ นาระบบการบริหารจั ดการงานวิช าการ โดยพัฒ นาบุคคลเพิ่มเติม เพื่อพัฒ นางาน
วิชาการ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
7) มีการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในด้วยผู้ตรวจที่เป็นอิสระโรงเรียนได้รับการตรวจสอบทั้งภายใน
และภายนอกตามกระบวนการของการบริหารราชการ
8) การปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสำนักงานคณะเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 กระบวนการรับฟังนักเรียน โดยผ่านสภานักเรียนหรือ
การรับฟังเสียงนักเรียนโดยตรง
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
๑) โรงเรียนควรมีกระบวนการบริหารและการจัดการ การเรียนการสอน Online Onsite หรือผสมผสาน
ให้เหมาะสมแก่นักเรียน อย่างมีคุณภาพ
2) โรงเรี ย นควรมี กระบวนการบริห ารและการจั ดการ ที่ เน้ น การมี ส่ ว นร่ว มของฝ่ ายบริ ห าร คณะครู
เครือข่ายผู้ป กครอง นั กเรี ยน แลกเปลี่ยนเรีย นรู้แสดง ความคิดเห็ น เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึ กษาใน
รูปแบบของการดำเนิ นโครงการหรือกิจ กรรม ตามความสนใจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ศตวรรษที่ 21

๒๔
3) โรงเรี ย นควรมี ก ระบวนการบริ ห ารและการจั ด การ โครงการพั ฒ นาระบบงานบริ ห าร
เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการ PDCA
โดยใช้หลักการ “ถูกต้อง เรียบง่าย ไปด้วยกัน”
4) โรงเรี ย นควรมี กระบวนการบริห ารและการจั ด การ โครงการ/กิจ กรรมการเรีย นรู้ ที่ ห ลากหลาย
เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะพื้นฐานอาชีพและมีความรู้ตามาตรฐานสากล พัฒนาให้นักเรียน
มีทั กษะในการอ่ า น การเขีย น การสื่ อสารทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและด้า นการคิดคำนวณเป็ นไปตาม
เป้าหมาย
5) โรงเรียนควรมีกระบวนการบริหารและการจัดการ โครงการปรับภู มิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและ
สภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6) โรงเรียนควรมีการการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน ด้วยผู้ตรวจที่เป็นอิสระกับโรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดเด่น
ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒ นาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทัก ษะกระบวน
การคิด ได้ปฏิบัติจริง ใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อต่างๆ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ ปรับให้ทันยุคสมัย
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดทีค่ วรพัฒนา
การประเมินผลการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปพัฒนายังไม่หลากหลาย
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึน้
1) โครงการพั ฒ นาระบบงานบริ ห ารเพื่ อ อำนวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
โดยใช้กระบวนการ PDCA
2) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะพื้นฐาน
อาชีพและมีความรู้ตามาตรฐานสากล พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและด้านการคิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมาย
3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมให้มคี วามพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1) โรงเรียนควรมี การจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่ห ลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณ ธรรม
จริยธรรม มีทักษะพื้นฐานอาชีพและมีความรู้ตามาตรฐานสากล พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและด้านการคิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมาย
2) โรงเรี ย นควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ใช้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ
ด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตามการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ Thailand 4.0
3) โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้ นักเรียนใช้ กระบวนการจั ดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้ เรียนเป็นสำคัญ
แบบบูรณาการเกิดทักษะอาชีพจากการเรียนการสอน ทักษะด้านกีฬา ทักษะด้านคหกรรม ทักษะด้านดนตรี ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและทักษะการสื่ อสาร ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นพื้ นฐานนำไปสู่ทางเลือกการประกอบอาชีพ
สามารถดำรงชีวิตได้
4) โรงเรียนควรมีการปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการ
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการสถานศึกษาและ

๒๕
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีกระบวนการรับฟังนักเรียน โดยผ่าน
สภานักเรียนหรือการรับฟังเสียงนักเรียนโดยตรง
14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รแู้ ละเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้ รียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งขี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรปู การศึกษา
คะแนนรวม

น้ำหนักคะแนน

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
5.00
5.00

9.74
9.69
9.32
8.99
11.61
9.00
5.00
4.80

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00
5.00

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

100.00

88.15

ดี

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 88.15 คะแนน มีคุณภาพระดับ ดี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง
 ไม่รับรอง
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก
ด้านผลการจัดการศึกษา
1.ผู้เรียนบางส่วนควรได้รับการปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกให้มีจิตอาสาด้วยตนเองจากโครงการ
และกิจกรรมเพื่อการพัฒนา และดำเนินการครอบคลุมผู้เรียนทุกระดับชั้นให้มากขึ้น
2.ผู้เรียนบางส่วนควรได้รับ การส่งเสริมให้มีการค้นคว้าจากการอ่านมากขึ้น เพื่อปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้
จากการอ่าน โดยส่งเสริมกิจกรรมการเข้าใช้ห้องสมุด การจดบันทึกการอ่าน การทำรายงานและสรุปองค์ความรู้
ด้วยการเขียนอย่างสม่ำเสมอ
3.ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ โดยครูมีการติดตามประเมินผลในด้าน
ทักษะการคิด การสรุปความคิดอย่างเป็นระบบให้ต่อเนื่อง
4.สถานศึกษาควรร่วมกันวางแผนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยผลการทดสอบระดับชาติต่ ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในระดับคุณภาพพอใช้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

๒๖
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาผู้เ รียนที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยนิเทศ กำกับติดตามการสอนซ่ อมเสริมของครูและวิเคราะห์ถึงจุดควรพัฒนาของผู้เรียน
ที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เพื่อให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่ว มหาแนวทางและจั ดกลุ่มเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. สถานศึกษาควรจัดฝึกอบรม พัฒ นาหั วหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่ อให้ครูสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรได้มี
การสรุปบันทึกผลการประเมินครูแต่ละคนถึงข้อสังเกตที่พบทั้งจากการวางแผนการสอน การจัดการเรียนการสอน
แบบทดสอบ นำมาสรุปเป็นรายภาคเรียน จัดทำลำดับข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาบุคลากรประจำปี เพื่อเป็นเรื่องที่
ต้องจัดอบรมพัฒนาครูในปีต่อๆ ไป
2. ครูควรออกแบบการจัดการเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมทักษะ
การคิด สรุปองค์ความรู้ของผู้เรียนจากการทายงาน โครงงานตามทักษะการคิ ดที่หลากหลายประเภท และบันทึก
หลังการสอนที่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่อ่อนก่อนประเมินความก้าวหน้าเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษามี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เข็ ม แข็ ง ควรส่ งเสริ ม งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึก ษาในด้านการพั ฒ นาเครื่อ งมื อ ในการประเมิ น และส่ งเสริม ให้ ผู้ ป กครอง ผู้ มีส่ ว นเกี่ ยวข้ อง มี ส่ ว นร่ว ม
ในการประเมินด้านผู้เรียนเพิ่มขึ้น
นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่ดี(Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
สถานศึกษามีระบบการบริหารงานที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีการดำเนินงานมุ่งองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่
1. เรียนรู้โดยเรียนรู้ ทำโครงร่างองค์กร ประเมินองค์กรและทำแผนพัฒนาองค์กร
2. ปรับระบบงาน โดยการปรับระบบงาน ค้น หาวิธีการปรับปรุงที่ พัฒ นาวัดชี้วัด ติดตาม
ความก้าวหน้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ปรับกระบวนการ วัดผล ปรึกษาแนะนำ ประเมินความก้าวหน้า ถอดบทเรียน
4. ประเมินระดับพัฒนาการ โดยประเมินและถ่ายทอด ขยายผล
สถานศึกษาจัดระบบบริหารจัดการ โดยกำหนดทิศทาง เป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดวิสัยทัศน์
ของโรงเรีย นที่มุ่งเน้ น คุณ ภาพของผู้เรี ยน และมีการสื่ อสาร ทิศทาง วิสั ยทัศน์สู่ การปฏิ บัติและยึดหลั กธรรมา
ภิบาล บริหารจัดการโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ส่งเสริมบุคลากรพัฒนา
ตนเอง บริ ห ารโดยยึ ด หลั ก ความโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ บ ริ ห ารจั ด การและใช้ ท รั พ ยากรที่ มี จ ำกั ด
เกิดประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล มีการวางแผน ตัดสินใจและดำเนินการต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ที่ผ่าน
การวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจ การตรวจติดตามและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ 4 เสาหลัก ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครู ผู้ ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย คณะกรรมกรเครือข่า ย
ผู้ปกครองนักเรียน และชมรมครูเก่าโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

๒๗
ผลการดำเนิ น งานบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทำให้ ส ถานศึ ก ษามี ชื่ อ เสี ยง
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจั กษ์แก่สาธารณชน ผู้เรียนสร้างชื่อเสียงจากการแข่งขัน
ความเป็นเลิศ การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียง ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
ยอมรับ ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก
จุดเด่น
1.ผู้ เรี ย นมี สุ ขภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี มี น้ ำหนั ก ส่ ว นสู งและสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ รูปร่างสมส่วน ร่างกายแข็งแรง มีสุนทรียภาพด้านดนตรี/นาฏศิลป์/ศิลปะและกีฬา มีผลงานมากมาย
ปรากฏให้ เห็ น ชั ดเจน เช่ น วงโยทวาทิ ต เพลงกล่ อมเด็ ก การรำฟ้อน การขับ เสภาและดนตรีไทย มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ช่วยเหลืองานบ้าน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ช่วยเหลืองานโรงเรียนมีหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณอาคาร
เรีย น สนามหญ้ า ห้ องสุ ขา ผู้ เรีย นบำเพ็ญ ประโยชน์ ร่วมกิจกรรมกับ ท้องถิ่น ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี มีผลงานชนะเลิ ศในการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ มีความสามารถด้านทักษะ
การคิด คิดเป็น ทำเป็น ผลงานการแข่งขันคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม(GSP) การเข้าค่ายโครงงานคณิตศาสตร์
สถานศึ ก ษาประสบความสำเร็ จ ในการพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ บ รรลุ ต ามปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ คื อ
ศิษย์ดีศรีกรรณสูต ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และรักเกียรติ รักศักดิ์ศรี สร้างชื่อเสีย ง
ให้กับสถาบันและเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ดำเนินโครงการคุณธรรมนำ
ความรู้สู่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารโรงเรียน) ทำให้ผู้เรียนรู้จักประหยัดและอดออม
2.ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีวิสั ยทัศน์ มีระบบการบริหารงานที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
จัดระบบบริ ห าร ใช้ห ลักธรรมภิบ าล มีเป้า หมายและทิ ศทางการพัฒ นาที่ชัดเจน นำสถานศึกษามุ่งสู่ โรงเรียน
มาตรฐานสากล เป็ นโรงเรี ยนประจำจังหวัดที่เป็นแหล่ งเรียนรู้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่มาใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องพัฒ นาการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการมาศึกษา
ดูงานด้านธนาคารโรงเรียนและด้านอื่น ๆอย่า งต่ อเนื่อง ส่ งเสริมผู้เรี ยนที่มี ความพร้อมได้พัฒ นาเต็มศักยภาพ
มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อาคารเรียน
และห้องพิเศษต่างๆ มีความสะอาดสวยงามและถูกสุขลักษณะ
3.ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีผลงานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีคุณวุฒิสูงสุดระดับปริญญา
เอก มีประสบการณ์และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตนเอง จากสถานศึกษาด้ วยการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ การอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงานของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สามารถนิเทศ กำกับติดตามงานด้าน
วิชาการอย่ างเป็ น ระบบ นำผลการประเมินมาพัฒ นาครูในแต่ล ะกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ครู มีการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนเป็น แผนปกติ และออนไลน์ และแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมผู้ เรียนเต็มตาม
ศักยภาพด้วยห้อง smart Class และ World Class มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในชั้นเรียน การส่งเสริม
บรรยากาศในชั้นเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามระเบียบการวัด
และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และนำผลการประเมิน
มาแก้ปัญหาด้วยวิจัยในชั้นเรียน
4.สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
จากสำนักงานพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่รวดเร็วและถูกต้อง กำหนดผู้รับผิ ดชอบและคณะกรรมการดำเนินการตามประกันคุณภาพ จัดทำเครื่องมือใน
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การประเมินทุกด้านครบตามเกณฑ์ของมาตรฐานของสถานศึกษา ข้อมูลหลักฐานการตัดสินรระดับคุณภาพ จัดทำ
รายงานประจำปี ข องสถานศึ ก ษา มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและได้ รั บ การเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดการมีจิตอาสา มีความสนใจใฝ่รู้ด้านการอ่าน จากการเข้าใช้
ห้องสมุดน้อยและผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่มีพัฒนาการอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีพั ฒ นาการสูงกว่าในปี การศึ กษา 2553 แต่อยู่ในระดับพอใช้และผู้ เรียนบางส่วนยังขาด
การสรุปความคิดอย่างเป็นระบบ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ยังอยู่ในระดับดี
3. ครูบางส่วนยังขาดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คลจากการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี ห้ อ งเรี ย นจำนวนมาก และผู้ เรี ย นมี ค วามแตกต่ างกั น การสอนที่ เน้ น ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การสรุปความรู้จากการค้นคว้าและจั ดทำรายงาน โครงงานมีน้อย การบันทึกหลังการสอนที่ยังไม่
สามารถวิเคราะห์ผลเพื่อนำมาจัดสอนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียน
15. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการจัดการศึกษา
1. จัดทำโครงการปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกนักเรียนให้มีจิตอาสา ให้ครอบคลุมนักเรียน
ทุกระดับชั้น
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทุกรายวิชา
3. โรงเรียนจัดโครงการหรือกิจกรรมการสอนเสริมนักเรียน กลุ่มเก่ง กลาง อ่อน เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
4. ทางโรงเรียนจัดให้มกี ารสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนมีการดำเนินการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.โครงการนำหั วหน้ ากลุ่มสาระการเรีย นรู้ 8 กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ ศึกษาดูงาน เพื่ อพัฒ นา
การทำงาน
2.ส่งเสริมจัดอบรมให้กับครูและบคลากรทางการศึกษาพัฒนาตัวเอง ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย
3.ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น กระบวนการคิด และสืบค้นข้ อมูล มีบันทึ กหลังสอน
เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนมีการนำผลการประเมินตนเองนำมาเป็นสารสนเทศให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นแนวทางในการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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16. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
16.1 การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น กลุ่มบริหารงาน
กิ จ การนั กเรี ย น กลุ่ ม บริห ารงานวิช าการ กลุ่ ม บริห ารงานบุ ค คล กลุ่ มบริ ห ารงานงบประมาณและแผน กลุ่ ม
บริหารงานทั่วไป ผู้บริหารใช้รูปแบบการบริหารงานระบบคุณภาพ PDCA เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดการศึ กษา
ของโรงเรียน
โรงเรียนได้ดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่ว ม วิเคราะห์ สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด การศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยมีวิธีการที่ฝ่ายบริหารโรงเรียนสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึ กษา และองค์ ก รที่ ให้ การสนั บ สนุ น มีส่ ว นร่ว มในการดำเนิ น การ และจัด ประชุม ระดม
ความคิดเห็ น จากบุ คลากรในสถานศึกษาภาคี 4 ฝ่ าย เพื่ อวางแผนร่วมกัน กำหนดเป้ าหมาย จุ ดแข็ ง จุดอ่อ น
ปรับ วิสั ยทัศน์ กำหนดพัน ธกิจ กลยุทธ์ ตรงตามวั ตถุประสงค์ของแผนการศึ กษาชาติ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน มีการปรับ แผนพัฒ นาคุณภาพจัดการศึก ษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญ หา ความต้องการพัฒ นา และนโยบายการปฏิรูป การศึ กษาพร้อมทั้งจั ดหาทรัพ ยากร จัดสรรงบประมาณ
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดำเนินการสรรหาอั ตรากำลัง
และจั ด บุ ค ลากรให้ เหมาะสมตรงตามความต้ อ งการและความถนั ด มี ก ารดำเนิ น การนิ เทศ กำกั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดำเนินการและสรุปผลการดำเนินการ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
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16.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
วิสัยทัศน์
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลมีคุณธณรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ :
1. ร่ ว มมื อ ส่ งเสริ ม และผลั ก ดั น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว น มี ส่ ว นร่ ว มจั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ
ของผู้เรียน
2. พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอนเที ย บเคี ย งมาตรฐานสากล เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ศั ก ยภาพเป็ น พลโลก
3. พัฒ นารูปแบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ที่ส่งผลต่อ
ผู้เรียนตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
4. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งในการเป็ น องค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้ และเป็ น ผู้ น ำทางวิ ช าการทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
5. ร่วมมือ ส่งเสริม อนุรักษ์ ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์
คุณภาพการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์
วิถีไทยสู่สากล
4.ยุทธศาสตร์
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5.ยุทธศาสตร์
บริหารจัดการ

