
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

โรงเรียนกมลาไสย 
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

 
 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 24 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 
คำนำ 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับที่ 2 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้าน
คุณภาพการศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนกมลาไสยได้จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีขึ้น โดยแตง่ตั้งคณะทำงานที่โรงเรียนเพื่อ
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ตามมาตรฐานและค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีฉบับนี้จะสะท้อน ผลการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน 
 
 

       
 
 
 
 

โรงเรียนกมลาไสย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป          1 
 2. ข้อมูลครูและบุคลากร         2 
 3. ข้อมูลนักเรียน         3 
 4. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        3 
 5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)      5 
 ๖. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา      ๑1 

๗. ข้อมูลงบประมาณ         12 
 ๘. สภาพชุมชนโดยรวม                                     17 
 9. สรุปผลการประเมินจากภายนอก       20 
         
ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 1. มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน       24 
 2. มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   25 
 3. มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    25 
     
ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ    26 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนกมลาไสย ประจำปีการศึกษา 2561 

(Self - Assessment Report : SAR) 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน กมลาไสย ที่อยู่ ๑๘๔ หมู่ ๕ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๔ โทรศัพท์ ๐๔๓๘๙๙๐๓๗ โทรสาร ๐๔๓๘๙๙๗๔๐ 

เปิดสอนระดับชั้นม.๑ ถึงระดับชั้น ม.๖ 

วิสัยทัศน์โรงเรียนกมลาไสย  เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาพัฒนาสู่สากล 
4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยรักการออม 
ประวัติโรงเรียนกมลาไสย 

โรงเรียนกมลาไสยก่อตั้งอยู่เลขท่ี  184  หมู่ที่ 15 ถนนราษฏรบริหาร  ตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดทำการสอน
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2492 ที่ศาลาการเปรียญ วัดเกษมาคม ใช้อักษรย่อ “ ก.ส.4”  แต่เนื่องจากการก่อสร้าง
อาคารเรียน ตามงบประมาณราชการ บนที่ดินซึ่งสงวนไว้ยังไม่เสร็จ และต่อมาได้ย้ายเข้ามาเรียนในอาคารหลังใหม่ เมื่อ
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2493  โดยมีนายพลอยมหาแสน เป็นครูใหญ่ เป็นคนแรก  พื้นที่ 127 ไร่  1  งาน  84 ตารางวา
ต่อมาได้แบ่งให้กับการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 4 ไร่ ปัจจุบันมีพ้ืนที่  123 ไร่ 1 งาน  84  ตารางวา 

พ.ศ.2492  เปิดสอนม.1 รับเฉพาะนักเรียนชาย 
พ.ศ.2511  เข้าโครงการ ค.ม.ส. (โครงการโรงเรียนมัธยมแบบผสม หลักสูตร 2503) 
พ.ศ.2514  ได้รับเลือกเข้าโครงการ ค.ม.ส. (โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท) โดยมีองค์การยูนิ

เซฟ ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษา 
พ.ศ.2518  กระทรวงศึกษาธิการสั่งยุบโรงเรียนกมลาไสยวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้โอนพัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนบุคลากรเข้าร่วมกับ
โรงเรียนกมลาไสย  

พ.ศ.2536  เปิดโรงเรียนสาขา คือ โรงเรียน ธัญญาพัฒนวิทย์  ตั้งอยู่ที่ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนกมลาไสย 
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 อักษรย่อโรงเรียนกมลาไสย ก.ล.ส. 
 ปรัชญาโรงเรียน   วิชา  จ  วินโย  จ   สมปวเตต ิ  วิชากับวินัย  ต้องไปด้วยกัน 
 คติพจน์    ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
 สีประจำโรงเรียน   สีม่วง   หมายถึง  ความม่ันคงทางวิชาการ 
     สีเหลือง หมายถึง  ความเลื่อมใสในสถาบัน 
 ตราประจำโรงเรียน คือ                          วงใน  ดอกบัวตูม บัวบาน ใบบัว  
              วงนอก  ชื่อโรงเรียน 
www.geocities@kamalasai.com 
E-mail  kamalasai@thaimail.com โทรศัพท์  043-899037 (ธุรการ) 
 
 ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

  ๑) จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2 ๑๑4 8 19 12 155 
 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ปริญาตรี  98 คน 
ปริญาโท  57 คน 

รวม           155 คน 
๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 

สาขาวิชา จำนวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 
บริหารการศึกษา 2 - 
ภาษาไทย ๑1 19 

คณิตศาสตร ์ ๑5 20 

วิทยาศาสตร์ ๓๐ 16 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖ 18 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘ 17 

ศิลปศึกษา ๖ 17 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑6 16 
ภาษาต่างประเทศ 26 17 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 10 

รวม 133 150 
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๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๒,189 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 
ระดับ 

ชั้นเรียน 
 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม  ม.ต้น ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ม.ปลาย รวมท้ังหมด 

จำนวนห้อง  10 10 10 30 ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ 60 

เพศ 
ชาย 224 213 182 619 133 121 111 365 984 
หญิง 226 218 228 672 180 159 192 531 1,203 

รวม  450 431 410 1,291 313 280 303 896 2,187 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง 
 45 43.1 41 43.03 31.3 28 30.3 29.87 36.45 

 
 

๑.๔ สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนกมลาไสย 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผล
การเรียน 

รวมจำนวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

จำนวน นร. 
ทั้งหมด 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

3 3.5 4 

ภาษาไทย 920 975 2,400 4,295 6,471 66.37 

คณิตศาสตร ์ 1,310 1,244 2,797 5,351 7,895 67.78 

วิทยาศาสตร์ 1,964 1,891 3,962 7,817 11,940 65.47 

สังคมศึกษา ฯ 1,318 1,557 7,680 10,555 13,110 80.51 

สุขศึกษาฯ 250 268 3,223 3,741 4,153 90.08 

ศิลปะ 447 575 2,384 3,406 4,153 82.01 

การงานอาชีพ ฯ 434 594 2,994 4,022 4,638 86.72 

ภาษาต่างประเทศ 1,296 1,454 4,782 7,532 11,159 67.50 

รวม 7,939 8,558 30,222 46,719 63,519 73.55 

 

กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 25๖๑ โรงเรียนกมลาไสย 
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๑.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
   

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ระดับโรงเรียนกมลาไสย 

   

วิชา 
จำนวน คะแนน

เฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คะแนน
สูงสุด 
(Max.) 