กลยุทธ์
1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และ
ความสารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
2.1 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล
3.1 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็น
องค์กรผู้นำทางวิชาการ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
4.1 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
5.1 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทุกฝ่าย

จุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนา
คุณ ภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ
การปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศของสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน Online
เพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เรีย นให้ มีความรู้และความสารถในการดำรงชีวิตอย่ างมี คุณ ค่า พั ฒ นาหลักสู ต ร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรผู้นำทางวิชาการ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งเสริมพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : เป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อสังคม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : ศิษย์ดีศรีกรรณสูต

๓๑
ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม ร้อยละ 94.21
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 94.45
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างรอบด้าน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีแผนปฏิบัติการที่กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่
ชัดเจน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีการพัฒนาจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีการจัดเนื้อหาสาระควบคู่ การจัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้
ฝึกทักษะ การสื่อสาร กระบวนการคิด การแก้ปั ญหาการใช้เทคโนโลยีและการใช้ทักษะชี วิต เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง คิดเป็น ทำเป็น โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
โรงเรียนกรรณสูต ศึกษาลัย ส่งเสริมให้มีความสามารถในการอ่า น การเขียน การสื่อสาร และ
การคำนวณ ด้ ว ยวิ ธีก ารที่ ห ลากหลายมี โครงการรัก การอ่ าน ได้ ส่ งเสริม นั ก เรีย นให้ มี นิ สั ย รัก การอ่า น
และเห็นความสำคัญของการอ่าน มีการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องสมุด ฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน รู้คุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการค้นคว้าจนเป็นนิสัย และรู้จักการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ โดยมีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ส่งเสริมและฝึกกิจกรรมให้เป็นบุคคลที่คิดเป็น ทำเป็น และ
แก้ปั ญหาได้ ซึ่งสามารถทำให้ นักเรียนอ่าน เขียน และสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกรายวิชา นักเรียนเป็นตัวแทนไปร่วมประกวดแข่งขันงานทักษะทางวิชาการของนักเรียนในระดับเขตพื้นที่
ระดับภาคและนานาชาติ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน จากการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้
ความสามารถของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 86.67
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้
เรียนรู้และแสดงความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ จั ดกิจกรรมตามความสนใจและความถนั ดของผู้ เรียนทำให้ เกิด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ ฝึกทักษะ การแก้ปั ญหาโดยมีการจัดกิจกรรม นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และมีความมั่นใจ
ในการใช้ภ าษามากขึ้น นำเทคนิ คการใช้โปรแกรม GSP ไปพั ฒ นาสามารถจัดทำโครงงานคณิ ตศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานในรายวิชาต่างๆ ส่ งเสริมการเข้าประกวดแข่งขันต่าง ๆ โดยมีการวาง
แผนการทำงาน ดำเนิน อย่างเป็นขั้นตอนได้สำเร็จ จากการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้
ความสามารถของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
โรงเรีย นมีกระบวนการในการพั ฒ นาความสารถผู้ เรียนในการสร้างนวัตกรรรม นั กเรียนได้
เรียนรู้และแสดงความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยอาศัยหลักการของกระบวนการคิดภายใต้ การ

๓๒
กำกับ ดูแลของครู ผู้ ส อน ให้ คำแนะนำในการสร้างนวัต กรรมแก่ ผู้ เรียน โดยมีการจัดกิจ กรรมการเรียน
การสอน เพื่ อให้ นักเรียนตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม จากวิช าการค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) มี
กิจกรรมนำเสนอผลงานการค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล
เช่น กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖3 นักเรียนได้นำเสนอผลงานทาง
วิชาการไปประยุกต์หรือออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และโครงการเข้าสู่การประกวดและแข่งขันเทคโนโลยี
การบิ น และอวกาศ เครื่ อ งชั่ งมวลในอวกาศ Real Mass Rule การแข่ งขั น โครงงานสะเต็ ม ศึ ก ษาและ
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ก ลุ่ ม STEM การประกวดนวั ต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ
การคอมพิวเตอร์ โครงงานคณิตศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่
การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์และไปประยุกต์หรือออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงของเก่าที่มีอยู่
เดิมให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีโอกาสที่จะแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ในการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้นักเรียนสามารถส่งผล
งานเข้าประกวดแข่งขันทั้งในระดับเขตพื้นที่ และจังหวัด จากการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งผล
ให้ความสามารถของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 95
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรี ย นมี ก ระบวนการในการพั ฒ นาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยการจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ ICT เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้เชื่อมต่อ
เครือข่ายไปทั่วบริเวณโรงเรียน นอกจากนี้ยังปล่อยเครือข่ายไร้สาย WFI ให้ครอบคลุมไปทุกพื้นที่ เพื่อเปิด
บริการให้นักเรียนได้ใช้ อินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบค้นความรู้ในเวลาเรียน
และเวลาว่าง เพื่อใช้ในการสืบค้น การพัฒนาตนเองและสังคม สร้างผลงานจากกการศึกษาด้วยตนเอง โดย
มีกิจกรรม มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โดยให้นักเรีย น
ปฏิบัติจริง โดยจัดให้นั กเรียนแต่ละคนสามารถเรียนคอมพิวเตอร์ ได้ ๑ คน ต่อ ๑ เครื่อง ทำให้ นักเรียน
มีความรู้ ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี มีการออกแบบกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากการทดลองปฏิบัติ การค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างเป็นระบบ
สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทางโรงเรีย นได้ ติ ด ตั้ งระบบ WIFI ให้
ครอบคลุม เพื่อให้นั กเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก Internet ได้อย่างทั่วถึง โรงเรียนมีศูนย์ที่เป็น
แหล่ งสืบ ค้น ข้อมูลสารสนเทศที่ทัน สมัยด้วย คือ ห้ องศูนย์สื บค้ นข้อมูล ICT ส่งผลให้ นักเรียนเกิดทักษะ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกวดแข่งขันได้ นอกจากนี้มีการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล กิจกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีและการออกแบบโครงงานและเทคโนโลยี ได้ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม และนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อนำไปสู่การแข่งขันได้
และโครงการอบรมเชิงปฏิ บัติการคอมพิวเตอร์การนำเสนอผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ มีการอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารฯ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ มี ค วามรู้ ในการเขี ย นโปรแกรม Scratch เพื่ อ นำเสนอและการใช้ งาน
โปรแกรมในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การสร้าง จัดรูปแบบ และผลิตผลงานนำเสนอเพื่อเผยแพร่หรือจั ดแสดง
ผลงานได้ อย่ างน่ าสนใจ จากการดำเนิ น การดังกล่ าวทำให้ นั กเรีย นสามารถสร้างชิ้ น งานของตนเองได้
สามารถนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางโปรแกรมนำเสนอได้ การจัดกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เช่น ห้องสมุด จากการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้ความสามารถของผู้เรียนอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 95

๓๓
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา พั ฒ นาผู้ เรี ย นสู่
ความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการ โดยมี ก ารจั ด กิ จกรรมการส่ งเสริม และพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการ
ทดสอบระดั บ ชาติ คือ กิจ กรรมค่ ายทางวิ ช าการยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับ ชาติ ให้ นั กเรี ย นชั้ น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 และชั้นมั ธยมศึ กษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่าคะแนนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาที่ 3 และ 6 มีผลการวิเคราะห์จากภาพรวมค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET สูงกว่าระดับสพฐ.
และระดับ ประเทศ อีกทั้งโครงการพัฒ นาศักยภาพผู้เรียนทั้ง 8 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ได้สะท้อนผลการ
ดำเนินดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับการพัฒ นาเต็มตามศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มี
กิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมชุมชุม กิจกรรมบูรณาการ จากการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง
ๆ ส่งผลให้ผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ร้อยละ 73.38
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
โรงเรียนมีกระบวนการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนตระหนักถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการ
จัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้
ถูกต้อง พัฒ นาตัวเองได้เต็มความสามารถ ปรับตัวและดำเนินชีวิตประจำวันได้ ส่ งเสริมพัฒ นาการด้าน
สติปัญญา ความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล มีการจัดกิจกรรม การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนมีงานแนะแนวที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
มีการฝึ กซ้ อมให้ นั ก เรี ย นเตรี ย มความพร้อ มก่อ นเจอกับ สถานการณ์ จริงเพื่ อ สอบสั มภาษณ์ เรี ยนต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษาจากโครงการต่าง ๆ ดังนี้ มีโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เรียนดี มีความประพฤติดี และ
จิตอาสา กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู ต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน และมี
ความสัมพัน ธ์ที่ดีระหว่างสถาบั น ครู และนักเรียนได้ รับโอวาทก่อนจบการศึกษา แนวทางในการไปสู่
การศึกษา การปฏิบัติตนในระดั บที่สูงขึ้น โครงการแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้
โควตาเข้า ศึกษาต่ อในระดับ อุ ดมศึ กษา จากผลการดำเนิน การดังกล่ าว ทำให้ นั กเรียนมี ความสามารถ
ทางด้านการคิดอย่างมีระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุ สมผล และส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านการสื่อสาร สามารถรับและส่งสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ
มีวัฒ นธรรมในการใช้ ภ าษา จากการดำเนิ น กิ จกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่ งผลให้ ผู้ เรียน อยู่ในระดั บ
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
ตัวบ่งชี้ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 94.03
โรงเรี ย นได้ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ผู้ มีคุ ณ ลั ก ษณะและค่ านิ ย มที่ ดีต ามที่ ส ถานศึก ษากำหนด
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่ างและหลากหลาย รวมถึงมี
สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนแสดงศักยภาพการเป็นผู้นำ มีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัยและต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

๓๔
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
โรงเรี ย นได้ ด ำเนิ น การเพื่อ พัฒ นาผู้ เรียนให้ มี คุณ ลั กษณะและค่านิ ยมที่ ดี ต ามที่ ส ถานศึ กษา
กำหนด โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมี
การจัดกิจกรรม โรงเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรีย นตามโครงการพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมค่ายพุทธธรรมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
(เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนา
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ เหมาะสมกั บ ช่ ว งชั้ น พั ฒ นาคุ ณ ธรรมผู้ เรี ย นตามหลั ก สู ต ร เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี วิ นั ย
มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ จากการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียน อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
2) ความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเป็นไทย
โรงเรียนได้วางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทย โดยการให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณีไทย เห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์
ประเพณีไทย มีการจัดกิจกรรม โรงเรียนยังได้ปลูกฝังความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้กับผู้เรียน
ได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย มีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย โดยรู้จักรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย มีการสนับสนุนการฝึกซ้อมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิ ล ป์ และนั น ทนาการ จากการดำเนิ น กิ จกรรมและโครงการต่ าง ๆ ส่ งผลให้ ผู้ เรี ย น อยู่ ในระดั บ
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90.30
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
โรงเรียนได้วางแผนพัฒนานักเรียนให้สามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่ วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ให้ มี คุ ณ ภาพตามคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ และมี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย การเรียนรู้อยู่ร่วมกัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้
อยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า งจากกิ จ กรรมส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ยอมรั บ เสี ย งข้ า งมาก ตามวิ ถี
ประชาธิปไตย กิจกรรมมี กิจกรรมปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย การเลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรม
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี การแข่งขัน กีฬา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
สถาบั น มี จิ ตสำนึ ก ที่ ดี มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดีต่ อ ครูและนั ก เรีย นด้ ว ยตนเองจากการดำเนิ น กิ จกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ ม ร้อยละ 90
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
โรงเรีย นได้วางแผนการดำเนิ น การจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนให้ สามารถรักษาสุข ภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม เพื่อให้ผู้เรียนรักษาสุขภาพ อารมณ์ สุขภาพจิตด้วยตนเอง แสดงพฤติกรรมออกมาอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ กิจกรรมมี มีการส่งเสริมดูแลด้านสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม สุขอนามัย การส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากร ภาคีร่ วมใจคนไทยไร้พุง รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดและโรคเอดส์ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น ควบคุมการดูแลมาตรฐานของโครงการอาหาร
กลางวัน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และบริการทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง รวดเร็ว
และปลอดภั ย สามารถปฏิ บั ติ ต นให้ เป็ น ผู้ ที่ มี สุ ข ภาพดี ได้ มี ค่ า ยพั ฒ นาการกี ฬ าและนั น ทนาการ
ต้านภัยยาเสพติด จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และจัดกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับนักเรียนที่
มีภาวะโภชนาการเกิน มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน จากการดำเนินกิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 95.82

๓๕
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ทเี่ กีย่ วข้อง ดังนี้
เอกสารกลุ่ มงานบริหารวิชาการ โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล (กลุ่ม สาระ
การเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ,วิท ยาศาสตร์ , สั งคม ฯ) แบบรายงานผลการประเมิน ผลการอ่ านคิด วิ เคราะห์
โครงการที่ปฏิบัติในกลุ่มสาระการ โครงการเข้าสู่การประกวดและแข่งขัน โครงการส่งเสริม และสนับสนุน
การเข้ าร่ว มการแข่ งขั น ทั กษะ ทางวิช าการของนั ก เรี ย น โครงงานวิท ยาศาสตร์กลุ่ ม STEM อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ โครงการที่ปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อมูลหลักฐาน โครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพสู่ มาตรฐานสากล โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ
โครงการในกลุ่มงานแนะแนว โครงการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เอกสารงานบริหารวิชาการผลการประเมิน
คุณ ลั กษณะที่พึงประสงค์ โครงการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิล ปะ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โครงการในกลุ่มงานแนะแนว โครงการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการตามแผนปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา และงานอนามัยโรงเรียน
2.3 ความสำเร็จ
1.นั ก เรี ย นที่ มี เกรดเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแต่ ล ะรายวิ ช า ในระดั บ 3 ขึ้ น ไประดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 73.38
2.นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 100
3.นักเรียนที่มีผ ลการประเมิน สมรรถนะสำคัญ ตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป ร้อยละ 100
4.นักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป ร้อยละ 100
5.นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการประเมิ น ด้ า นการคิ ด และการแก้ ปั ญ หาในระดั บ ดี ขึ้ น ไป ระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 100
6.นักเรียนที่มีผลการประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 100
7.นั กเรีย นมีผ ลสั มฤทธิ์ ในรายวิช าการงานอาชีพ และเทคโนโลยี อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 86.16
8.นั กเรี ย นที่ มี ผ ลผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในรายวิช าสั งคมศึ ก ษา ในระดั บ ดี ขึ้ น ไป ระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 72.44
9.นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในรายวิ ช าการงานอาชี พ ในระดั บ ดี ขึ้ น ไป ระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 86.16
10.นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับดี ขึ้น ไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 94.86
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึน้
3.1 จุดเด่น
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ
มีความสามารถด้านการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และ แก้ ปั ญหา และนำไปประยุ กต์ ใช้ในชีวิต ประจำวัน ได้ จนได้ รับ รางวัล ระดั บจังหวั ด ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดั บ ประเทศ และระดับ นานาชาติ ผู้ เรียนมีคะแนนผลสั มฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ (O-NET) ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ และ ๖ สู ง กว่ า ระดั บ ประเทศ ผู้ เรีย นมี ค วามมุ่ ง มั่ น
รักสถาบัน โดยมีความเคารพรักบุพการี ครูอาจารย์ และยึดถือท่านครูอาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีแก่ตน และ
ยอมรับ ความแตกต่างระหว่างบุ คคล อยู่ร่ วมกับ ผู้ อื่นได้ อย่างมีความสุ ข อีกทั้ งผู้ เรียนมีค วามพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงทั้งจากการ
ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างหลากหลาย
3.2 จุดทีค่ วรพัฒนา
โรงเรี ย นควรส่ งเสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพด้ านผลสั ม ฤทธิ์ ท างวิช าการของผู้ เรี ย นให้ มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคำนวณ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้
ผู้เรียนออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และควรปลู กฝั งความเป็ น ไทยให้ กับ ผู้เรียนอย่างต่อเนื่ อง ใช้ต้นแบบความเป็นไทยในท้องถิ่นให้มากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึน้
๑) โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับทักษะทางด้านวิชาการ
2) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกและ
เป็นผู้มีจติ อาสาเพือ่ ช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม
๓) โครงการ/กิจกรรมที่สร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้กับผู้เรียนอย่าง
เป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม ร้อยละ 97.78
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
โรงเรียนได้ดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมา ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด การศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวิธีการที่ฝ่ายบริหารโรงเรียนสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนเปิด
โอกาสให้ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรที่ให้การสนับสนุนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
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และจั ดประชุมระดมความคิดเห็ นจากบุ คลากรในสถานศึกษาภาคี 4 ฝ่ าย เพื่อวางแผนร่วมกัน กำหนด
เป้าหมาย จุดแข็ง จุดอ่อน ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ให้ สอดคล้อ งกับสภาพปัญหา ความต้ องการพัฒ นา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รั บผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ดำเนินการสรรหาอัตรากำลัง และจัดบุคลากรให้เหมาะสมตรงตามความต้องการและความ
ถนัด มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการและสรุปผลการดำเนินการ โรงเรียน
ใช้รปู แบบการบริหารงานระบบคุณภาพ PDCA เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
นโยบายในปีการศึกษา 2563 กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนและครูทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ
3. สนับสนุนการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ครบถ้วน ทั่วถึง
4. สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่ สื่อ เทคโนโลยี เทคโนโลยี ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.วิสัยทัศน์
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ :
1. ร่วมมือ ส่งเสริม และผลักดัน ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจัดการศึกษาและพัฒนาความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน
2. พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทีย บเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
3. พั ฒ นารู ป แบบ การบริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพ (Quality System Management)
ที่ส่งผลต่อผู้เรียนตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ และเป็นผู้นำทางวิชาการทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
5. ร่วมมือ ส่งเสริม อนุรักษ์ ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
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การกำหนดวิสัยทัศน์

1. เตรียมความพร้อม

- แต่งตัง้ คณะกรรมการ
- สร้างความรู้และความเข้าใจ

2. วิเคราะห์บริบท

SWOT Analysis

3. กำหนดร่างวิสัยทัศน์

- นำผลการวิเคราะห์ประมวลเป็นวิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน

4. ตรวจสอบ/ทบทวนวิสยั ทัศน์

- วิพากษ์วิจารณ์วิสัยทัศน์ทไี่ ด้ เพือ่ ดูความ
สอดคล้อง ระบบโครงสร้างและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

5. ประกาศใช้วิสัยทัศน์

- แจ้งผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์

(2) การสร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียน
การมีวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ทชี่ ัดเจน
ร่วมกัน

การนำองค์กร
และการบริหาร
จัดการที่มี
คุณภาพ

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

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย ที่ชัดเจนร่วมกัน
การมีวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์

ผู้เรียนใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้
คิดเป็นแก้ปัญหาได้
ทำงานเป็นและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นแก่
ส่วนรวม

๓๙
จากการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2559-2562 จากการประชุมชี้แจงทบทวนถึงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์เพือ่ สร้างความตระหนัก
ในบทบาทและหน้ า ที่ ข องทุ ก คนในการประชุ ม คณะครู ต้ น ปี ก ารศึ ก ษาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและฝ่ า ย
งบประมาณนโยบายและแผน นำเสนอวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ในการประชุมประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอ
มีการทำ MOU ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในการดำเนินงานในวาระการประชุมของแต่ละ
ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารได้รับมอบหมายจากผู้ บริหารสถานศึกษาให้คอยนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความคล่ อ งตั ว ชี้ แ จงแก่ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาฯ สมาคมผู้ ป กครอง ครู แ ละศิ ษ ย์ เก่า ฯ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ชมรมครูเก่าฯ เป็นต้น
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
(1) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนได้ดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยใช้องค์ความรู้จากการดำเนินงานในปี
ที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในด้า นต่าง ๆ รวมทั้งการจั ดสรรทรัพยากร
โดยมีเป้ าหมายสุดท้าย เพื่อให้ได้ผลงานที่กำหนดไว้ ในช่วงการปฏิบัติ ซึ่งจะมีปัจจัย ที่เกี่ยวข้องและมี
ผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน ในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ มีขั้นตอนดังภาพ
1. ทบทวนกลยุทธ์ กำหนด
เป้าหมายของโรงเรียนและ
รูปแบบการเขียนแผนปฏิบัติ

2. จัดทำรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
โดยหัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้

4. คณะทำงานแผนงาน
โรงเรียนจัดทำแผน
ปฏิบัติการประจำปี
กำกับติดตาม จัดทำสรุป
แผนปฏิบัติการประจำปี
และประเมินผล

สื่อสารลงสูก่ ารปฏิบัติ
และขับเคลื่อน

5. เสนอแผนปฏิบตั ิการ
ประจำปี พิจารณาอนุมัติ

แสดงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการและการนำไปสู่การปฏิบัติ
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ ทางการศึ ก ษา ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โรงเรี ย นจะมี
การปรับเปลี่ยนแผน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น และคำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยการประชุมคณะกรรมการแผนงานโรงเรี ยนเพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการแล้ว
เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา
(2) กระบวนการนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิต การให้บริการ
การศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ เมื่ อ จั ด ทำโครงการเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ทางงานแผนงานของโรงเรี ย นได้ รวบรวมเป็ น
แผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยมีกระบวนการนำแผน
สู่การปฏิบัติ ดังนี้

๔๐
1. สื่อสารทิศทางของโรงเรียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลักและ
ผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และจัดทำ
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่
สาธารณะชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) กระบวนการจัดสรรทรัพยากร
ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการบรรลุผลโรงเรียนประเมินความเสี่ยงด้าน
การเงินและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการโดยโรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณ ซึ่งมี
การวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้กำหนด
ขอบข่ายในการบริหารงบประมาณและขั้นตอนการจัดทำกรอบงบประมาณ ดังนี้
1. ประมาณการงบประมาณที่โรงเรียนจะได้รับเงินงบประมาณจัดสรรจากรัฐ
2. ประมาณการรายได้ที่โรงเรียนจะได้รับจากเงินนอกงบประมาณ
3. กำหนดกรอบงบประมาณรายจ่าย
4. จัดลำดับความสำคัญของ งาน/โครงการและจัดทำงบประมาณรวมของแต่ละงาน/
โครงการ ให้พอดีกับกรอบวงเงินที่คาดคะเนไว้
5. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาเห็นชอบ
6. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
7. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง
ทั้งนี้การบริหารงบประมาณยังคำนึงถึงความคุ้มค่า คุม้ ทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด โดยการดำเนินงานที่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง
(4) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรีย นมี กระบวนการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คคล โดยฝ่ ายบริห ารงานบุ คคล ได้ จัด ทำแผนงาน
ทรั พ ยากรบุ ค คล และถ่ า ยทอดสู่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี โดยประเมิ น สถานการณ์ ด้ า นบุ ค ลากร
การเกษียณอายุราชการ ด้วยการนำข้อมูลผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะ ความเห็นจากงาน
ประกัน คุณ ภาพภายใน สมรรถนะหลั ก ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุท ธ์ ทบทวนนโยบาย
โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริหารโรงเรี ยนพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติแผนงานทรัพยากรบุ คคล
ชี้แจงไปสู่แผนปฏิบัติการของทุกฝ่าย เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลัง แผนสรรหา บรรจุแต่งตัง้ แผนอบรมพัฒนา
บุคลากร การสนับสนุนการศึ กษาต่อ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

๔๑
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ มีทักษะและความเชี่ยวชาญทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก โดยที่แผนดังกล่าวได้คำนึงถึงผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับความต้องการด้าน
ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร และโรงเรียนได้วางแผนการบริหารบุคลากรให้เพียงพอเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. กำหนด หากเกิดการขาดแคลนครูหรือบุคลากรสนับสนุน โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณในการดำเนิ น การคัดเลื อกสรรหาและจ้างเพิ่ มเติมให้ เ พียงพอ โดยผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(5) กระบวนการวัดผลการดำเนินการ
กระบวนการวัดผลการดำเนิ นการของแผนกลยุท ธ์ โรงเรียนจัดทำตัว บ่งชี้ความสำเร็จซึ่งแต่ล ะ
แผนงาน/โครงการต้องกำหนดค่าของความสำเร็จเป็นร้อยละ โดยมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าในแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
และเมื่อดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเสร็จสิ้นต้องมีการสรุปผลการดำเนินการ แล้วศึกษาว่าแผนงาน/
โครงการนั้ น ๆ มี ผ ลการดำเนิ น การตามค่ าของตั ว บ่ ง ชี้ ค วามสำเร็ จ ที่ ก ำหนดไว้ ห รือ ไม่ ซึ่ ง การวั ด ผล
การดำเนินการใช้หลัก Key Performance เป็นดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน โดยจะแสดงให้
เห็ น รายละเอีย ดในความสำเร็ จ หรื อล้ มเหลวของงานนั้ น ซึ่งครอบคลุ มถึงนั กเรีย นตลอดจนผู้ มี ส่ วนได้
ส่วนเสีย
(6) กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
โรงเรี ย นได้ ก ำหนดและปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ท ำไว้ และอาจมี ก ารปรั บ ปรุงแผนงาน/
โครงการหากอยู่ในสภาวะที่จำเป็น หรือมีแนวทางการดำเนินการที่ดีกว่า โดยศึกษาผลการสรุปแผนปฏิบัติ
การในปี ที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ ผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม หากแผนปฏิบัติการใดมีผลสำเร็จตาม
เป้ าหมายที่ ก ำหนดไว้ ก็ จ ะนำมาพั ฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งขึ้ น หากแผนปฏิ บั ติ การใดไม่ ส ำเร็จ ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ก็จะวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และปรับปรุง
แก้ ไขแผนปฏิ บั ติ ก ารนั้ น ก่ อ นนำไปใช้ อีก ทั้ งกระบวนการปรับ เปลี่ ย นแผนปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งได้ รับ ความ
เห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้ น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจั ด
การศึกษา ดำเนิน การพัฒ นาครูแ ละบุ คลากรให้ มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจั ดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนั บสนุ นการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การดำเนินกิจกรรม
และการบริหารจัดการต่างๆ ส่งผลให้อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ ม ร้อยละ 100
ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม ร้อยละ 100
โรงเรียนดำเนินการและกำหนดนโยบาย ประเมินผล การกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
การสื่อสาร และคุณภาพการดำเนินการของโรงเรียน
1) ด้านการสื่อสาร
ฝ่ายบริ ห ารได้ ดำเนิ น การในการสื่ อสารกับ ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและการทำให้
โรงเรีย นประสบความสำเร็จ โดยวิธีกระตุ้นให้ เกิดการสื่ อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลั กษณะ