คะแนน
ต่ำสุด 
(Min.) 

มัธยฐาน 
(Median) 

ฐานนิยม 
(Mode) ผู้เข้าสอบ 

(01) 
ภาษาไทย 311 44.09 15.45 88.00 0.50 44.00 24.50 
(02) สังคม
ศึกษาฯ 330 31.55 7.61 59.00 13.00 30.00 29.00 
(03) 
ภาษาอังกฤษ 311 22.76 7.57 71.25 6.25 21.25 20.00 
(04) 
คณิตศาสตร์ 311 19.96 10.41 82.50 0.00 17.50 17.50 
(05) 
วิทยาศาสตร์ 311 27.04 9.06 75.80 10.50 25.80 23.85 

ค่าเฉลี่ยรวม 29.08           
 
 
 
       

 

กราฟแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกมลาไสย    
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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สรุปเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 255๙ – ๒๕๖๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนกมลาไสย  สพม.24  
วิชา ภาษาไทย (01)  

 
ระดับ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง 

 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

2559-
2561 

 โรงเรียน 323 47.59 331 44.09 247 43.34 -0.75 

 จังหวัด 5,852 46.72 5,832 43.98 5,264 41.67 -2.31 

 สังกัด 298,848 53.09 288,967 50.07 287,643 48.16 -1.91 

 ภาค 123,275 49.46 119,640 46.63 116,563 44.29 -2.34 

 ประเทศ 378,161 52.29 372,043 49.25 372,553 47.31 -1.94 
 

วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (02)  
 

ระดับ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง 

 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
2559-
2561 

 โรงเรียน 322 33.04 330 31.55 247 33.83 2.28 

 จังหวัด 5,861 33.22 5,840 31.86 5,262 33.05 1.19 

 สังกัด 299,376 36.17 289,298 34.96 287,945 35.48 0.52 

 ภาค 123,386 34.51 119,735 33.03 116,616 33.93 0.90 

 ประเทศ 378,924 35.89 372,567 34.70 373,033 35.16 0.46 
 

วิชา ภาษาอังกฤษ (03)  
 

ระดับ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง 

 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

2559-
2561 

 โรงเรียน 320 23.54 331 22.76 247 26.62 3.86 

 จังหวัด 5,862 23.21 5,804 22.56 5,269 25.15 2.59 

 สังกัด 299,381 27.35 289,451 27.91 288,073 31.15 3.24 

 ภาค 123,411 24.59 119,795 24.36 116,700 27.23 2.87 

 ประเทศ 378,779 27.76 372,587 28.31 373,148 31.41 3.10 
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วิชา คณิตศาสตร์ (04) 

 
ระดับ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ระดับ 

 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
2559-
2561 

 โรงเรียน 322 21.31 331 19.96 247 23.97 4.01 

 จังหวัด 5,865 20.77 5,845 19.40 5,269 23.86 4.46 

 สังกัด 299,577 24.90 289,580 24.64 288,115 31.04 6.40 

 ภาค 123,464 22.05 119,518 20.98 116,705 26.15 5.17 

 ประเทศ 379,064 24.88 372,853 24.53 373,213 30.72 6.19 
 

วิชา วิทยาศาสตร์ (05)  
 

ระดับ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ระดับ 

 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

2559-
2561 

 โรงเรียน 319 30.31 331 27.04 247 28.68 1.64 

 จังหวัด 5,852 29.49 5,838 26.38 5,268 27.97 1.59 

 สังกัด 298,954 31.77 289,119 29.48 278,806 30.75 1.27 

 ภาค 123,327 30.43 119,720 27.41 116,628 28.84 1.43 

 ประเทศ 378,268 31.62 372,232 29.37 372,727 30.51 1.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       
 
 

 

  

  

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6    โรงเรียนกมลาไสย  ส.พ.ม. 24  

 ปีการศึกษา 
รายวิชา 

ค่าเฉลี่ย 
 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ 

 2559 47.59 33.04 23.54 21.31 30.31 31.16 

 ๒๕๖๐ 44.09 31.55 22.76 19.96 27.04 29.08 

 2561 43.34 33.83 26.62 23.97 28.68 31.29 
         ผลต่าง   2.21 

      
เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 7.59 
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กราฟแสงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนกมลาไสย  สพม. 24 

 

 
  

 

  

  

 
 
 
 
 

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ระดับโรงเรียนกมลาไสย 

วิชา 

จำนวน คะแนน
เฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คะแนน
สูงสุด 
(Max.) 

คะแนน
ต่ำสุด 
(Min.) 