๔๒
สองทิศทางเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทราบถึงผลในการการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ และสร้างความผูกพัน
ยกย่อง ชมเชยให้ รางวัลโดยพิจารณาอย่างโปร่งใส การสื่ อสารและการสร้างความผู กพันกับครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน เสริมสร้างให้มีผลการดำเนินการทีดีตามกระบวนการ ดังนี้
1. การสื่ อสารจากบนลงล่ าง จากฝ่ ายบริห ารไปสู่ผู้ ปฏิบัติ เช่ น ประชุม/ชี้แจงคำสั่ ง บันทึ ก
ข้อความ การสนทนาแบบไม่เป็นทางการเอกสารการจัดให้มีการประชุม ดำเนินการตามกลุ่มงาน/วาระ
และโอกาสต่าง ๆ คือ การดำเนินการประชุมโดยผู้บริหารและฝ่ายบริหารประจำสัปดาห์ และหัวหน้า
งาน/กลุ่มสาระฯประจำสัปดาห์การประชุมบุคลากรประจำเดือนการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม
ภารกิ จ ที่ ได้ รั บ มอบหมายตามโครงการ กิ จ กรรม และงานพิ เศษอื่ น ๆ เช่ น งานสนั บ สนุ น ชุ ม ชน
การประชุมฝ่ายบริหารและสภานักเรียน
2. การสื่อสารจากล่างขึ้น บน จากครู บุคลากรไปสู่ฝ่ายบริหาร เช่น กล่ องแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นในการประชุ มการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ การสื่อสารสองทางซึ่งก็ คือการประชุม อาจทำให้ครู บุคลากร ไม่มีโอกาสได้
แสดงความคิดเห็ น ได้ทุกคน ผู้บ ริห ารจึงใช้ระบบสื่ อสารโดยการสื่อสารผ่านหัวหน้างานเป็นขั้นตอน
ตามลำดับหรือเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้อำนวยการได้โดยตรง รูปแบบอื่น ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่
2.1. ใช้เอกสาร/รายงาน ประกาศ คำสั่ง ระเบียบข้อปฏิบัติ บันทึกข้อความ หนังสือเวียน การ
ส่ ง ข้ อ มู ล นั ด หมายทาง Face book : kannasootsuksalai,line หรื อ Website kannasoot.ac.th
ของโรงเรียน line กลุ่มของครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563 การตั้งกลุ่ มสื่อสารทาง Line หรือ
Facebook เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว
2.2 การให้รางวัลและการยกย่องชมเชย โดยใช้วาระในการประชุมร่วมกันยกย่องชมเชยครู
บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีมีการให้กำลังใจ
ได้การยกย่องชมเชย สำหรับนักเรียนมีการยกย่องชมเชย มอบรางวัล บริเวณหน้าเสาธงในเช้าวันอังคาร
เพื่อเป็นการสื่อสารทางอ้อมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนนักเรียน
2) การทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุ ประสงค์การปรับปรุงผลการดำเนินงาน และบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลของ
คุณค่าระหว่างนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบงานและ
ออกแบบกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงาน
1. การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามแผนผั ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน มี ก ารดำเนิ น การ
ในรูปคณะกรรมการวางแผนโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพและยั่งยืน
2. นำระบบงานไปปฏิ บั ติโดยมี ที ม บริห ารทำหน้ าที่ กำกั บ ดูแ ลการดำเนิ น งานต่ าง ๆ ของ
โรงเรียนประกอบด้วยฝ่ายบริหารสถานศึกษา กำหนดระบบงานโดยเน้นการกระจายอำนาจและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรมีหัวหน้ าฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ทำหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนิ นงานตามโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพและยั่งยืน
3. กำหนดวิธีการจัดการระบบงานขับเคลื่อนภารกิจ 2 ลักษณะ คือ จากบนลงล่างและจากล่าง
ขึ้นบนจากบนลงล่าง (Top-down) หมายถึง วิธีการดำเนินงานซึ่งมาจากการที่ผู้บริหารมอบหมายเรื่อง
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ให้หัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ รับเรื่องและนำไปประชุมปรึกษากับผู้รับผิดชอบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน
ลงมือปฏิบัติและจากล่างขึ้นบน (Down-top) หมายถึง วิธีดำเนินงานซึ่งมาจากบุคลากรขอคำปรึกษา
และแนะนำเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบจากหัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯนำเรื่องแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ
และ/หรือนำเสนอให้ ที่ป ระชุมรั บ ทราบเพื่อร่วมกันคิ ดหาแนวทางดำเนินการตามโครงการ/แผนงาน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยจัดระบบการเรียนรู้/ส่งเสริมที่มีคุณภาพ
4. มีการวัดผล/ประเมินผลโครงการเพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และนำผลการประเมิน
ไปพัฒนาสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในการบริหารงานต่อไปในอนาคต
3) การประเมินผลการดำเนินการ
ในการประเมิน ผลการดำเนิ นงานของฝ่ ายบริห าร และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นขั้นตอน และตรวจสอบอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะได้รับ การประเมินตามระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา ด้านการบริห ารสถานศึก ษาเป็ น
ประจำทุกปี ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ผลการทบทวนการดำเนินการข้างต้น
ไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลในการนำองค์กรของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน รวมทั้งมีการทบทวนผลการดำเนินการโดยมีการประชุมประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมและศึกษารวบรวมวิเคราะห์ผลการดำเนินการ และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลการประเมินผลการทบทวนประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ส่ งผลให้ โรงเรี ย นมี ก ารวางแผนการดำเนิ น งานการบริห ารงานงบประมาณ ให้ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนดำเนินงานการบริหารงบประมาณ นิเทศ
กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องมีประสิทธิภาพ กำหนดขอบข่ายการ
บริหารงานงบประมาณ ดำเนินการทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และจัดทำแผนกลยุทธ์ ควบคุม
การใช้งบประมาณให้เป็น ไปตามแผนที่วางไว้ รายงานผลการใช้งบประมาณตามโครงการต่าง ๆ เมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการเพื่อตรวจสอบ โดยงานนโยบายและแผนงานและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหาร
งบประมาณทุกปีการศึกษา กำหนดให้มีการประชุมปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติ ราชการประจำปีเมื่อสิ้นปี
การศึ ก ษา การสรุ ป ผลการประเมิ น เป็ น รายงาน เมื่ อ การดำเนิ น งานสิ้ น สุ ด ตามโครงการ แต่ ล ะกลุ่ ม
บริ ห ารงาน ตรวจสรุป รายงานการปฏิบั ติ งานทั้ งหมดให้ แ ก่ รองผู้ อ ำนวยการโรงเรีย นเพื่ อนำเสนอต่ อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมวิเคราะห์ผลจากการสรุปมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานการบริหาร
โรงเรีย นต่อ ไป จากนั้ น ได้น ำผลการประเมิ น ผลไปเป็ น ข้ อมู ล ในการปรับ ปรุงขแก้ไขวิธีการทำงานให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยการนำปั ญ หาหรื อ จุ ด อ่ อ นของโครงการไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกำหนดทางเลื อ กให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒ นาจุดเด่นของโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำข้อมูลไปวิเคราะห์ปัญหาและ
กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา นำทางเลือกในการแก้ปัญหาไปวางแผนการบริหารในปีการศึกษาต่อไป
เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดย PDCA มาเป็นตัวนำในเรื่องความคิดและเชื่อมั่น
ในความรักองค์กรเป็นสิ่งที่ จะหลอมรวมใจในการให้ความร่วมมือพัฒ นาโรงเรียน มุ่งสร้างบรรยากาศ
ภายในองค์กร เกิดการกระจายอำนาจและนวัตกรรม เช่น การนำระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี โ อกาสในการตั ด สิ น ใจแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งมี อิ ส ระโดยผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาดำเนิ น การประชุ ม คณะทำงานตามโครงการต่ า ง ๆ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ได้ ชี้ แ จงแสดง
ความคิ ด เห็ น รู ป แบบของงานที่ ได้ รั บ มอบหมาย รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น จากผู้ อื่ น การมอบอำนาจให้
ผู้ปฏิบัติงานในระดับรองลงมา ให้สามารถตัด สินใจได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดขั้นตอนการปฏิ บัติงาน โดย
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รองผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และ
ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม การมอบอำนาจเพื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพในการ
ทำงานอย่างเต็ม ที่ภายใต้การกำกับดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำของผู้บริหาร โดยผู้ปฏิบัติ งานทุกคน
สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติ หากเป็นงานหรือกิจกรรมโดยรวมของโรงเรียน
ผู้บ ริห ารจะเข้ามาตรวจตราและให้ คำแนะนำเพื่ อให้ผลงานเป็น ที่ปรากฏ การมอบอำนาจเพื่อให้เกิด
การทำงานในลักษณะของทีมงานหรือคณะกรรมการ โดยส่ งเสริมให้ มีการทำงานเป็นทีมตามความ
เหมาะสมของศักยภาพของแต่ละบุคคล การดำเนินกิจกรรมและการบริหารจัดการต่าง ๆ ส่งผลให้อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90
โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และโครงการ
ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ มาตรฐานสากล โครงการความร่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ และ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ทำข้ อ ตกลงร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ โดยคำนึ ง ถึ ง ความต้ อ งการและ
ความแตกต่างของนักเรียนและจัดทำหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนพหูสูต (SINE) ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และได้นำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน
ครู ผู้มีส่วนร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร จนได้หลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งหลักสูตรสำหรับ
นักเรียนทั่วไปและหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบเคียงกับหลัก สูตรมาตรฐานสากล มีความสั มพันธ์กับความต้องการของนักเรียนที่จะ
เรียน เพื่อนำไปใช้ต่อในระดับสูงขึ้น และนำไปใช้ในชีวิต ประจำวัน หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ได้เพิ่มประสบการณ์นักเรียนในเรื่องภาษาต่างประเทศที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการคิด
และการแก้ปัญหาผ่านการเรียนรายวิ ชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในระดับชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 2 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นนักเรีย นเป็นสำคัญ ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน นอกจากนี้ ยังจัดบริการการศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้เรียน
สู่ความเป็ น เลิศในด้านต่ างๆ ให้ มีศักยภาพเป็นพลโลก ระบบออนไลน์ บริการแนะแนว บริการประกัน
สุขภาพ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90
ตัวบ่งชี้ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 96.67
โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชี พ 1. ด้าน
การจั ด การเรี ย นการสอน การสร้ างและหรือ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การเรีย นรู้ การออกแบบหน่ ว ย
การเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/ แผนการสอนรายบุคคล /แผนการจัดออนไลน์ กลยุทธ์ใน
การจัดการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2. ด้านการบริหารจัดการชั้น
เรี ยน การบริห ารจั ด การชั้น เรีย น การจั ดระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรีย น การจัดทำข้ อมูล สารสนเทศ และ
เอกสารประจำชั้ นเรียนหรือประจำวิชา 3. ด้านการพัฒ นาตนเอง และพัฒ นาวิชาชีพ การพัฒ นาตนเอง
การพัฒนาวิชาชีพ คือ กำหนดวัตถุป ระสงค์ของงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและเพื่อประสานงานทุกงานให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้
มีการพัฒนาบุคลากรโดยดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาเป็นประจำ
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ส่งเสริมให้จัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้ศึกษาดูงาน จัดทำเอกสาร
ทางวิชาการให้ครูได้ศึกษา นิเทศติดตาม ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรทำงานให้สำเร็จให้ป รึกษาแก้ไขปัญหา
ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานอ่างเต็มความสามารถ และประเมินผลการปฏิบั ติงานอย่างต่อเนื่อง อบรมพัฒนาครู
ในการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองหรื อใช้สื่ อเทคโนโลยีเผยแพร่องค์ค วามรู้ วิธีการจั ด การเรียนการสอน
การพั ฒ นาการคิด และการวัดประเมิน ผลให้ ส ามารถพั ฒ นาและประเมิน ผลนั กเรียนให้ มีคุณ ภาพตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้
ฝ่ายบริห ารเห็ นความสำคัญของงานวิชาการว่าเป็ นหัวใจของการดำเนินงานของโรงเรียนจึง
ส่งเสริมครูและบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเพื่อให้เป็นครูมืออาชีพ เช่น ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูทุกคนต้องทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จัดให้มีการ
นิเทศการสอนของแต่ละกลุ่มสาระฯ จัดให้มีการนิเทศข้ามกลุ่มสาระ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดย
การอบรม/สัมมนา ศึกษาต่อหรือศึ กษาดูงานในโรงเรียนที่มีระดั บมาตรฐานสูง เพื่อใช้ในการเทียบเคียง
มาตรฐานทางวิชาการ ดูงานในประเทศ การที่โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของหลายวิชา เช่น ศูนย์ HCEC
และศูนย์การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จึ งเป็นโอกาสที่ครูในศูนย์ฯ มีความรู้ความสามารถในการเป็น
วิทยากร การดำเนินกิจกรรมและการบริหารจัดการต่างๆ ส่งผลให้อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 96.67
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
โรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค พร้อมให้บริการแก่นักเรียน
ครูและบุคลากร มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขี ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ
ซ่อมแซมวัส ดุ อุป กรณ์ ของสถานที่ ให้ พ ร้อมใช้งานตลอดเวลา ติดตั้ งและให้ การบริการเทคโนโลยีที่ มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสมและปลอดภัย โดย
โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ประกอบด้วย อาคารเรียน 7 หลัง ห้องน้ำ 9 หลัง สนามกีฬา 1 สนาม หอประชุม
2 หลัง
ฝ่ายบริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนจึงบริหารจัดการงบประมาณที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่ง การเรียนรู้ เช่น การปรับ ปรุงห้องสมุด การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
ด้ว ยการสร้ างห้ อ ง ICT การให้ มี สั ญ ญาณ Wi-Fi มีระบบการบริห ารจัด การในกรณี ที่ เกิ ด ความเสี ย หาย
ดำเนินงานโดยฝ่ายบริห ารทั่วไป การประเมินความเสี่ยงและจัดเตรียมการแก้ไขปัญ หาในด้านหลักสูตร
พิจ ารณาจากความต้อ งการในอนาคตของประเทศชาติ และความเป็น องค์กรชั้นนำในการจัดการเรียน
การสอนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ จึงกำหนดให้มีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การเลือกแผน
การเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ตามความถนัดและความต้องการ
ของผู้เรียน การดำเนินกิจกรรมและการบริหารจัดการต่าง ๆ ส่งผลให้อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
โรงเรี ย นได้ จั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการจั ด
การเรีย นรู้ มี การจั ดเก็บ และรวบรวมข้อมู ล นักเรียนรายบุคคล งานทะเบียนนักเรียนรั บ ข้อมู ล ตรงจาก
นักเรียนซึ่งเป็นสำเนาเอกสารของทางราชการที่ออกให้ การบันทึกเวลาเรียน ข้อมูลด้านการวัดประเมินผล
การเรียน ลงโปรแกรม sgs ข้อมูลระบบดู แลช่วยเหลือนักเรียน การจัดทำข้อมูล ข่าวสาร ไปเผยแพร่บน
เว็บ ไซต์ นอกจากนี้ โรงเรีย นพัฒ นาแหล่งเรียนรู้และ ICT เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสู ง ให้ เชื่อมต่อ
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เครือข่ายไปทั่วบริเวณโรงเรียน และมีการปล่อยเครือข่ายไร้สาย WIFI ให้ครอบคลุมไปทุกพื้นที่ เพื่อเปิด
บริการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้สืบค้นความรู้ได้ในเวลาเรียนและเวลาว่างจากการเรียน การดำเนินกิจกรรมและการบริหารจัดการต่าง ๆ
ส่งผลให้อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ทเี่ กีย่ วข้อง ดังนี้
เอกสารวิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิจ แผนปฏิ บัติการโรงเรี ย นกรรณสู ตศึกษาลั ย ปีการศึก ษา 2563
รายงานการประชุม ของผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อง โครงการในแผนปฏิ บั ติ ก ารโรงเรีย น ปี ก ารศึ ก ษา 2563
แบบตอบรับ/ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ภาพเข้าร่วมกิจกรรม เอกสารงานบริหารงานวิชาการ แบบบันทึกของ
ครูผู้ ส อนประจำรายวิชา เอกสารงานบริห ารงานวิ ชาการ แบบรายงานผลการประเมิน ผลการอ่าน คิ ด
วิเคราะห์ เขียนสื่อความ โครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมวันภาษาไทย/
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมที่ส่งเสริมร่วมกับสถาบันภายนอก โครงการของ
กลุ่มงานแนะแนว กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ รายงานผลการแข่งขัน ภายนอกสถานศึกษา แผนการจัดการเรีย นรู้ รายงานการอบรมสัม มนา/
เกียรติบัตร ประวัติการรับราชการ (กพ.7) /รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข แผนการจัดการเรียนรู้ /สื่อการเรียนรู้
แบบนิ เทศติดตามการจัดการเรีย นการสอน รายงานการประชุมร่วมฝ่ ายบริห าร คณะครูและบุ คลากร
เครือข่ายผู้ปกครอง โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ โครงการปรับภูมิ ทัศน์อาคารสถานที่ โครงการ
ปรับภูมิทัศน์ห้องเรียน โครงการนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมรณรงค์วินัยงานจราจร โครงการกิจกรรมงานแนะแนว ระบบการบริหารงาน การประชุมแบบ
มีส่วนร่วม ภาคี 4 ฝ่าย ระบบนิเทศภายในโรงเรียน การอบรมระบบออนไลน์ การอบรมสัมมนาตามระบบ
ราชการ การพัฒนาตนเองตามศักยภาพส่วนบุคคล โครงการในกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษ
2.3 ความสำเร็จ
1.โรงเรียนได้รับรางวัล OBECQA จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.โรงเรียนได้รับรางวัล IQA และเป็นโรงเรียนแกนนำเครือข่ายนวัตกรรมขยาย 1+3
3.ระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วย PDCA
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
แนวทางในการดำเนินงานของโรงเรี ยนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ ายบริหาร
มี ก ระบวนการบริ ห ารและการจั ด การตามนโยบายของส่ ว นกลางระดั บ กระทรวง ส่ ว นภู มิ ภ าคระดั บ
สำนั ก งานศึ กษาธิก ารจั งหวัด เขตพื้ น ที่ การศึกษา และนโยบายของจังหวั ด โดยจัด การศึ กษาที่ มุ่งเน้ น
การพั ฒ นาให้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ต ามหลั กสู ต ร สถานศึ ก ษามี ก ารบริห ารและ
การจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิค การประสานความร่วมมือที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบ
มีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม นำข้อสรุปจากการประชุมฝ่าย
บริ ห าร คณะครู แ ละบุ ค ลากร รวมถึ ง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา วางแผนร่ ว มกั น ในการกำหนด
กระบวนการพั ฒ นาสถานศึกษา กำหนดวิ สั ยทัศน์ พั นธกิจ เป้าหมาย ที่ ชัดเจน มี การปรับ แผนพั ฒ นา
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คุณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ การประจำปี ที่ ส อดคล้ องกับ ผลการจั ดการศึก ษา สภาพปั ญ หา
ความต้องการพัฒนา ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ทั กษะประสบการณ์ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย ก้าวทันข่าวสารและ
เทคโนโลยี นำไปประยุกต์ใช้ได้และเผยแพร่การดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำและ
ส่งเสริมให้ครูเป็นกลไกที่สำคัญในการที่ จะนำชุมชนเข้ามาในโรงเรียน และนำโรงเรี ยนออกสู่ชุมชน เพราะ
เป็นผู้นำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนไปใช้ให้บังเกิดผลต่อนักเรียนและชุมชนทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม เครือข่ายผู้ปกครองมีความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัด
การศึกษา ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ มีระบบการจัดการที่ดีเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา นำสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ได้ รับความร่วมมือจากชุม ชน เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ
3.2 จุดที่ควรพัฒนา
ดำเนิ น การพั ฒ นาการใช้ ร ะบบสารสนเทศที่ ทั น สมั ย เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา
การบริหารจัดการศึกษา กำหนดแนวทางและเป้าหมายการพัฒนางานของผู้บริหารให้ชัดเจนและต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้วยความทันสมัย
ของเทคโนโลยี
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สงู ขึ้น
1) โครงการ/กิจ กรรมเน้นการมีส่ วนร่ วมของฝ่ ายบริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง
นั ก เรี ย น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ สดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ กำหนดแนวทางการจั ด การศึ ก ษาในรูป แบบของ
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ตามความสนใจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษ
ที่ 21
2) โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ในทักษะการสื่อสารภาษาอั งกฤษ
และภาษาที่สาม ตามศักยภาพที่พัฒนาได้
3) โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ ตามการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Thailand 4.0
4) โครงการ/กิจ กรรมส่ งเสริมให้ นั ก เรียนตระหนัก ถึงการจัดการขยะและสิ่ งแวดล้ อ ม
การอนุรกั ษ์พลังงานจากโรงเรียนสู่บ้านและเพื่อชุมชน
5) โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดทักษะอาชีพจากการเรียนการสอน ทักษะ
ด้านกีฬา ทักษะด้าน คหกรรม ทักษะด้านดนตรี ทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสาร ด้วยการปฏิบัติ
จริง เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่ทางเลือกการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้
6) โครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการงานวิช าการ โดยสรรหาบุ ค คล
เพิ่มเติม เพื่อพัฒนางานวิชาการ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
7) มี การตรวจสอบทั้ งภายนอกและภายในด้ว ยผู้ ต รวจที่ เป็น อิส ระโรงเรียนได้ รับ การ
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกตามกระบวนการของการบริหารราชการ
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8) การปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการ
ตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยคณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบ คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี กระบวนการรับฟัง
นักเรียน โดยผ่านสภานักเรียนหรือการรับฟังเสียงนักเรียนโดยตรง
กระบวนการบริหารและการจัดการช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ได้รับการ
ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งเชื้อไวรัสได้แพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ และ
แพร่กระจายมายังประเทศไทย การป้ องกันโรคโควิด-19 ในเด็กและสถานศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ ง
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลั ย จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดมาตรการบนพื้นฐานความคิด “โรงเรียนหยุดได้
แต่การศึกษาหยุดไม่ได้ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ต้องอยู่รอด ปลอดภัย” โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม สร้าง
ความตระหนั กการเฝ้ าระวังและการสื่ อสารที่ชั ด เจนให้ แก่ครู บุคลากร เจ้าหน้ าที่ และผู้ ปกครอง เพื่ อ
ความเข้าใจพื้น ฐานและการปฏิบั ติตนอย่างถูกวิธี มี เหตุผลและความพอประมาณ ลดการวิตกกังวลใน
การดำเนิน ชีวิตและการตัดสิ นใจที่เกี่ ยวข้องกับผู้ เรียน มีความรู้ เท่าทันสถานการณ์ และมีภูมิคุ้ มกันต่อ
การเปลี่ ยนแปลงจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โดยมีแนวทางในการบริห ารและ
การจัดการ คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของนักเรียน
ในระยะแรกของการแพร่ เ ชื้ อ สื บ เนื่ อ งจากช่ ว งการจบการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 การอนุมัติผลการเรียนเน้นความปลอดภัยมีการจัดส่งเอกสาร
ทางการศึกษาด้วยระบบไปรษณียภัณฑ์ เพื่อป้องการการชุมนุม ตามมาตรการรักษาระยะห่างของกระทรวง
ศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมงานอนามัย ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร
การจัดการเรียนการสอน เพื่อวางรูปแบบการเรียนการสอนและมาตรการรองรับการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 รองรับการเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม สำหรับด้าน
การจั ดการเรีย นการสอน มี การจั ดทดลองการเรียนการสอนผ่ านระบบออนไลน์ ใช้ ห้ องเรียน Google
Classroom การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และช่องทางการสื่อสารด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย
เช่น Line Meet Zoom จัดระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
การรายงาน การวัดและประเมินผล มีการรายงานผลสะท้อนกลับ เพื่อทบทวนรูปแบบและ
ปั ญ หาที่พบในการจัด การเรีย นการสอนในช่วงทดลอง กำหนดและวางแผนการมาเรียนให้ นักเรียนทุ ก
ระดับชั้น จำกัดการเข้าเรียนห้องเรียนละ ไม่เกิน 25 คน โดยกำหนดแบ่งนักเรียนเป็น ตอน ก และตอน ข
สลับกันมาเรียน 5/9 คือ การมาเรียน 5 วันหยุดอยู่บ้าน 9 วัน โดยเรียนจากระบบออนไลน์ และห้องเรียน
ออนไลน์ รับงานและศึกษาจากครูผู้สอน นัดหมายตรวจสอบการเรียนด้วยระบบการประชุมออนไลน์
มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัส โดยกำหนดให้นักเรียนสแกนตรวจวัดไข้
ก่อนเข้าเรีย น ลงชื่อการเข้า มาเรียนด้วยระบบแอพพลิ เคชั่ น ไทยชนะ และการลงชื่อตามแบบฟอร์มที่
กำหนด และส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาและฝ่ายบริหารออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อ