มัธยฐาน 
(Median) 

ฐานนิยม 
(Mode) ผู้เข้าสอบ 

(91) 
ภาษาไทย 327 56.78 14.42 88.00 15.00 58.00 58.00 
(93) 
ภาษาอังกฤษ 327 28.28 7.84 72.00 10.00 28.00 26.00 
(94) 
คณิตศาสตร ์ 327 28.05 12.43 92.00 4.00 28.00 20.00 
(95) 
วิทยาศาสตร์ 327 36.34 9.18 72.00 16.00 34.00 34.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 37.36           

27.50
28.00
28.50
29.00
29.50
30.00
30.50
31.00
31.50

2559 2560 2561

31.16

29.08

31.29
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   โรงเรียนกมลาไสย  สพม. 24 

 
 

 
 

 
 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3    โรงเรียนกมลาไสย 
วิชา ภาษาไทย (91)  

ระดับ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

2559-
2561 

โรงเรียน 302 44.93 311 48.57 327 56.78 8.21 
จังหวัด 8,491 44.19 8,457 45.99 7,779 53.02 7.03 
สังกัด 476,748 46.81 475,634 48.77 474,487 55.04 6.27 
ภาค 204,425 44.69 204,195 46.46 200,466 52.14 5.68 

ประเทศ 637,491 46.36 643,904 48.29 645,685 54.42 6.13 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

(91) ภาษาไทย (93) 
ภาษาอังกฤษ

(94) 
คณิตศาสตร์

(95) 
วิทยาศาสตร์

56.78

28.28 28.05

36.34
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วิชา ภาษาอังกฤษ (93)  

ระดับ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

2559-
2561 

โรงเรียน 302 28.01 308 28.42 327 28.28 -0.14 
จังหวัด 8,486 28.52 8,442 28.09 7,775 27.14 -0.95 
สังกัด 476,705 31.39 475,338 30.14 4,568 27.69 -2.45 
ภาค 204,384 29.28 204,066 28.64 200,306 27.65 -0.99 

ประเทศ 637,406 31.80 643,592 30.45 645,323 29.45 -1 
        

วิชา คณิตศาสตร์ (94)  

ระดับ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

2559-
2561 

โรงเรียน 300 26.34 311 24.60 327 28.05 3.45 
จังหวัด 8,489 26.72 8,458 23.00 7,777 27.33 4.33 
สังกัด 476,551 29.53 475,533 26.55 474,397 30.28 3.73 
ภาค 204,343 27.03 204,161 23.93 200,432 27.89 3.96 

ประเทศ 637,256 29.31 443,772 26.30 645,775 30.04 3.74 
               

 
วิชา วิทยาศาสตร์ (95)  

ระดับ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

2559-
2561 

โรงเรียน 302 33.06 308 31.79 327 36.34 4.55 
จังหวัด 8,485 33.31 8,440 30.84 7,773 35.17 4.33 
สังกัด 476,377 35.12 475,218 32.47 474,075 36.43 3.96 
ภาค 204,290 33.75 204,030 31.13 200,296 35.07 3.94 

ประเทศ 637,047 34.99 643,462 32.28 645,200 36.10 3.82 
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๑.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มหาเจดีย์ศรีชัยมงคลร้อยเอ็ด และวนอุทยานผาน้ำย้อย 
 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2559 - 2561  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนกมลาไสย 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยแยกรายวิชา คะแนนเฉลี่ยรวม 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตฯ วิทย์ฯ 

2559 44.93 28.01 26.34 33.06 33.09 
2560 48.57 28.42 24.60 31.79 33.35 
2561 56.78 28.28 28.05 36.34 37.36 

    ผลต่าง 4.02 

    ร้อยละที่เพิ่ม 12.05 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา 2559 - 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนกมลาไสย 

 

30.00

32.00

34.00

36.00

38.00

2559 2560 2561

33.09 33.35

37.36
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1. 7 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

1.งบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว   
 

   
ชั้น จำนวนคน 

รัฐจัดสรร/คน 
(บาท) 

 รวม (บาท)  

 ม.1         450          3,500            1,575,000  

 ม.2         431           3,500            1,508,500  

 ม.3         410           3,500            1,435,000  

  รวม ม.ต้น       1,291           3,500           4,518,500  

 ม.4         313           3,800            1,189,400  

 ม.5         280          3,800            1,064,000  

 ม.6         303           3,800            1,151,400  

  รวม ม.ปลาย         896           3,800           3,404,800  

 รวมทั้งสิ้น       2,178               -             7,923,300  
 

  2.งบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน ประเภทปัจจัยพื้นฐาน 
สำหรับนักเรียนยากจน (เฉพาะ ม.ต้น) 

 
ชั้น  จำนวนคน คิด 30 % (คน) 

จำนวน 
(บาท/คน/ปี) 

 รวมเงิน  
(บาท)  

  ม.1  450 135 3,000                  405,000  

  ม.2  431 129 3,000                  387,000  

  ม.3  410 123 3,000                  369,000  

 รวม 1,291 387 3,000               1,161,000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               

12 



3.งบประมาณค่าหนังสือเรียน 

 

ชั้น จำนวนคน รัฐจัดสรร/คน(บาท)  รวม (บาท)  

 

  ม.1          450             705              317,250   

  ม.2          431              865              372,815   

  ม.3          410              949              389,090   

  ม.4          313           1,257              393,441   

  ม.5          280          1,263              353,640   

  ม.6          303           1,109              336,027   

  รวมทั้งสิ้น  2,178          6,148           2,132,263   
 

  4.งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน  

 
ชั้น จำนวนคน 

รัฐจัดสรร/คน 
(บาท) 

 รวม (บาท)  
 

  ม.1          450             420              189,000  

  ม.2          431              420              181,020   

  ม.3          410              420              172,200   

  ม.4          313              460              143,900   

  ม.5          280             460              128,800   

  ม.6          303              460              139,380   

  รวมทั้งสิ้น  2,178   2,640              954,300   
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 6. งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 

ประเภท 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ม.ต้น 
(บาท/คน) 

ม.ปลาย 
(บาท/คน) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 

 1.กิจกรรมวิชาการ          
250  

            
270  

            
570,720  

งานศิลปหัตถกรรม 
งานลดเวลาเรียน 
งาน STEM 
ติว  GAT PAT O-NET 

 

 2.กิจกรรมคุณธรรม/ 
  กิจกรรมใน
เครื่องแบบ  

          
50  

             
50  

            
110,200  กิจการนักเรียน 

กิจกรรมในเครื่องแบบ 

  3.กิจกรรมทัศนศึกษา  
        

200  
            

200  
            

440,800  ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 

 4.กิจกรรม ICT          
380  

            
430  

            
886,820  เช่าห้องปฏิบัติการ 

เช่าสัญญาณอินเตอร์เนต 

  รวม  
        
880  

            
950  

         
2,008,540    

  
 
 

 

  5.งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน  

 
ชั้น จำนวนคน 

รัฐจัดสรร/คน 
(บาท) 

รวม (บาท) 
 

  ม.1          450             450              202,500   

  ม.2          431              450              193,950   

  ม.3          410              450              184,500   

  ม.4          313              500              156,500   

  ม.5          280             500              140,000   

  ม.6          303              500              151,500   

  รวมทั้งสิ้น  2,178   -           1,028,950   
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 8. เงินบำรุงการศึกษาและบริจาค โครงการจัดการเรียน การสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยครู

ไทย (EIS)  

 ชั้น จำนวนคน งบฯ/คน รวม (บาท)  

  ม.1          450             500              225,000   

  ม.2          431              500              215,500   

  ม.3          410              500              205,000   

  ม.4          313              500              156,500   

  ม.5          280             500              140,000   

  ม.6          303              500              151,500   

  รวมทั้งสิ้น  2,178             500           1,093,500   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7. เงินบำรุงการศึกษา และบริจาค โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ 
Academic Gifted Program : Ac.GP.   

 ชั้น จำนวนคน งบฯ/คน รวม (บาท)  

  ม.1            62          10,000              620,000   

  ม.2            70          10,000              700,000   

  ม.3            38          10,000              380,000   

  ม.4            54          12,000              648,000   

  ม.5            70          12,000              840,000   

  ม.6            40          12,000              480,000   

  เงินเหลือจ่ายปี 2559                   91,817   

  รวมทั้งสิ้น          334    -       3,759,817.00   
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  9. เงินบำรุงการศึกษาและบริจาคโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โดยครูเจ้าของภาษา  
 ชั้น จำนวนคน งบฯ/คน รวม (บาท)  
  ม.1          450          1,000              450,000   
  ม.2          431           1,000              431,000   
  ม.3          410           1,000              410,000   
  ม.4          313           1,000              313,000   
  ม.5          280          1,000              280,000   
  ม.6          303           1,000              303,000   
  รวมทั้งสิ้น  2,178          1,000           2,187,000   

 

  10. เงินบำรุงการศึกษาและบริจาคค่าจ้างพนักงาน  
 ชั้น จำนวนคน งบฯ/คน (บาท) รวม (บาท)  
  ม.1          450             300              135,000   
  ม.2          431              300              129,300   
  ม.3          410              300              123,000   
  ม.4          313              300               93,900   
  ม.5          280             300               84,000   
  ม.6          303              300              90,900   
  รวมทั้งสิ้น  2,178 1,800             656,100   

 

  11. เงินบำรุงการศึกษาจากการบริหารงานของ KLS Complex  

 

จำนวนร้านค้า 
ค่าบริการ 
เฉลี่ย/วัน 
(บาท) 

จำนวนวัน 
เฉลี่ย/เดือน 

จำนวนเดือน รวม (บาท) 

 20 100 20 9                  360,000  

      
 
 
 
 
 
 
 

 

12. เงินบำรุงการศึกษาจากการบริหารงานของ น้ำดื่มตราดอกบัว  

 

รายได้จากการบริหาร 
โรงน้ำดื่มตราดอกบัวเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 

จำนวนเดือน รวม (บาท) 

 10,000  10               100,000  
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การจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
1.งบประมาณเพื่อการพัฒนา แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

   1.งบประมาณเพื่อการพัฒนา แยกรายละเอียดได้ดังนี้ (บาท) 

  1.1 งบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว       7,923,300.00  

  

1.2 งบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน ประเภทปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับ นักเรียนยากจน (เฉพาะ ม.ต้น) 

      1,61,000.00  

  1.3 งบประมาณค่าหนังสือเรียน       2,132,263.00  

  1.4 งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน         954,300.00  

  1.5 งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน       1,028,950.00  

  1.6 งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน        2,008,540.00  

  
1.7 เงินบำรุงการศึกษาและบริจาคโครงการนักเรียนความสามารถ
พิเศษ  Academic Gifted Program : Ac.GP.       3,759,817.00  

  
1.8 เงินบำรุงการศึกษาและบริจาคโครงการจัดการเรียนการสอน 
     เป็นภาษาอังกฤษด้วยครูไทย (EIS)       1,093,000.00  

  
1.9 เงินบำรุงการศึกษาและบริจาคโครงการส่งเสริมการเรียนรู้  
     ภาษาต่างประเทศโดยครูเจ้าของภาษา       2,187,000.00  

  1.10 เงินบำรุงการศึกษาและบริจาคค่าจ้างพนักงาน         656,100.00  

  1.11 เงินบำรุงการศึกษาจากการบริหารงานของ KLS Complex         360,000.00  

  1.12 เงินบำรุงการศึกษาจากการบริหารงานของ น้ำดื่มตราดอกบัว         100,000.00  

   รวมงบประมาณเพื่อการพัฒนา       23,364,770.00  
 
 

๑.8 สภาพชุมชนโดยรวมภาพรวมโรงเรียนกมลาไสย 

โรงเรียนกมลาไสยได้จัดการเรียนการสอนเพ่ือสนองความต้องการของสังคมและชุมชน  โดยมุ่งหวังที่จะให้
นักเรียนที่จบหลักสูตรและผ่านการสร้างเสริมประสบการณ์จากสถาบันแห่งนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เป็น
คนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม ศรัทธา และมุ่งม่ันในความดี ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา เป็นคนเก่ง พ่ึงตนเอง 
มีสุนทรียภาพ สุขภาพดีทั้งกายและใจ คิดอย่างสร้างสรรค์ และสื่อสารอย่างมีทักษะ มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทันสมัยและ
ใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้และรู้วิธีเรียน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นิยมอาชีพสุจริต ชมชอบธรรมชาติและ
รักสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่น ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 