๔๙
ตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลมากำหนดทิศทางการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
เพื่อก้าวทันกับสถานการณ์ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 98.76
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม ร้อยละ 98.76
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่ นับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนเที ย บเคียงมาตรฐานสากล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริ หาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้เป็น
ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครู จัดการเรีย นรู้ตามมาตรฐานการเรีย นรู้ ตัวชี้ วัดของหลั กสู ตรสถานศึกษาที่เน้นผู้ เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จริง
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามศาสตร์การ
สอน 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ จำเป็ น โดยการดำเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมอย่ า ง
หลากหลาย ทั้งในและนอกหลักสูตร กิ จกรรมศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ โดยโรงเรียนมีการจัดทำและกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับโรงเรียน โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด เอกลักษณ์ที่สถานศึกษา
ต้องการสร้างโดยการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติตามรูปแบบ (Active Learning)
โดยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ฝึกฝนการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ดำเนิ น การตรวจสอบและประเมิ น ผู้ เรี ย นอย่ างเป็ น ระบบและนำผลมาพั ฒ นาผู้ เรี ย น รวมทั้ ง ร่ว มกั น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้
จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่ งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และสอนตามแผนที่กำหนดไว้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งผล
ให้อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
ครูทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์
โควิดระบาด 19 สอนแบบออนไลน์ทุกคน พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน จัดการเรียนการสอนที่เน้น

๕๐
Active learning ครูสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่าง
บุ คคล ให้ ผู้ เรีย นได้เรีย นรู้อย่างมีส่ วนร่ว ม ฝึ กการทำงานเป็นรายบุคคลและเป็นทีม การฝึ กปฏิบัติ จาก
ของจริง การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ศักยภาพของสถานศึกษา บริบทของชุมชนและท้องถิ่น
ซึง่ มาตรฐานที่กำหนดขึ้นผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดการที่เป็นระบบโดยเน้น
การเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม และพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ หลากหลาย
มีการพัฒนาด้านหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ เน้นสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันและสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยคำนึงถึงความแตกต่างเป็นรายบุคคล
มีแ หล่งเรี ยนรู้ภ ายในโรงเรี ยนที่เพีย งพอต่ อการศึกษาค้นคว้าในทุกด้ าน เช่น ห้ องทดลองวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนคหกรรม ห้ องสมุด ห้ องสืบ ค้นข้อมูล ด้าน ICT เป็นต้น ผู้ เรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆที่มี
ความหลากหลาย เช่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การนำเสนอผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมฟิสิกส์สับประยุทธ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ การเข้าค่าย
ธรรมะ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ต่าง ๆ อีกทั้งยังเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผู้เรียนอย่างกิจกรรมชุมนุมที่แบ่งประเภทตามความสนใจของ
ผู้เรียนเป็น ๗ ประเภท ได้แก่ ๑) ส่งเสริ มวิชาการ ๒) ส่งเสริมคุณธรรมจริย ธรรม ๓) ท่องเที่ยวอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อม ๔) ดนตรี ศิลปะ และวัฒ นธรรม ๕) กีฬา นันทนาการ และสุ ขภาพ ๖) ส่งเสริมอาชีพ และ
๗) รักษาดินแดน โดยมีการติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามที่ผู้ เรียนเลื อกตามความถนัดของ
ตนเอง ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน ยังคงเน้นการจัดการเรียนการสอนในระบบ
STEM ซึง่ เป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับการเรียนสะเต็มศึกษาเข้าด้วยกัน ทำให้
นั ก เรี ย นมี ความรู้ ความเข้าใจในโครงงานวิท ยาศาสตร์แ ละสะเต็ มศึ กษา ซึ่ งเป็ นการเชื่อมโยง ความรู้
วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อมและการออกแบบเชิ งวิศวกรรม เพื่ อเป็ น การเตรีย ม
นักเรียนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เท่าเทียมนานาชาติ สถานศึกษายัง
ได้มุ่งมั่นและมีการพัฒนาสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาระดับคุณภาพทาง
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้ดำเนินการส่งเสริ มให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญโดยการดำเนิน งานกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น งานหลักสูตรมีการประชุม ปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรโรงเรียนมีการบูรณาการภาระงานชิ้นงาน โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำหน่วยบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ที่ส นับ สนุ น ให้ ครู ผู้สอนจัดการเรียน การสอนที่ สร้างโอกาสให้ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ล งมือ
ปฏิบัติจริง จึงสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนของครูยังเน้นทักษะการคิด
เช่น จัดการเรียนรู้ด้ วยโครงงาน ครูใช้สื่อการเรียนการสอนเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา
มีความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครู เลื อ กใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอนและเครื่ อ งมื อ สำหรั บ การ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ให้ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง โรงเรียนได้เน้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ

๕๑
มีสื่อมัลติมีเดียในห้องเรียนที่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้การสอนของครู มีบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกห้องเรียน
ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภู มิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจั ด การเรี ย นรู้ ทั้ งระบบออนไลน์ แ ละระบบออฟไลน์ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เรีย นสู่ ยุ ค ของ
เทคโนโลยี ที่ มี ค วามทั น สมั ย รวดเร็ ว และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น มี ห้ อ งเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบ ค้น ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้ บริการและขอความช่ วยเหลือด้านเทคโนโลยีได้
ด้านการวัดและการประเมินผลครูใช้การประเมินผลที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินผลพัฒนาการ
การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น นอกจากนี้ ค รู ยั งให้ ค ำแนะนำคำปรึ ก ษาและแก้ ไ ขปั ญ หาให้ แ ก่ ผู้ เรีย นทางด้ า น
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาคสามารถตรวจสอบได้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองได้ถูกต้อง ครูมีการจัดระบบในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการเรี ยนการสอน การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ร้อยละ100
ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.80
ครูเข้ารับการอบรมพัฒนา 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ /แผนการจัดประสบการณ์ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรีย น การสร้างและการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัย
เพื่อพั ฒ นาการเรีย นรู้ 2. ด้านการบริ ห ารจัดการชั้นเรียน การบริห ารจัด การชั้ นเรีย น การจั ดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 3. ด้านการพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลนักเรียน
และ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างต่ อเนื่องในฐานะครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การสร้างบรรยากาศในจัดชั้นเรียน เช่น การจัดห้องเรียนสะอาด บอร์ดสารสนเทศ ป้าย
นิเทศนิทรรศการความรู้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบวก พั ฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบและ
การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล สอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลาง กลุ่ม
เก่ ง และกลุ่ ม อ่ อ น ครู จั ด สภาพแวดล้ อ มทั้ งภายในและภายนอกห้ อ งเรีย น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรีย นเกิ ด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข คำนึงถึงความสะอาด ความปลอดภัย การอำนวยควาสะดวกในการทำกิจกรรม
ความพอเพี ยงเหมาะสม การจั ดบรรยากาศมุมประสบการณ์ ต่างๆ ครูที่ปรึกษามีความรู้และตระหนักถึง
การช่วยเหลือนักเรียนเป็ นรายบุคคลโดยใช้เทคนิค วิธีการที่หลากหลาย จัดกิจ กรรมป้องกัน แก้ไขพัฒ นา
ผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม ครูแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้เรียน สร้างวินั ยในชั้นเรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนเพ่อให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงบวก ควบคู่ไปกั บการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับ
ผู้เรียน การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.80
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
ครูดำเนินการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ครูจัดทำแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทุกรายวิชา ทั้งด้านความรู้ ทักษะ

๕๒
กระบวนการ สมรรถนะสำคัญ และคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม ตลอดจนให้ ข้อมูล ย้อนกลับ แก่ผู้เรียน และผู้เรียนนำไปใช้พั ฒ นาตนเอง ครูออกแบบการวัด
ประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ในการวัดประเมินผลโดยครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
ตั วบ่ งชี้ ที่ 5 มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ(PLC) เพื่อพัฒนาและปรับปรุง โรงเรียนได้
เน้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อมัลติมีเดียในห้องเรียนที่พ ร้อมต่อการจัดการ
เรียนรู้การสอนของครู มีบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับ
การนำบริบ ทและภูมิปั ญ ญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจั ดการเรียนรู้ ทั้งระบบออนไลน์และระบบ
ออฟไลน์ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เรีย นสู่ ยุ ค ของเทคโนโลยี ที่ มี ค วามทั น สมั ย รวดเร็ว และทั น ต่ อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน มีห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้
บริการและขอความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีได้ ด้านการวัดและการประเมินผลครูใช้การประเมินผลที่
หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินผลพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ ครูยังให้คำแนะนำ
คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ แก่ผู้เรียนทางด้ านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาคสามารถ
ตรวจสอบได้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองได้ถูกต้อง ครูมี การจัดระบบในการวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการเรียนการสอน การดำเนินกิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของทุกกลุ่มสาระฯ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วย
ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ หรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ บันทึกการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สำหรับ ส่ งเสริม สู่ ความเป็ น เลิ ศ หรือนั กเรียนที่มีปัญ หาทางด้านการเรียน โครงการหรือกิจกรรมที่ช่ ว ย
ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ หรือแก้ปัญหานักเรียนทีม่ ีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ รายงานและสรุปผลความสำเร็จ
ของโครงการ หรือความพึงพอใจต่อกิจกรรม ที่ช่วยส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ หรือแก้ปัญหา นักเรียนที่มีผล
การเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ แผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา/โครงการในแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา
2563/รายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ โครงการในแผนปฏิ บัติการโรงเรียน ปีการศึกษา
2563 รายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ เอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานของครู วิจัย
สื่อ นวัตกรรม รายงานการจัดการเรียนการสอนวิชา IS เอกสารกิจกรรม PLC ครูรายบุคคล
2.3 ความสำเร็จ
ปีการศึกษา 2563
1.ครูและบุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรก
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับสภาพจริงและบันทึกหลังแผน
2.ครูและบุคลากรทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ มีรายงานการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

๕๓
3.ครูทุกคนสอนออนไลน์และจัดทำสื่อที่เหมาะสมและทันสมัย ใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ให้นักเรียนทุกคน
4.ครูทุกคนจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขนักเรียนเป็นรายบุคคล
5. นำผลการสอนมาประชุมจัดทำ PLC เพื่อสร้างนวัตกรรมและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มืออาชีพ
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ส่งเสริม พัฒนาการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง ใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องนำเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้สร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
3.2 จุดทีค่ วรพัฒนา
การประเมินผลการเรียนรู้ จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
ควรให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อนำไปพัฒนายังไม่หลากหลายและสื่อสารกลับควรมีหลายช่องทางที่
แสดงผลทันที
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ ควรมี แ ผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้
1) โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสำคัญ เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้กระบวนการ PDCA
2) จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เรีย นเป็ น สำคัญ เพื่ อส่ งเสริ มให้ ผู้ เรีย นมีคุณ ธรรม จริยธรรม มี ทั กษะพื้ น ฐานอาชีพ และมีความรู้ตาม
มาตรฐานสากล พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และด้านการคิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมาย
3) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
4) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมและเอื้อต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕๔
ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึกษาถือเป็ นข้อมูล สารสนเทศสำคัญ ที่ส ถานศึกษาต้องนำไป
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ เพื่อสรุป นำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้ อนภาพความสำเร็จกับแผนพั ฒ นาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จาก
ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้ นและความต้องการช่วยเหลือ
ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผล
จุดเด่น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถด้ า นวิ ช าการ
มี ค วามสามารถด้านการคิ ด คำนวณ คิด วิเคราะห์
อย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ อ ภิ ป ราย แ ลก เป ลี่ ย น
ความคิดเห็นและ แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ จนได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ระดั บ ประเทศ และระดั บ
นานาชาติ ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ การทดสอบ
ท างการศึ กษ าระดั บ ช าติ (O-NET) ระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ และ ๖ สู งกว่ า ระดั บ ประเทศ
ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น รักสถาบั น โดยมีความเคารพ
รักบุ พ การี ครู อาจารย์ และยึ ดถือ ท่านครูอาจารย์
เป็ น ต้ น แบบที่ ดี แก่ ต น และยอมรับ ความแตกต่ าง
ระหว่า งบุ ค คล อยู่ ร่ ว มกับ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข
อี ก ทั้ ง ผู้ เ รี ย นมี ค วามพร้ อ มในการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับ ชั้น ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ โรงเรีย นมีกิจกรรมให้
ผู้ เรี ย นได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงทั้ ง จากการลงมื อ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง และสามารถนำความรู้ ไ ปใช้ ใ นการ
ดำรงชีวิตได้อย่างหลากหลาย

จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โรงเรีย นควรส่ งเสริม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ด้ า นผลสั ม ฤท ธิ์ ท างวิ ช าการของผู้ เ รี ย น ให้ มี
ความสามารถในการอ่ าน การเขี ย น การสื่ อ สาร
และการคำนวณ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ อย่ า งสม่ ำ เสมอ และใช้ เ วลาว่ า งให้ เป็ น
ประโยชน์ และควรปลู ก ฝั ง ความเป็ น ไทยให้ กั บ
ผู้ เรีย นอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ใช้ ต้ น แบบความเป็ น ไทยใน
ท้ องถิ่น ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อให้ ผู้ เรีย นเห็ น คุ ณ ค่ าและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย

๕๕
จุดเด่น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
แนวทางในการดำเนิ น งานของโรงเรี ย น
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารมี
กระบวนการบริหารและการจัดการตามนโยบายของ
ส่ ว นกลางระดั บ กระทรวง ส่ ว นภู มิ ภ าคระดั บ
สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวั ด เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
และนโยบายของจังหวัด โดยจัดการศึ กษาที่มุ่งเน้น
การพั ฒ นาให้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศึกษามีการบริ หารและ
การจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบโดยใช้ เ ทคนิ ค การ
ประสานความร่ ว มมื อ ที่ ห ลากหลายวิ ธี เช่ น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุ มกลุ่ ม เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ ายมีส่ ว นร่ ว ม นำข้อ สรุป
จากการประชุม ฝ่ า ยบริ ห าร คณะครู และบุ คลากร
รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา วางแผนร่วมกัน
ในการกำหนดกระบวนการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ
ป รั บ แ ผ น พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า
แผนปฏิ บั ติการประจำปี ที่ สอดคล้ องกับ ผลการจั ด
การศึ ก ษา สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการพั ฒ นา
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์
ในการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา การ
บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ทัน สมัย ก้าวทัน ข่าวสารและเทคโนโลยี
นำไปประยุ ก ต์ ใช้ ได้ แ ละเผยแพร่ ก ารดำเนิ น งาน
อย่ า งเป็ น ระบบ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเป็ น ผู้ น ำและ
ส่งเสริมให้ครูเป็นกลไกที่สำคัญในการที่ จะนำชุมชน
เข้ า มาในโรงเรี ย น และนำโรงเรี ย นออกสู่ ชุ ม ชน
เพราะเป็นผู้นำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนไปใช้ให้
บังเกิดผลต่อนักเรียนและชุมชนทำให้โรงเรียนเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม เครือข่ ายผู้ปกครองมี
ความเข้มแข็ งในการมีส่ ว นร่ว มในการแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้และการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการ

จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดำเนินการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริ หารจัด
การศึกษา กำหนดแนวทางและเป้าหมายการพัฒนา
งานของผู้บริหารให้ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้ มีความพร้อมต่อการเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ด้วยความทันสมัยของ
เทคโนโลยี

๕๖
จุดเด่น
คุ ณ ภาพของสถานศึก ษา ที่มี ระบบการจัดการที่ดี
เห ม าะ ส ม กั บ บ ริ บ ท ข อ งส ถ าน ศึ ก ษ า น ำสู่
ความสำเร็ จ ตามมาตรฐานการศึ ก ษา ได้ รั บ ความ
ร่ ว ม มื อ จ า ก ชุ ม ช น เค รื อ ข่ า ย ผู้ ป ก ค ร อ ง
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา และทุ ก ภาคส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ งทำให้ ส ถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การอย่ างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการสอน
โดยจั ด กิจ กรรมให้ นั กเรี ย นได้ เรี ย นรู้ ที่ เน้ น ทั ก ษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิ บัติจริง ใช้วิธีการและแหล่ง
เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ในและนอกสถานที่ ให้
นั กเรี ย นแสวงหาความรู้ จ ากสื่ อ ต่ างๆ ด้ ว ยตนเอง
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง นำเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ส ร้า ง
นวัตกรรมในการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดควรพัฒนา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ แ ละให้ ข้ อ มู ล
สะท้ อ นกลั บ แก่ ผู้ เ รี ย นเพื่ อ นำไปพั ฒ นายั ง ไม่
หลากหลาย

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคูไ่ ปกับ
ทักษะทางด้านวิชาการ
2) พัฒนาผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกและเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม
๓) จัดโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้กับผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรมและสม่ำเสมอ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1) เน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน แลกเปลี่ยนเรียรู้แสดง
ความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ตาม
ความสนใจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21
2) ส่ งเสริ ม ให้ บุ คลากรพั ฒ นาตนเอง ในทั ก ษะการสื่ อสารภาษาอั งกฤษและภาษาที่ ส าม ตาม
ศักยภาพที่พัฒนาได้
3) ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตามการเปลี่ยนแปลงเข้า
สู่ Thailand 4.0

๕๗
4) ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นตระหนั ก ถึ งการจั ด การขยะและสิ่ ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานจาก
โรงเรียนสู่บ้านและเพื่อชุมชน
5) ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพจากการเรียนการสอน ทักษะด้านกีฬา ทักษะด้านคหกรรม
ทักษะด้านดนตรี ทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสาร ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่
ทางเลือกการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้
6) โรงเรียนควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ โดยสรรหาบุคคลเพิ่มเติม เพื่อพั ฒนา
งานวิชาการ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
7) มีการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในด้วยผู้ตรวจที่เป็นอิสระโรงเรียนได้รับการตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกตามกระบวนการของการบริหารราชการ
8) การปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กระบวนการตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี กระบวนการรับฟังนักเรียน
โดยผ่านสภานักเรียนหรือการรับฟังเสียงนักเรียนโดยตรง
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1) โครงการพั ฒ นาระบบงานบริห ารเพื่ ออำนวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร
โดยใช้กระบวนการ PDCA
2) จัด โครงการ/กิจ กรรมการเรียนรู้ที่ ห ลากหลายเพื่ อส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนมีคุณ ธรรม จริยธรรม
มีทั กษะพื้ น ฐานอาชีพ และมีความรู้ตามาตรฐานสากล พัฒ นาให้ นั กเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขี ย น
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและด้านการคิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมาย
3) พัฒนาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
๑) โรงเรีย นพั ฒ นารูป แบบการเรียนการสอน Online Onsite หรือผสมผสานให้ เหมาะสมแก่
นักเรียนอย่างมีคุณภาพ
2) โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกและเป็นผู้มีจิตอาสา
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม
๓) โรงเรียนพัฒนากิจกรรมที่สร้างความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยสู่สากล ให้กับผู้เรีย น
อย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) โรงเรียนควรมี กระบวนการบริห ารและการจัดการ การเรียนการสอน Online Onsite หรือ
ผสมผสานให้เหมาะสมแก่นักเรียน อย่างมีคุณภาพ
2) โรงเรียนควรมีกระบวนการบริหารและการจัดการ ทีเ่ น้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร คณะครู
เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรี ยน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดง ความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ในรูปแบบของการดำเนินโครงการหรือกิจ กรรม ตามความสนใจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมในศตวรรษที่ 21

๕๘
3) โรงเรี ย นควรมี ก ระบวนการบริ ห ารและการจั ด การ โครงการพั ฒ นาระบบงานบริ ห าร
เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการ
PDCA โดยใช้หลักการ “ถูกต้อง เรียบง่าย ไปด้วยกัน”
4) โรงเรียนควรมีกระบวนการบริหารและการจัดการ โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะพื้นฐานอาชีพและมีความรู้ตามาตรฐานสากล พัฒนาให้
นักเรียนมีทักษะในการอ่า น การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและด้านการคิดคำนวณ
เป็นไปตามเป้าหมาย
5) โรงเรียนควรมีกระบวนการบริหารและการจัดการ โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียน
และสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6) โรงเรียนควรมีการการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน ด้วยผู้ตรวจที่เป็นอิสระกับโรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1) โรงเรี ย นควรมี ก ารจั ด โครงการ/กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย น
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะพื้นฐานอาชีพและมีความรู้ตามาตรฐานสากล พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและด้านการคิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมาย
2) โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตามการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ Thailand 4.0
3) โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้ นักเรียนใช้กระบวนการจั ดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ แบบบูรณาการเกิดทักษะอาชีพจากการเรียนการสอน ทักษะด้านกีฬา ทักษะด้านคหกรรม ทักษะ
ด้านดนตรี ทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสาร ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่ทางเลือก
การประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้
4) โรงเรี ย นควรมี ก ารปกป้ อ งผลประโยชน์ ของนั กเรียน ครู บุ คลากรและผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
กระบวนการตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยคณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
กระบวนการรับฟังนักเรียน โดยผ่านสภานักเรียนหรือการรับฟังเสียงนักเรียนโดยตรง
ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. โรงเรี ย นมี ค วามต้ อ งการให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งสนั บ สนุ น รู ป แบบ องค์ ค วามรู้ วิ ท ยากร
งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ วิ ธี ก ารที่ เหมาะสม ทั น สมั ย ด้ า นการเรี ย นการสอน Online Onsite หรื อ
ผสมผสานให้เหมาะสมแก่นักเรียน มีทักษะ ความสามารถ มีมาตรฐานสู่สากลในศตวรรษที่ 21
2. โรงเรี ย นมี ค วามต้ อ งการให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งสนั บ สนุ น รู ป แบบ องค์ ค วามรู้ วิท ยากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการที่เหมาะสม ทันสมัย ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตามการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่ Thailand 4.0 และมีมาตรฐานสู่สากลในศตวรรษที่ 21

๕๙
ส่วนที่ 4
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด่น)
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นที่ (C1)
ชือ่ ผลงานที่เสนอประเมินความโดดเด่น (Best Practices)
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์
“โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี”
คำสำคัญ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์
1. บทนำ
กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต
1.1 กระบวนการ
ในระยะแรกของการแพร่ เ ชื้ อ สื บ เนื่ อ งจากช่ ว งการจบการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 การอนุมัติผลการเรียนเน้นความปลอดภัยมีการจัดส่งเอกสาร
เพื่ อ ป้ อ งการการชุ ม นุ ม ตามมาตรการรัก ษาระยะห่ า งของกระทรวงศึ ก ษาและกระทรวงสาธารณสุ ข
จัดประชุมงานอนามัย กลุ่มบริหารงานวิชาการและฝ่ายบริหาร
การจัดการเรียนการสอน เพื่อวางรูปแบบการเรียนการสอนและมาตรการรองรับการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 รองรับการเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม สำหรับด้าน
การจั ดการเรีย นการสอน มีการจั ดทดลองการเรียนการสอนผ่ านระบบออนไลน์ ใช้ ห้ องเรียน Google
Classroom การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และช่องทางการสื่อสารด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย
เช่น Line Meet Zoom จัดระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามแบบ Learning by KS model
การรายงาน การวัดและประเมินผล มีการรายงานผลสะท้อนกลับ เพื่อทบทวนรูปแบบและ
ปั ญ หาที่ พ บในการจั ด การเรี ย นการสอนในช่ ว งทดลอง กำหนดและวางแผนการมาเรี ย นให้ นั ก เรี ย น
ทุกระดับชั้น จำกัดการเข้าเรียนห้องเรียนละ ไม่เกิน 25 คน โดยกำหนดแบ่งนักเรียนเป็น ตอน ก และตอน
ข สลั บ กัน มาเรี ย น 5/9 คือ การมาเรีย น 5 วั น หยุด อยู่บ้า น 9 วัน โดยเรียนจากระบบออนไลน์ และ
ห้องเรีย นออนไลน์ รับ งานและศึกษาจากครูผู้ สอน นัดหมายตรวจสอบการเรียนด้วยระบบการประชุ ม
ออนไลน์
มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัส โดยกำหนดให้นักเรียนสแกนตรวจวัดไข้
ก่อ นเข้ าเรี ย น ลงชื่อ การเข้ามาเรี ย นด้ ว ยระบบแอพพลิ เคชั่ น ไทยชนะ และการลงชื่อ ตามแบบฟอร์ ม
ที่กำหนด และส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรียน ครูที่ปรึกษาและฝ่ายบริหารออกเยี่ยมบ้ านนักเรียน
เพื่ อ ตรวจสอบความพร้ อ มเบื้ อ งต้ น เพื่ อ นำข้ อ มู ล มากำหนดทิ ศ ทางการบริ ห ารและการจั ด การของ
สถานศึกษา เพื่อก้าวทันกับสถานการณ์ทมี่ ีการเปลี่ยนแปลง New Normal
ผลการจั ดการศึกษา การส่ งเสริมและพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ “โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี” ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามหลักสูตร

๖๐
สถานศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สู่งกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกรายวิชา ผลการประเมินการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ ม
วิธีการดำเนินงานในอดีต
การจัดการศึกษาของนั กเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียน
การสอนที่โรงเรียน ตามที่ครูทุกท่านออกแบบการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
ทุกรายวิชา
1.2 สภาพทั่วไป
ด้วยโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำจังหวัด มีนักเรียนเป็นจำนวน
มาก ส่งผลต่อการดูแลนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องคอยเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนทั้ง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ทั้งข้อมูลขั้นพื้นฐานรายบุคคล โดยประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและ
โรงเรียนเพื่อให้ ข้อมู ล มีค วามถู กต้ องและชัด เจน การจัดการศึ กษาต้องเป็ น ไปเพื่ อให้ผู้ เรียนสมบู รณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปั ญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒ นธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุ ข ตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทางโรงเรียนจึงได้
จั ด ทำกิ จ กรรมป้ อ งกั น แก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด โดยมี ก ารบู ร ณาการระหว่ า งองค์ ค วามรู้ แ ละการกี ฬ า
นันทนาการ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในข้อของการมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตนเอง เตรียมพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และยังเน้นให้นักเรียนมีความรู้ คิดเป็น ทำเป็น
มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อม
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นทักษะ
ชีวิต สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
สถานะการณ์ การแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรน่าสายพั น ธุ์ ใหม่ (โควิด -19) ได้ รับ
การประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งเชื้อไวรัสได้แพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ
และแพร่กระจายมายังประเทศไทย การป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กและสถานศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลั ย จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดมาตรการบนพื้นฐานความคิด “โรงเรียนหยุดได้
แต่ ก ารศึ ก ษาหยุ ด ไม่ ไ ด้ นั ก เรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทุ ก คน ต้ อ งอยู่ ร อด ปลอดภั ย ”
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2
เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
สร้างความตระหนั กการเฝ้ าระวังและการสื่ อสารที่ชั ดเจนให้ แก่ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ ปกครอง
เพื่อความเข้าใจพื้นฐานและการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี มีเหตุผลและความพอประมาณ ลดการวิตกกังวลใน
การดำเนิ น ชี วิ ต และการตั ด สิ น ใจที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เรี ย น มี ค วามรู้ เท่ า ทั น สถานการณ์ แ ละมี ภู มิ คุ้ ม กั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โดยมีแนวทางในการบริหารและ
การจัดการ คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของนักเรียน
1.3 ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
การบริหารจัดการการเรียนการสอนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID–19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ โรงเรียนปิดด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจากการแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

๖๑
นายณั ฐพล ทีป สุวรรณ ได้มอบหลักการการจั ดการเรียนรู้นำการศึกษา “โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การ
เรียนรู้หยุดไม่ได้ ” การจัดการเรียนการสอนภาบใต้การป้องกันโรคและไม่มียารักษาโรค จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่โรงเรียนต้องเตรียมความพร้ อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ระบบการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา สิ่งสำคัญที่สุดในช่วง
ระยะเวลาต่อจากนี้ไปทำให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของสถานศึกษา ต้องปรับตัวกับ
การใช้ชีวิตวิถีใหม่ “New Normal” เป็นการปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อยางเต็มศักยภาพและปลอดภัย
1.4 วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางที่เป็นเลิศ
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (Online) ของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี ในสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID–19)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีคุณภาพ นักเรียนสามารถเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์ โดย Google
Classroom (Google Apps for Education)
โดยทางโรงเรี ย น ได้ ส ร้ า งห้ อ งเรี ย นออนไลน์
ทุกรายวิชาที่นักเรียนเรียน นักเรียนสามารถ เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ของห้องเรียนของตนเองได้ ตามรหัส
ห้องเรียนที่มอบให้ เมื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์แล้ว ให้นักเรียนศึกษาความรู้ จากคลิปวีดี โอ / ใบความรู้ /
ใบงาน และ ทำงาน / ส่งงาน ตามที่ครูมอบหมายทุกครั้ง ในบางครั้ง ครูผู้ สอนอาจนัดหมายการสอนสด
ออนไลน์ นั ก เรี ย นต้ อ งเข้ า เรี ย นทุ ก ครั้ ง ตามนั ด หมายใน Google Meet
ที่ อ ยู่ ใ น Google
Classroom ในแต่ ล ะห้ องเรี ย นออนไลน์ หรือใน application อื่น เช่ น Zoom
Line
ตามที่
ครูผู้สอนแจ้งนักเรียน
1.5 เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
โรงเรียนและครูทุกท่านจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ให้นักเรียน ได้เข้าเรียนร้อยละ100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) นักเรียนทุกคนเข้าเรียน รูปแบบออนไลน์ อย่างมีคุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม
2) ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างเหมาะสม ตามรูปแบบออนไลน์
อย่างมีคุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม
3) โรงเรีย นมี กระบวนการบริ ห ารและการจัดการ การจัดการเรียนการสอน รูป แบบออนไลน์
อย่างมีคุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม
2. แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูม)ิ ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โรงเรีย นกรรณสู ตศึ กษาลั ย จังหวัดสุ พ รรณบุรี ตระหนักและเห็ นความปลอดภั ยในการจัด
การเรีย นการสอนให้ กับ นั ก เรี ย นภายใต้ส ภาวการณ์ วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา
2019 (COVID-19) จึ ง จั ด ทำแนวทางการบริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอน KS New Normal โรงเรี ย น
กรรณสู ตศึกษาลั ย จังหวัดสุ พ รรณบุ รี นั้ น เพื่ อเป็น แนวทางสำหรับผู้ บ ริห ารโรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ ส ามารถจัดการเรียนรูได้อย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับบริบทของโรงเรียน นักเรียนได้

๖๒
เรี ย นรู้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพและปลอดภั ย จากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19)
แนวทางการบริ หารจั ด การเรียนการสอน KS New Normal โรงเรียนกรรณสู ตศึกษาลั ย
จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดไว้ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน
2. การวัดและประเมินผล
3. การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนการสอน “KS New
Normal” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