1. ลักษณะชุมชน /พื้นที่บริการ 
1.1 ที่ตั้ง  อำเภอกมลาไสยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดกาฬสินธุ์  

มีพิกัด ยูดี 500500 ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทางรถยนต์ ระยะทาง 13 กิโลเมตร 
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1.2 อาณาเขต  
ทิศเหนือ  จดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
ทิศใต้   จดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันออก จดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก จดกิ่งอำเภอฆ้องชัยและอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1.3 ขนาดพื้นที่   อำเภอกมลาไสยมีพ้ืนที่ 205,727 ไร่ 
1.4 เขตการปกครองอำเภอกมลาไสย  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 104 หมู่บ้าน 

 มีเทศบาล 3 แห่ง คือ เทศบาลกมลาไสย   เทศบาลหนองแปน และเทศบาลธัญญา 
1.5 ประชากร    อำเภอกมลาไสย มีประชากร 67,653 คน เป็นชาย 34,113 คน  

เป็นหญิง 33,540 คน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 21,208 คน ต่อตารางกิโลเมตร  
( ที่มา: ข้อมูลการปกครอง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ) 

2. สภาพภูมิ ศาสตร์ 
2.1 ลักษณะภูมิประเทศ   อำเภอกมลาไสยอยู่ในเขตพ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดกาฬสินธุ์ สภาพ

ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินร่วนปนทราย มีแม่น้ำไหลผ่าน คือลำน้ำปาว และแม่น้ำชี 
2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรดิน    เป็นดินร่วนปนทราย 
แร่ธาตุ   ไม่ค่อยมีปรากฏเป็นหลักฐานแน่ชัด และไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
ป่าไม้   มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่สำคัญคือ ป่าดงนามลอยู่มนเขตตำบลโคกสมบูรณ์ 

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ    
ฤดูร้อน ปกติจะเริ่มในเดือนมีนาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งจนถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิ

เฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส  
ฤดูฝน  ปกติจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุม ตะวันตก

เฉียงใต้ และพายุหมุนเขตร้อน โดยเฉพาะเดือนกันยายน จะมีฝนตกชุกที่สุด  
          ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,200 –1,400 มิลลิเมตรตอ่ปี 

ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์สภาพอากาศหนาวเย็น   มีหมอก
หนาในตอนเช้า โดยในเดือนมกราคมจะมีอากาศหนาวเย็นมากท่ีสุด 

3.  สภาพเศรษฐกิจ 
3.1 การเกษตรกรรม   เนื่องจากพ้ืนที่อำเภอกมลาไสยเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์

พอสมควรเหมาะในการทำนาและปลูกพืช  ดังนั้นประชากรร้อยละ 95 ของอำเภอ  จึงประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรมเป็นหลัก  รายได้เฉลี่ยของประชากร  7,400 บาท ต่อคน ต่อปี 

3.2 การหัตถกรรม   มีการทอผ้าพื้นเมือง  เย็บหมอนขิต  ทอผ้าไหมมัดหมี่  การตัดเย็บที่นอน การ  
ทำกระเป๋าถือ การตัดเย็บรองเท้า และการจักสาน  ซึ่งเป็นการเสริมรายได้หลังฤดูการเก็บเกี่ยวทางการเกษตร 

3.3  การประมง   ไม่มีการดำเนินการทางด้านประมงเป็นหลักโดยตรง  นอกจากมีตามแหล่งน้ำ 
   ตามธรรมชาติ  เช่น  หนอง บึง แม่น้ำ  เป็นต้น 

3.4  การเลี้ยงสัตว์   ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน 
              การเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายยังไม่มี 

3.5  การอุตสาหกรรม  มีอุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียว คือ บริษัทผลิตน้ำมันพืชจากถั่วลิสง
นอกจากนั้นเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ได้แก่  โรงสีข้าว  โรงงานปั้นอิฐดินเผา  เป็นต้น 
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3.6  การค้าและการบริการ   เป็นการค้าและการบริการในระดับปานกลาง   
ถึงแม้จะมีอำเภอเล็ก ๆ ร้านค้าส่วนใหญ่ตั้งอยู่หนาแน่นในเขตเทศบาลกมลาไสย 

3.7  การธนาคาร   มีธนาคารออมสิน  ธนาคารไทยพานิชย์  ธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์ 
การเกษตร 

3.8  การคมนาคม   มีทางเดียวคือ  ทางบก  โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  214 เชื่อม
ระหว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดร้อยเอ็ด  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2116   

                เชื่อมระหว่างจังหวัดขอนแก่น – อำเภอกมลาไสย – จังหวัดอำนาจเจริญ      และทางหลวง 
                แผ่นดินที่ปรับปรุงใหม่  เชื่อมระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ – อำเภอกมลาไสย – จังหวัดมหาสารคาม 

3.9  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสูงยาง ได้แก่พระธาตุยาคู ใบเสมา เป็นต้น 
4. ประเพณีและวัฒนธรรม 

4.1 งานทำบุญกฐินจะจัดทำกันในเดือนสิบเอ็ด และงานลอยกระทงจะจัดในเดือนสิบสอง 
4.2 การทำบุญกลางบ้าน  คือ  การทำบุญปัดรังควาน  เพ่ือความเป็นศรีสง่าแก่หมู่บ้าน  

               จัดทำในเดือนยี่ 
4.3  งานทำบุญปั้นข้าวจี่  จัดทำกันในเดือนสาม 
4.4  งานทำบุญแข่งเรือยาว  จัดทำกันในเดือนสิบ , สิบเอ็ด 
4.5  การทำบุญข้าวเหลือง  11 เห็ดฟางเงินล้าน   จัดทำกันในเดือนห้า 
4.6  งานทำบุญสงกรานต์  จัดทำกันในเดือนห้า งานบุญบั้งไฟ  จัดทำกันในเดือนหก 

อย่างไรก็ตามอาจมีนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการมาเรียนเช่นพ้ืนที่เขตอำเภอกมลาไสย ฆ้องชัย เป็นต้น 
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๑.9 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนกมลาไสย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒๔ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   มีบุคลากรสาย
บริหาร ๕ คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ ๑๕ ถึง ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 

ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
๓ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 

๔ ๗ 
ประสิทธ ิภาพของการบร ิหารจ ัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๕ ๘ 
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

ดีมาก 

๖ ๙ 
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

๗ ๑๐ 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๘ ๑๑ 
ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๙ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดี 

๑๐ ๖ 
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ดี 

๑๑ ๑๒ 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดี 

 
ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี ได้แก่ 

ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 

 
จุดเด่น  

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ 
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ผลการ
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ดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึนเกี่ยวกับระเบียบวินัย โดยควรเน้นเรื่องการทำความเคารพ  
การแต่งกายท่ีถูกต้องของทางโรงเรียน การดูแลรักษาสถานที่ ห้องเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๒) ควรดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาด้านสื่อตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต่างๆ แต่ละกลุ่มสาระ อุปกรณ์เสริมในด้านการ  สอนของครู 
เช่น เครื่องขยายเสียงสำหรับครูผู้สอน การปรับด้านประสิทธิภาพและซ่อมแซมสื่ออุปกรณ์ให้อยู่ ในสภาพใช้การได้ดี การ
ปรับปรุงสภาพห้องเรยีน อาคารสถานที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ดี ควรจัดสรรห้องเรียนตามอาคารต่างๆ ให้
สะดวกต่อการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนแต่ละระดับชั้น  

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ควรกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 

ภายนอก  พัฒนาระบบการประเมินเครื่องมือการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างมีกระบวนการ ประเมินโครงการ
เสริมหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตลอดทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบการ
บริหารงานด้วยกระบวนการ PDCA และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการส่งเสริมพัฒนาเพื่อรักษาระดับมาตรฐานที่
สถานศึกษากำลังดำเนินการอยู่ แล้วนำไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานหรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ต่อไป 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑) สถานศึกษาควรนำผลประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ตลอดจนประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคนไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA 
๒) ครูควรวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือใช้ในการซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการ 

เรียนการสอนอย่างจริงจัง ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงในการพัฒนาผู้เรีย 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
๑) สถานศึกษาต้องดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ครบวงจรคุณภาพ PDCA โดยกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน และดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำ
รายงานผลที่ชัดเจน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ 

๒) ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการโดยทันที เพ่ือให้ได้ผล 
ประเมินตรงตามสภาพจริงมากท่ีสุด 
 
 
 

21 



นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
๑) โครงการ GIFTED PROGRAME  : GP 
๒) โครงการ ENGLISH FOR INTERGRATED STUDIES : EIS 
๓) โครงการ KAMALASAI MODERN CLASS : KMC 
๔) โครงการ KAMALASAI LEARDER PROGRAME  : KLP 

๕. สรุปข้อมูลจากผลการประกันคุณภาพภายใน  
จุดเด่นของสถานศึกษา จากการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน พบว่า 

๑. เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน เป็นโรงเรียน 
แกนนำการใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการการสอน 

๒. บุคลากรและผลผลิต กล่าวคือ สถานศึกษามีทีมงาม คณะครูที่มีศักยภาพสูง ครูทุกท่าน 
ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่น ครูแกนนำการปฏิรูปการเรียนรู้ ครูต้นแบบฯ มีคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกคน และยังมี
ความรู้ ความสามารถ เช่น การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษสอนวิชาสามัญได้ 

๓. นักเรียนสามารถนำดนตรีและนาฏศิลป์ดังกล่าว ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนได้อย่างดี  
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทที่ดีงาม เป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไป นักเรียนมีสุขภาพ สุขนิสัยที่ดี ออกกำลังกาย
ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพที่สมบูรณ์ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๔. สถานศึกษามีวิธีการดูแล และการเตรียมความพร้อมเด็กได้ดี รวมถึงมีความสามารถใน 
การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีสุขภาพสุขนิสัยที่ดี ฝึกคิดวิเคราะห์เบื้องต้น เสริมพ้ืนฐานความรู้
ความสามารถได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีความพึงพอใจที่ได้รับดูแลเตรียมความพร้อมอย่างถ้วนหน้า 

จุดที่ควรพัฒนา  จากการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน พบว่า 
๑.  งานข้อมูลเอกสารควรจัดระบบให้เรียบร้อย 
๒. หลักสูตรสถานศึกษา สมควรมีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือปรับปรุง 

หลักสูตรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
๓. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  

คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ โดยครูจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถในด้านนี้เพ่ิม
มากขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ คณะครูควรพิจารณาวิเคราะห์หา 
วิธีการ เพื่อทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับที่ดีข้ึนและเข้าสู่มาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. จากการประเมินภาพรวมพบว่า สถานศึกษามีวิธีการดูแลและการเตรียมความพร้อมเด็กได้ดี ในการเตรียมตัว
เรียน โดยการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงมีความสามารถในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้ผู ้เรียนมีสุขภาพ สุขนิสัยที่ดี ฝึกคิดวิเคราะห์เบื้องต้น ปูพื้นฐานความรู้ความสามารถได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความพึงพอใจที่ได้รับการดูแลเตรียมความพร้อมอย่างถ้วยหน้า 