1) การจัดการเรียนการสอน
1.1 วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ เช่น
Google Form Google meet Google Classroom Line Webox Discord Facebook เป็นต้น
1.2 รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ทุกรายวิชาตามตารางเรียน
1.3 มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกวัน โดยมีการกำกับดูแลจากทุกฝ่าย เช่น
ผู้ปกครอง นักเรียน เครือข่ายผุ้ปกครอง
1.4 ประเด็น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น จากการจัด การเรียนการสอนฝ่ายบริหาร ได้
ดำเนินการแก้ไขในทันที เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน การให้ยืมอุปกรณ์ การทำภาระงานส่งถึงนักเรียนที่ไม่
เข้าถึงการใช้สื่อออนไลน์
2) การวัดและประเมินผล
2.1 การวัดและประเมินผลระหว่างปี
ให้ครูผู้สอนดำเนินการตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียน ด้ว ยวิธีที่หลากหลายตามสภาพ
จริ ง โดยคำนึ ง ถึ งความแตกต่ างระหว่ างบุ ค คล เช่ น ชิ้ น งาน ภาระงาน แบบฝึ ก หั ด โครงงาน รวมถึ ง
การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
2.1 การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
เป็ น การประเมิ น เพื่อสรุป ความสำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียนในการจบช่ว งชั้นและ
จบหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา
3) การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนการสอน “KS New
Normal”

๖๓
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเป็นระยะแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

คู่มือโปรแกรมการสอน online สำหรับนักเรียน โดยใช้ Google Classroom

https://drive.google.com/file/d/1Xl-W800oLeOQfLYkoDNV3qKIL5ziNaJY/view?usp=sharing

๖๔
วิธีการเข้าใช้งาน Google Classroom เป็นไฟล์ mp4

https://drive.google.com/file/d/1AwVGKICM3bzBti_tjco2nq8PHDeSKYiK/view?usp=drivesdk
ในกรณีเข้าใช้งาน mail ของ @kannasoot.ac.th ไม่ได้ เป็นไฟล์ mp4

https://drive.google.com/file/d/1B2ByqEbdX8FK1WzRs75HP5XmHxsASZ7a/view?usp=drivesdk

๖๕
ตัวอย่างห้องเรียนออนไลน์
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูที่ปรึกษา ครูสุนทร แตงโต (089 8852070) ครูเนตรนภา เกียรติสมกิจ (083 3117702)
รหัสวิชา
อ21102
อ21272
ท21102
ว21142
ว21242
ว21112
ศ21102
ง20214
ค21112
ง21102
ส21102
ส21112
ก21905
ส21222
พ20222
พ21103
พ21104
ส21162

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
ภาษาไทย 2
การออกแบบและเทคโนโลยี1
คอมพิวเตอร์12
วิทยาศาสตร์ 2
ศิลปะ 2
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
คณิตศาสตร์ 2
การงานอาชีพ 2
สังคมศึกษา2
พระพุทธศาสนา2
แนะแนว2
หน้าที่พลเมือง2
ฟุตบอล
สุขศึกษา 2
พลศึกษา 2
ประวัติศาสตร์2

ครูผู้สอน
รหัสห้องเรียน
นายอรรถพล มีชะนะ
6g2hhsm
นายอรรถพล มีชะนะ
empq6oi
นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์
wdjrze5
นางธันยมัย วงศ์ทับแก้ว
p5vwndz
นางธันยมัย วงศ์ทับแก้ว
ul2bm72
นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี
5j5rnoh
นายธีรดล อินทร์ลำพันธุ์
2tke2n7
นายเบญจรงค์ ศรีโพดก
przhxv5
นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข mqmj43j
นางสาวศิริลักษณ์ แย้มเขนง
ianxffj
นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น
5pi4xm4
นางธดากรณ์ กลิ่นหอม
jg3zatx
นางสาวพิริยา สุนทรเนตร
rwbznqo
นางสาวสุมนทรา ใจดี
ury3mv5
นายธานี ปริปุรณะ
t765pum
นางสาวพรพิมล นามวงศา
ndi2lrg
นายครรชิต น้ำใจดี
5dziqgo
นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปะเตชอังกูร
J6z6vqv

๖๖
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูที่ปรึกษา ครูเบญจรงค์ ศรีโพดก (096 4899986) ครูวิจิตรพร สระทองแหม็น (086 5408469)
รหัสวิชา
ศ22102
ว22142
ว22244
ง22102
พ22104
ท22102
I20202
ส22222
ว22112
ส22162
อ22102
อ22262
ก22905
ศ20221
ส22102
พ22104
ค22112

ชื่อวิชา
ศิลปะ 4
การออกแบบและเทคโนโลยี2
คอมพิวเตอร์22
การงานอาชีพ 4
สุขศึกษา 3
ภาษาไทย 4
IS
หน้าที่พลเมือง4
วิทยาศาสตร์ 4
ประวัติศาสตร์4
ภาษาอังกฤษ 4
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4
แนะแนว4
ดนตรีไทย
สังคมศึกษา 4
พลศึกษา 4
คณิตศาสตร์ 4

ครูผู้สอน
นายสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย
นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง
นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง
นางสาววรญา ไพรินทร์
นายกฤษณ์ การะเกตุ
นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์
นายธนเวท ธูสรานนท์
นายธนเวท ธูสรานนท์
นายนที หนูทวน
นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค
นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ
นายประเสริฐ กิติชัยชาญ
นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์

รหัสห้องเรียน
zj2tbze
dythzsb
dythzsb
7jzapto
353jd43
P5a76zn
azqezxa
35e7hbm
ycbnp2x
aexqciy
hqcpite
7i6k4x6
qvv6jvp
oifaqcj
b4r72cj
fo6ydlx
Jhbxwcx

๖๗
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูที่ปรึกษา ครูวรรณา วรรธนะบูรณ์ (086 5347422) ครูรุ่งนภา ชุ่มชื่น (097 0531815)
รหัสวิชา
ว23142
ว23246
ค23212
ท23102
ศ23102
อ23102
ง23102
ท20216
ว23112
ท20216
ส23112
ส23162
ส23222
ก23905
พ23103
ส23102
พ23104
ค23112

ชื่อวิชา
การออกแบบและเทคโนโลยี
3
คอมพิวเตอร์ 32
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6
ภาษาไทย 6
ศิลปะ 6
ภาษาอังกฤษ 6
การงานอาชีพ 6
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์ 6
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
พระพุทธศาสนา 6
ประวัติศาสตร์ 6
หน้าที่พลเมือง 6
แนะแนว 6
สุขศึกษา 5
สังคมศึกษา 6
พลศึกษา 6
คณิตศาสตร์ 6

ครูผู้สอน
นายภัทรดนัย มณี
นายภัทรดนัย มณี
นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย
นางสาววรรณฤดี ปานดำ
นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว
นางสาวพรกมล ช้างเผือก
นายเบญจรงค์ ศรีโพดก
นางนันท์ณภัส กันพงษ์
นายเดชา เดชะคำภู
นางนันท์ณภัส กันพงษ์
นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา
นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น
นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์
นางณริญยากรณ์ ภูธำรง
นางสาวสุมาพร ดอนอินผล
นางสาวมะลิ เกตุรักษ์
นายณัฐวุฒิ ทัพหนุน
นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก

รหัสห้องเรียน
uulsgze
htklzow
42ojxji
ix6ahyz
7jdjfqt
536j22b
xgdazbu
cvvi55z
32a35mz
vja2iar
vx5444d
pepl2ms
y5g535q
3s2j3x5
x3bkukl
mvnkgft
br7utd7
vybuvsd

๖๘
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูที่ปรึกษา ครูเนตรนภา เกียรติสมกิจ (083 3117702)
รหัสวิชา
อ31232
ท31102
ว30251
ว30232
ว30282
ว30285
ว30212
ส30222
ว30282
อ31102
ก31905
ว30247
ศ31102
ส31102
ส31162
ค31112
ค31212
พ31102
ศ31102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษการพูด 2
ภาษาไทย 2
ชีววิทยา 1
เคมี 2
เทคนิคปฏิบัติการ(ฟิสิกส์)
ระเบียบวิธีวิจัย
ฟิสิกส์ 2
หน้าที่พลเมือง2
เทคนิคปฏิบัติการ 2
ภาษาอังกฤษ 2
แนะแนว2
คอมพิวเตอร์ขั้นตอนวิธี
สุนทรียศิลป์ 2
สังคมศึกษา2
ประวัติศาสตร์2
คณิตศาสตร์ 2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 3
สุนทรียศิลป์ 2

ครูผู้สอน
นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ
นางสาวมยุเรศ เป็นมูล
นางชุติมา ลิ้มลมัย
นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ
นายอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา
นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ
นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม
นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา
นายอนุกูล ปิโย
นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม
นายนที หนูทวน
นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่
นางอุษา อนันตวิไลเลขา
นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์
นางเพยาว์ ตนดี
นายพิเชษฐ ผาสุข
นายพิเชษฐ ผาสุข
นายไพโรจน์ บุญช่วย
นางอุษา อนันตวิไลเลขา

รหัสห้องเรียน
ufetnjs
yk52y5x
cbmfz7y
tvxni33
tahjaep
tvxni33
g6i473c
wpmcgau
vivc3vm
qpktpf5
rfzlbm5
y22nt5t
46ennbt
a63p6fz
tnujlxl
P4411
P41
37lmvkk
2x2h7si

๖๙
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูที่ปรึกษาครูอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์ (086 5525165)ครูชุติมาเที่ยงบางหลวง (089 895002)
รหัสวิชา
อ32102
ว30234
ค32112
ค32212
ศ32102
ว30214
ว30240
ว30253
ส30204
ว30291
ว30291
อ32252
ก32905
ส32162
ท32102
พ32102
ส32102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 4
เคมี 4
คณิตศาสตร์ 4
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
สุนทรียศิลป์ 4
ฟิสิกส์ 4
การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์
ชีววิทยา 3
พระพุทธศาสนา4
โครงงานคอมพิวเตอร์2
โครงงานวิทยาศาสตร์ 2
ภาษาอังกฤษการเขียน 4
แนะแนว4
ประวัติศาสตร์4
ภาษาไทย 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 4
สังคมศึกษา4

ครูผู้สอน
นางสาวชุติมา มณีเรืองเดช
นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ
นายธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม
นายธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม
นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค
นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์
นายอำนาจ บุ้งโพธิ์
นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์
นางบังอร ลิ้มทองคำ
นายอนุกูล ปิโย
นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู
นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์
นางอรุณี สะอาดดี
นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์
นายณัฐวุฒิ ทัพหนุน
นางสายพาน ทองจันทร์

รหัสห้องเรียน
wj7vu26
4yopocc
vuogggy
pbtcfjw
owkadns
vngc5re
yapt7xn
mk37x4i
5 vloope
gnzww43
nv2cdht
telaid4
jaybnvz
z2jjjoq
xtxjimq
urxqrkz
7gnyspv

๗๐
รหัสห้องเรียน Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูที่ปรึกษา ครูปัณณพร จันชัยภูมิ (081 7635190) ครูรุ่งนภา วีระพงษ์ (086 6587649)
รหัสวิชา
อ33272
อ33102
ว30255
ว30112
ท33102
ว30172
ว33242
ว33242
ว30113
ก33905
ศ 33102
ส30206
พ33102
ส30224
ง33102
ส33102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ 6
ภาษาอังกฤษ 6
ชีววิทยา 5
วิทยาศาสตร์กายภาพ
ภาษาไทย 6
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2
คอมพิวเตอร์62
คอมพิวเตอร์62
ฟิสิกส์พื้นฐาน
แนะแนว6
สุนทรียศิลป์ 6
พระพุทธศาสนา6
สุขศึกษาและพลศึกษา 6
หน้าที่พลเมือ4
การงานอาชีพ 2
สังคมศึกษา6

ครูผู้สอน
นางสาวผุสชา ทิพเนตร
นางอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ
นางวรวดี อินทร์กอง
นายชัยวัฒน์ ทองสุกใส
นายปกรณ์วิท กล้าหาญ
นายสุนทร แตงโต
นางสาวอภันตรี วังสงค์
นางสาวอภันตรี วังสงค์
นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์
นางสาวณัฐชา พิกุลทอง
ว่าที่ร.ต.ธนวัธร์ แก้วแกมเสือ
นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข
นางสาวพรพิมล นามวงศา
นายธเนศ บริสุทธิ์
นายพินัย โพธิ์ศรี
นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร

รหัสห้องเรียน
xuk4r2p
rrn4xhh
nh7d4hy
kdnh5wz
qh37jgh
Xdxv3h6
s4yxe4n
s4yxe4n
ne6u75t
lhzgio7
qgy7lt6
kfxi44f
zshewtl
a33jshm
wnpczr4
3wahcsg

3. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ
1) ระบุผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวชี้วัดที่กำหนดทั้งเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เป้าหมาย
ของกิจกรรม/
ของกิจกรรม/โครงการ
โครงการ
๑. เป้าหมายเชิง
ครูทุกท่านจัดการเรียนการสอน
ปริมาณโรงเรียนและ รูปแบบออนไลน์ ให้นักเรียน
ครูทุกท่านจัดการเรียน ร้อยละ 100
การสอน รูปแบบ
ออนไลน์ ให้นักเรียน

ผลการดำเนินการ
ของกิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ  เป็นไปตามเป้าหมาย
เรียนการสอน ออนำลน์ ร้อย ระดับ ยอดเยี่ยม
ละ ๑๐๐ ตามมาตร ฐาน
สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ต่ำกว่าเป้าหมาย
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของกิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
ของกิจกรรม/โครงการ

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1) นักเรียนทุกคนเข้าเรียน รูปแบบ
ออนไลน์ อย่ างมี คุ ณ ภาพ ร้ อ ยละ
100
2) ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ตามรู ป แบบออนไลน์
อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100
3) โรงเรียนมีก ระบวนการบริห าร
และการจั ด การ การจั ด การเรี ย น
การสอน รูปแบบออนไลน์ อย่างมี
คุณภาพ ร้อยละ 100

ผลการดำเนินการ
ของกิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

1) นักเรียน มีความพึงพอใจใน
 เป็นไปตามเป้าหมาย
การเข้าเรียนออนไลน์ ร้อยละ 9๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
2) ครู มีความพึงพอใจในการ
สูงกว่าเป้าหมาย
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ต่ำกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ100
3) โรงเรียนมีความพึงพอใจ ต่อ
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ ร้อยละ 90

2) เมือ่ ดำเนินการตามขั้นตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร
ผู้บ ริห าร ครู นั กเรีย น ผู้ ป กครอง และบุคลากรของสถานศึกษา ต้องปรับ ตัวกับการใช้ชีวิ ต
วิถีใหม่ “New Normal” เป็นการปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อยางเต็มศักยภาพและปลอดภัย
4. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ หลักการการจัดการเรียนรู้นำการศึกษา “โรงเรียนอาจหยุดได้
แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” การจัดการเรียนการสอนภาบใต้การป้องกันโรคและไม่มียารักษาโรค จำเป็นอย่าง
ยิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ระบบการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา สิ่งสำคัญที่สุดในช่วง
ระยะเวลาต่อจากนี้ไป ทำให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของสถานศึกษา ต้องปรับตัวกับ
การใช้ชวี ิตวิถีใหม่ “New Normal” เป็นการปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อยางเต็มศักยภาพและปลอดภัย
ปั จจั ย เกื้ อ ห นุ น คื อ แน วท างการบ ริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอน KS New Normal
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดไว้ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน
2. การวัดและประเมินผล
3. การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนการสอน “KS New
Normal” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
โด ย Google Classroom (Google Apps for Education) โด ยท างโรงเรี ย น ได้ สร้ า ง
ห้องเรียนออนไลน์ทุกรายวิชาที่นักเรียนเรียน นักเรียนสามารถ เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ของห้องเรียนของ

๗๒
ตนเองได้ ตามรหัสห้องเรี ยนที่มอบให้ เมื่อเข้าห้องเรี ยนออนไลน์แล้ว ให้นักเรียนศึกษาความรู้ จากคลิป
วีดีโอ / ใบความรู้ / ใบงาน และ ทำงาน / ส่งงาน ตามที่ครูมอบหมายทุกครั้ง ในบางครั้ง ครูผู้ สอนอาจนัด
หมายการสอนสดออนไลน์ นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกครั้งตามนัดหมายใน Google Meet ที่อยู่ใน Google
Classroom ในแต่ละห้องเรียนออนไลน์ หรือใน application อื่น เช่น Zoom Line ตามที่ครูผู้สอนแจ้ง
นักเรียน
5. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
เพื่อให้เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยั่งยืน เพราะการจัดการเรียนการสอนภายใต้
การป้ อ งกั น โรคและไม่มี ย ารัก ษาโรค COVID 19 โรงเรียนต้ อ งมี ก ระบวนการบริห ารและการจัด การ
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ อย่างมีคุณภาพ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญได้อย่างเหมาะสม นักเรียนทุกคนเข้าเรียน รูปแบบออนไลน์ อย่างเหมาะสมในศตวรรษที่ 21

6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองแห่งการศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน
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7) ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ)

๗๔

๗๕

ภาคผนวก

๗๖

คำสั่งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ 165 /2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3
ตามพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ กำหนดให้
หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษาต้องมีการ
ประเมินภายในและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับ
ทราบ โรงเรีย นจึงต้องจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็น การ
สื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานจัด
การศึกษาตามมาตรฐานคุณ ภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้ การดำเนินการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาประจำปีการศึกษา 25๖3 เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่ได้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดำเนินการ ดังนี้
๑. คณ ะกรรมการที่ ป รึ ก ษา (Consultants Committee) มี ห น้ า ที่ ให้ ค ำปรึ ก ษา
นโยบายในการดำเนิ น งาน ให้ ก ารสนั บ สนุ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ให้ เป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย
1) นายชาญชัย
ทิพเนตร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2) นายบุญชู
จันทร์สุวรรณ
นายกสมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครอง
และครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
3) นายสมภพ
วะยาคำ
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
4) นายประสาท
สมใจเพ็ง
ประธานชมรมครูเก่า
๕) นายวุฒิชัย
หงษ์โต
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. คณะกรรมการอำนวยการ (Project Administration Committee) มี ห น้ า ที่
อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการแต่ละฝ่าย เพื่อให้การรับการประเมิน
คุณภาพภายในดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๑) นายนิติกรณ์
ฉันท์วงศ์ชนะ
ประธานกรรมการ
๒) นางวรรณพัทร
ซื่อตรง
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา
กรรมการ
๔) นายจารุพงษ์
กล่อมจิตต์
กรรมการ
๕) นายสุรศักดิ์
เนาวรัตน์
กรรมการ
๖) นายไพโรจน์
บุญช่วย
กรรมการ
7) นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม
กรรมการและเลขานุการ
8) นางสุวรรณี
เข็มเพ็ชร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/3. คณะกรรมการ...
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๓. คณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment
Committee) มีหน้าที่
1) นัดหมายประชุม เพื่อวิเคราะห์คำอธิบาย ประเด็นการพิจารณาระดับคุณภาพ และ
วิธีการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูลตามเอกสาร ตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2) วิเคราะห์เครื่องมือเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรค่า
3) เขียนรายงานเป็นเอกสาร
๓.1 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานด้านที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
นางวรรณพัทร ซื่อตรง
ที่ปรึกษา
นายสุรศักดิ์
เนาวรัตน์
ที่ปรึกษา
๓.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1) นางสาวอภิญญา ปานชา
ประธานกรรมการ
๑.๒) นางสุนิสา
เวชกุล
กรรมการ
๑.๓) นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก
กรรมการ
1.4) นางสาวกาลัญญา ใจชื่น
กรรมการ
1.5) นายยศพงค์
ทรงเพียรธรรม กรรมการ
๑.6) นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ กรรมการ
1.7) นางสาวปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์ กรรมการ
๑.8) นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ
กรรมการ
๑.9) นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง
กรรมการและเลขานุการ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๒.1) นางสาวปัญจพร มาพลาย
ประธานกรรมการ
๒.2) นางวรวดี
อินทร์กอง
กรรมการ
๒.๓) นางสายพาน
ทองจันทร์
กรรมการ
2.4) นายพิเชษฐ
ผาสุก
กรรมการ
๒.5) นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ กรรมการ
๒.6) นายไพฑูรย์
พูลเกิด
กรรมการ
2.7) นางสาวชุติมา
มณีเรืองเดช กรรมการ
2.8) นายธนเวท
ธูสรานนท์
กรรมการ
๒.9) นายชัยวัฒน์
ทองสุกใส
กรรมการและเลขานุการ
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๓.๑) นางเนตรนภา
เกียรติสมกิจ ประธานกรรมการ
๓.๒) นายชัยวัฒน์
ทองสุกใส
กรรมการ
๓.3) นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ
กรรมการ
๓.4) นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข กรรมการ
3.5) นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่
กรรมการ
๓.6) นางสาวปิยารัตน์ เผือกนาค
กรรมการและเลขานุการ
/4) มีความสามารถ...
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๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑) นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่
ประธานกรรมการ
๔.๒) นางสมบูรณ์
ทองงาม
กรรมการ
๔.๓) นายอำนาจ
บุ้งโพธิ์
กรรมการ
4.4) นางนันท์ณภัส กันพงษ์
กรรมการ
4.5) นายปกรณ์วิท
กล้าหาญ
กรรมการ
4.6) นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ กรรมการ
๔.7) นายปัถย์สรัล
กระธน
กรรมการและเลขานุการ
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕.๑) นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
ประธานกรรมการ
๕.2) นายปัถย์สรัล
กระธน
กรรมการ
๕.3) นางสาวภัทรี
พันธ์แตง
กรรมการ
๕.4) นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ
กรรมการและเลขานุการ
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6.1) นายพินัย
โพธิ์ศรี
ประธานกรรมการ
๖.2) นางดวงใจ
ผาสุข
กรรมการ
๖.3) นายเบญจรงค์ ศรีโพดก
กรรมการ
6.4) นางสาวพิริยา
สุนทรเนตร
กรรมการ
6.5) นายรัฐปรัชญ์
โรจนศักดิ์โภคิน กรรมการ
๖.6) นางณริญยากรณ์ ภูธำรง
กรรมการ
6.7) นางสาวศิริลักษณ์ แย้มแขนง
กรรมการ
๖.8) นางสาวณัฐชา พิกุลทอง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.1) นายไพโรจน์
บุญช่วย
ประธานกรรมการ
๑.2) นางกัญญา
แก้วแกมเสือ กรรมการ
๑.3) นางสายพาน
ทองจันทร์
กรรมการ
1.4) นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก
กรรมการ
1.5) นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ
กรรมการ
1.6) นายธเนศ
บริสุทธิ์
กรรมการ
1.7) นายสมชาย
เทียนไชย
กรรมการ
1.8) นางสาวสมชนก ยอดเยี่ยม
กรรมการ
1.9) นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
1.10) นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๒.๑) นางอุษา
อนันตวิไลเลขา ประธานกรรมการ
๒.2) นายกฤษดา
นิยมทอง
กรรมการ
๒.3) นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง
กรรมการ
๒.4) นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว
กรรมการ
/2.5) นายมารุต...

๗๙
๒.5) นายมารุต
คนหลัก
กรรมการ
๒.6) นายสิรวัชร
นุกูลธรรม
กรรมการ
๒.7) นายธีรดล
อินทร์ลำพันธุ์ กรรมการ
2.8) นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค
กรรมการ
2.9) นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์
กรรมการ
2.10) นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น กรรมการ
๒.๑1) นายรณกฤต
เอี่ยมเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๓.๑) นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์
ประธานกรรมการ
๓.2) นางชมภูนุช
คงทัด
กรรมการ
3.3) นายกฤษณ์
การะเกตุ
กรรมการ
3.4) นายจักรพงษ์
แซ่หลี่
กรรมการ
3.5) นางสาวมยุเรศ เป็นมูล
กรรมการ
3.6) นางสาวมาลัย
เชียงวิราฑา
กรรมการ
3.7) นางสาวโสรยา จีนสุกแสง
กรรมการ
3.8) นายณัฐวุฒิ
ทัพหนุน
กรรมการ
3.9) นายไพโรจน์
อินทร์ใจเอื้อ กรรมการ
๓.10) นายนที
หนูทวน
กรรมการและเลขานุการ
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
๔.๑) นางสาวพรพิมล นามวงศา
ประธานกรรมการ
4.2) นางวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์ กรรมการ
4.3) นายธานี
ปริปุรณะ
กรรมการ
๔.4) นายประเสริฐ กิติชัยชาญ
กรรมการ
๔.5) นายวิพัฒน์
ปมิตต์ธศิล
กรรมการ
๔.6) ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย กรรมการ
๔.7) นางสาวสุมาพร ดอนอินผล
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
นางสาวศุภวรรณ
ช่อผกา
ที่ปรึกษา
นายจารุพงษ์
กล่อมจิตต์
ที่ปรึกษา
๓.๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๑) นายธเนศ
บริสุทธิ์
ประธานกรรมการ
2) นางทัศนีย์
ม่วงน้อย
กรรมการ
3) นางสุวภีร์
อินทร์ใจเอื้อ
กรรมการ
4) นางนภัสนันท์
แผนสมบูรณ์
กรรมการ
5) นางดวงใจ
ผาสุก
กรรมการ
6) นายจารุพงษ์
กล่อมจิตต์
กรรมการ
7) นางสาวมาลี
เชียงวิราฑา
กรรมการ
8) นางสาวธนพร
มากระจัน
กรรมการ
9) นางสาวปรียานุช บัวผัน
กรรมการ
/10) นางบุษกร...
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10) นางบุษกร
กานต์กำพล
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๑) นายธเนศ
บริสุทธิ์
ประธานกรรมการ
2) นางสุมณฑา
ลาภวิสุทธิสาโรจน์
กรรมการ
3) นางสาวสุมนทรา ใจดี
กรรมการ
4) นางธดากรณ์
กลิ่นหอม
กรรมการ
5) นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ
กรรมการ
6) นางสาวอุบลวดี
อดิเรกตระการ
กรรมการ
7) นางเพยาว์
ตนดี
กรรมการ
8) นางสาวปรีดา
เปรมชัยศรี
กรรมการ
9) นางสาวสุนิสา
เรือนเพชร
กรรมการ
10) นางสาวรัตชนันท์ อักษรพุทธ
กรรมการ
11) นางสาวเจนจิรา หนูทอง
กรรมการ
12) นางสาวปรียานุช บัวผัน
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๑) นางอาภรณ์
กุลพรเพ็ญ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์
กรรมการ
๓) นายเอกรัตน์
ตรีบุญนิธิ
กรรมการ
4) นายธานี
ปริปุรณะ
กรรมการ
๕) ว่าที่ ร.ต. ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ
กรรมการ
๖) นายพินัย
โพธิ์ศรี
กรรมการ
7) นายอนุกูล
ปิโย
กรรมการ
8) นางนงเยาว์
วระกุล
กรรมการ
๙) นางสาวณัฐชา
พิกุลทอง
กรรมการ
๑๐) นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๑) นางสุวภีร์
อินทร์ใจเอื้อ
ประธานกรรมการ
2) นายกรณ์ภูพงษ์
ศิลปเตชอังกูร
กรรมการ
3) นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมพู
กรรมการ
4) นางสาวพิจักษณานี ตุนา
กรรมการ
5) นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน
กรรมการ
6) นางสาวพรกมล
ช้างเผือก
กรรมการ
7) นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๑) นางนันท์ณภัส
กันพงษ์
ประธานกรรมการ
๒) นายขวัญชัย
นุ่มอ่อน
กรรมการ
3) นางจุรีย์
พัฒผล
กรรมการ
/4) นายครรชิต...
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4) นายครรชิต
น้ำใจดี
กรรมการ
5) นางสาววาสนา
เพชรรัตน์
กรรมการ
6) นางบังอร
ลิ้มทองคำ
กรรมการ
7) ว่าที่ร้อยโทโยธิน อิ่มหิรัญ
กรรมการ
8) นางเพยาว์
ตนดี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
๑)
๒)
๓)
๔)
5)
6)

นายอนุกูล
นางสาวอภันตรี
นางสาวสุวารีย์
นายอำนาจ
นายภัทรดนัย
นางธันยมัย

ปิโย
วังสงค์
ยี่ภู่
ปุ้งโพธิ์
มณี
วงศ์ทับแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๓ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
นางวรรณพัทร
ซื่อตรง
ที่ปรึกษา
๓.๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๑) นางสาวเฉลิมศรี
โป่งรักษ์
ประธานกรรมการ
๒) นายไพฑูรย์
พูลเกิด
กรรมการ
๓) นางนิตยา
ปริปุรณะ
กรรมการ
4) นางสาวสุมาพร
ดอนอินผล
กรรมการ
5) นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน
กรรมการ
6) นางสาวรุ่งนภา
ชุ่มชื่น
กรรมการ
7) นางสาวสุนันทา
อ่อนเปี่ยม
กรรมการ
8) นายอธิสิษฐ์
เอ็งนิธิธารา
กรรมการ
9) นางสาวกรรธิมา
บุญยาชัย
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑) นายปัญญา
บุญเติมเต็ม
ประธานกรรมการ
๒) นายขวัญชัย
นุ่มอ่อน
กรรมการ
3) นายสมชาย
โรจน์ประเสริฐสุด
กรรมการ
4) นางสาวนุชสรา
กิจพิทักษ์
กรรมการ
5) นายภัทรดนัย
มณี
กรรมการ
6) นายปิติภูมิ
น้ำแก้ว
กรรมการ
7) นายเดชา
เดชะคำภู
กรรมการ
8) นายธนพงศ์
ตั้งธรรมนิยม
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๑) นางเครือวัลย์
ประสานชีพ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวผุสชา
ทิพเนตร
กรรมการ
๓) นางสาววรรณา
วรรธนะบูรณ์
กรรมการ
/4) นางชุติมา...
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๔) นางชุติมา
มณีเรืองเดช
กรรมการ
5) นายพัฒนา
โชติกันตะ
กรรมการ
6) นางสาววรรณฤดี ปานดำ
กรรมการ
๗) นางสาวอรพรรณ ดวงแข
กรรมการ
๘) นายอรรถพล
มีชะนะ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๑) นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกสร
ประธานกรรมการ
2) นางสาวปัณฐิสา
ช่อมะม่วง
กรรมการ
3) นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม
กรรมการ
4) นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์
กรรมการ
5) นางสาววรญา
ไพรินทร์
กรรมการ
5) นางชุติมา
ลิ้มลมัย
กรรมการ
6) นายอธิศสิษฐ์
เอ็งนิธิธารา
กรรมการ
8) นายอนันต์
ศรีมรกตกาญจน์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๑) นางสาวศกุนี
ศรีเหรา
ประธานกรรมการ
๒) นางสมจินตนา
เหมือนเอี่ยม
กรรมการ
๓) นางอรุณี
สะอาดดี
กรรมการ
4) นางสาวมะลิ
เกตุรักษ์
กรรมการ
5) นางสาวมนิษา
ยอดเกตุ
กรรมการ
6) นายพิทยา
จ้อยศรีเกตุ
กรรมการ
7) นายสุนทร
แตงโต
กรรมการ
8) นางสาวนุจรี
สาธุรัมย์
กรรมการ
9) นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

๘๓
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของความสำเร็จ
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2563
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี/้ ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดำเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ
คุณภาพ
88.33
ยอดเยี่ยม
86.66
ยอดเยี่ยม
90.00
ยอดเยี่ยม
90.00
90.00
90.00
70.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

90.00
90.00
90.00

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

90.00
90.00

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

90.00
90.00
90.00
90.00

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาในภาพรวม
 กำลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ
คุณภาพ
88.33
ยอดเยี่ยม
90.00
ยอดเยี่ยม
90.00
ยอดเยี่ยม

๘๔
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพตามภารกิจการของสถานศึกษา
(ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพฐ. ศธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561)
ภารกิจ/แผนงาน/
การปฏิบัติการ/
โครงการ/งาน/
กิจกรรม/
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
คะแนน
เต็ม

1

2

3

4

5

(กำลังพัฒนา)

(ปานกลาง)

(ดี)

(ดีเลิศ)

(ยอดเยี่ยม)

2

0-0.99

1.00-1.19

1.20-1.39

1.40-1.59

1.60-2.00

3

0-1.49

1.50-1.79

1.80-2.00

2.10-2.39

2.40-3.00

4

0-2.00

2.01-2.40

2.41-2.80

2.81-3.19

3.20-4.00

5

0-2.49

2.50-2.99

3.00-3.49

3.50-3.99

4.00-5.00

10

0-4.99

5.00-5.99

6.00-6.99

7.00-7.99

8.00-10.00

20

0-9.99

10.00-11.99

12.00-13.99

14.00-15.99

16.00-20.00

30

0-14.99

15.00-17.99

18.00-20.99

21.00-23.99

24.00-30.00

40

0-19.99

20.00-23.99

24.00-27.99

28.00-31.99

32.00-40.00

50

0-24.99

25.00-29.99

30.00-34.99

35.00-39.99

40.00-50.00

60

0-29.99

30.00-35.99

36.99-41.99

42.00-47.99

48.00-60.00

70

0-34.99

35.00-41.99

42.00-48.00

49.00-55.99

56.00-70.00

80

0-39.99

40.00-47.99

48.00-55.99

56.00-64.99

64.00-80.00

90

0-44.99

45.00-53.99

54.00-62.99

63.00-71.99

72.00-90.00

100

0-49.99

50.00-59.99

60.00-69.99

70.00-79.99

80.00-100