2. จากการที่สถานศกึษามีทีมงาน คณะครูที่มีศักยภาพสูง ครูทุกท่านได้รับการยกย่องเป็นครู 
ดีเด่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ ครูชำนาญการพิเศษ มีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้คณะครูยังมีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล เช่น ความรู้ความสามา รถด้านดนตรี
พื้นเมือง นาฏศิลป์ฟ้อนรำ ดนตรีสากล ตลอดถึงความมีมนุษยสัมพันธ์อัธยาศัยที่ดีภายใต้การนำของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันนักเรียนก็มีความสามารถ มีทักษะ สามารถแสดง
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ทางนิทรรศการ การแสดงดนตรี นาฎศิลป์ดังกล่าวไปร่วมกิจกรรมในชุมชนได้เป็นอย่างดีตลอดมา นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีมารยาทที่ดีงามเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไป ส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่ต้องการให้
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมไทย
และก้าวไกลสู่สังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

3. โรงเรียนมีเครือข่ายทางวิชาการ (Network) จำนวนมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในประเทศมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่าย EIS แห่งประเทศไทย ทุกภูมิภาค ใน
ต่างประเทศได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา 

4. โรงเรียนแสวงหานวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อเติมเต็มและต่อยอดโครงการพิเศษต่างๆ มากมาย  
เช่น โรงเรียนมีโครงการศึกษาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS) โครงการส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ (gifted 
program) เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข เป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี มีจิตสาธารณะมากขึ้น 
 ความต้องการการช่วยเหลือ 
  จากผลการประเมินคุณภาพด้านผู้เรียนในระดับชาติ และการประเมินมาตรฐานในระดับสถานศึกษา
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ 
ยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการศึกษาใน
อนาคต   
๖. ผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

ข้อเสนอแนะจาก สมศ. การนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาของสถานศึกษา 
๑. ควรนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ๑. โครงการนิเทศ 
๒. ควรประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ตามแผน      ๒. จัดทำรายงานการดำเนินโครงการ  
๓. ส่งเสริมพัฒนาระบบสารสนเทศ การติดตามนิเทศ      ๓. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
๔. ให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู ้ให้มีประสิทธิภาพ และจัด

กิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมด้านความสามารถพิเศษ
ของนักเรียน 

     ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  
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ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 2. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนมกีารจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนได้ อ่าน เขียน สื่อสาร 
คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์คิด คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการอภิปรายและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โรงเรียนส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนประดิษฐ์สิ่งของจากเศษขยะและสิ่งของ
เหลือใช้ ห้องละหนึ่งชิ้น แล้วนำมาประกวดแข่งขันกันในงานเปิดบ้านวิชาการ รวมไปถึงการแข่งขันทักษะต่างๆ เช่น การ
แข่งขัน ละครสั้นภาษาอังกฤษ โซดูกุ ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ศึกษาหาความรู้ในการทำงานการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
และนักเรียนมีกลุ่มไลน์ ในการสื่อสารปรึกษาหารือสอบถามรวมไปถึงการส่งงานส่งการบ้านผ่านทางกลุ่มไลน์ โรงเรียนจัด
ให้มีการแนะแนวชั้นม.3 และชั้นม. 6 ทุกสัปดาห์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพต่อไป รวมไป
ถึงมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามรูปแบบการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารรูปแบบใหม่ ประกอบไปด้วยการ
เรียนการสอน Listening  Spelling Bee Conversation skit เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยเน้น
การฟังและการพูด 
 3. ผลการดำเนินงาน 

 จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทำให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสารภาษาไทยและ
คิดคำนวณได้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดรวมไปถึงนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้
สังเกตได้จากการประดิษฐ์หุ่นยักษ์จากขยะการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษในงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียน รวมไปถึง
นักเรียนเกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารโดยสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและมี
กลุ่มไลน ์ในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้ชีวิต
และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและการประกอบอาชีพนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์นักเรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความสามรถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ดี
ขึ้น 

4. จุดเด่น 

 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น และมีความสามารถในการสอบชิงทุนไป
ต่างประเทศรวมไปถึงนักเรียนสามารถสอบแข่งขันวิชาการในระดับที่สูงขึ้น เช่น การเข้าร่วมแข่งขันรายการเพชรยอด
มงกุฎ 
 

 5. จุดควรพัฒนา  
 ควรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้สูงขึ้น และมีความยั่งยืนต่อไป 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ  
 1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 2. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน จัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยกำหนดวิธีการ SWOT 
แผนปฏิบัติการประจำปี และได้จัดทำเอกสารพรรณนางานเพ่ือกำหนดความรับผิดชอบภาระงาน ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา รวมไปถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ติดตาม รวบรวมและสรุปผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ จัดประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานประจำปี (SAR ) ส่งต้นสังกัดเพ่ือเผยแพร่ 
 3. ผลการดำเนินงาน 

 จากกระบวนการพัฒนาดังกล่าวทำให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีการประเมินคุณภาพภายใน มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 4. จุดเด่น 

 มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 5. จุดควรพัฒนา  
 ควรมีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายครบทุกมิติ หรือใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 2. กระบวนการพัฒนา 

 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ออกแบบให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม ฝึกการ
คิดแก้ปัญหาโดยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบห้องเรียนให้น่าอยู่มีแหล่งเรียนรู้ภายในชั้นเรียน มีภาพสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สมาชิกใน
ห้องเรียน ตารางเรียน เวรประจำวัน รวมไปถึงป้ายนิเทศต่างๆในทุกห้องเรียน  เพ่ือปลูกจิตสำนึกท่ีดีให้กับผู้เรียน 
เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในห้องเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายและเป็นระบบ รวมไปถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 3. ผลการดำเนินงาน 

ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและมีการเผยแพร่ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
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ความสุขมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

4. จุดเด่น 

 นักเรียนมีคุณภาพท่ีดี ครูมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
 5. จุดควรพัฒนา  
 นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 1. จุดเด่น 

 จุดเด่นของโรงเรียนกมลาไสย คือ มุ่งมั่นจัดการศึกษา สนองหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และนอกจากนี้โรงเรียนได้จัดหลักสูตรเสริมให้สอดคล้องในยุค AEC ด้วยการเพ่ิมจุดเด่นด้านภาษา เช่น ภาษาเสปน 
ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
รูปแบบการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร อีกท้ังยังมีจุดเด่นด้วยการจัดนวัตกรรมการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึง
การจัดนิทรรศการ Open house โดยเชิญโรงเรียนที่อยู่ในเขตใกล้เคียงเข้าร่วมชมศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 โรงเรียนกมลาไสยยังได้ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุก
ห้องเรียนดำเนินโครงงานคุณธรรม ตามอัตลักษณ์ คือ ผู้เรียนมีนิสัยรักการออม ซึ่งเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ก็ได้จัดให้มี
การจัดนิทรรศการ โครงงานคุณธรรม 

 โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน โดยการสนับงบประมาณด้วยการบริจาค
เงิน และการจัดทำผ้าป่าเพ่ือสนับสนุนในการปรับปรุงห้องประชุมนิลปัทม์ ให้มีสภาพดีมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม
ของนักเรียน ใช้สำหรับเป็นห้องเรียนร่วม ใช้ในการติวนักเรียน ม.3 และ ม.๖ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำให้
โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์โดยรวมสูงขึ้น 
 2. จุดที่ควรพัฒนา 

 โรงเรียนกมลาไสยควรได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเมาะสม และจัดสรรอัตราครูเพียงพอเหมาะสม 

รวมไปถึงการเก็บร่องรอยหลักฐาน การดำเนินโครงการต่างให้สมบูรณ์ 
3. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนกมลาไสยเป็นโรงเรียนชั้นนำทั้งทางด้านวิชาการ  การศึกษาสู่อาชีพ 
 4. ความต้องการการช่วยเหลือ 

 ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับอย่างใกล้ชิดและการร่วมมือสนับสนุนจากศิษย์
เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริม
การศึกษา 

 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

1. คำสั่งคณะกรรมการประเมินภายในและคณะจัดทำรายงานประจำปี 
2. มาตรฐานและค่าเป้าหมายของโรงเรียน 

3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2561 

4. สรุปผลการประเมินภายใน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนกมลาไสย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

คำชี้แจง แบบสรุปการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561 นี้ มี 5 ระดับ ดังนี้  

 
4 : ผลการดำเนินงานมีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับมากท่ีสุด   (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

   3 : ผลการดำเนินงานมีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับมาก         (ร้อยละ 70-79) 

    2 : ผลการดำเนินงานมีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับปานกลาง  (ร้อยละ 60-69) 

    1 : ผลการดำเนินงานมีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับน้อย        (ร้อยละ 50-59) 

   0 : ผลการดำเนินงานไม่มีคุณภาพและไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์               (ต่ำกว่าร้อยละ 50) 

มาตรฐาน ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละของ 
ระดับ

คุณภาพ
เฉลี่ย 

 ระดับคณุภาพ 
การประเมินผล  

หมายเหต ุ

        4 3 2 1 0   

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน                   

  
1 จัดการค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เนตความเร็วสูง 97.05 ✓ 

          

  

2 จัดการงบปัจจยัพื้นฐานสำหรับ 
นักเรียนยากจน 

100.00 ✓ 

          

  
3 จัดการงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน 100.00 ✓ 

          

  
4 จัดการงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน 100.00 ✓ 

          

  
5 จัดกิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 92.65 ✓ 

          

  
6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 94.11 ✓ 

          

  
7 จัดกิจกรรมป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 94.11 ✓ 

          

  

8 ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมและคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

100.00 ✓ 

          

  

9 จัดกิจกรรมส่งเสรมิประชาธิปไตยและ 
สภานักเรียน 

100.00 ✓ 

          

  
10 ปรับปรุงการให้บริการ KLS Complex 100.00 ✓ 

          
 



มาตรฐาน ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละของ 
ระดับ

คุณภาพ
เฉลี่ย 

 ระดับคณุภาพ 
การประเมินผล  

หมายเหต ุ

        4 3 2 1 0   

 

11 จดักจิกรรมส่งเสริมสขุภาพอนามยั 
ครู นกัเรียน บคุลากร 

95.58 ✓ 
          

  
12 จดัการเรียนการสอนเตรียมความพร้อม 

สอบนานาชาต ิ
92.65 ✓ 

          

 

13 แข่งขนัทกัษะทางวชิาการงานศิลปหตัถกรรม 
นกัเรียน ปีการศกึษา 2561 

97.06 ✓ 
          

  14 ปฐมนิเทศและปรับพืน้ฐานนกัเรียนใหม่ 100.00 ✓           
  15 ติวความรู้ระดบั ม.3 และ ม.6 เพือ่การสอบแข่งขนั 92.65 ✓           

  
16 ศกึษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ม.1-6 

(งบกจิกรรมทศันศกึษา) 
100.00 ✓ 

          
  17 พฒันางานโสตทศันปูกรณ์เพื่อการศกึษา 97.06 ✓           
  18 วนัสนุทรภู่ 95.59 ✓           
  19 ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิและคะแนน O-Net ภาษาไทย 92.65 ✓           
  20 ค่ายคณิตศาสตร์ 86.57 ✓           
  21 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP 83.82 ✓           

 
22 ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิและ O-NET คณิตศาสตร์ 94.12 ✓           

  23 แข่งขนัเกม A-Math ซูโดก ุคิดเลขเร็ว 92.65 ✓           
  24 สอบแข่งขนัวดัความรู้ทางคณิตศาสตร์ 80.00 ✓           
  25 ค่ายวิทยาศาสตร์ 82.35 ✓           
  26 พฒันาศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์ 86.76 ✓           

  
27 เสริมสร้างจติอาสาพฒันาส่ืงแวดล้อม  

Eco School 
100.00 ✓ 

          
  28 ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 79.41 ✓           
  29 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสงัคมศกึษา 97.06 ✓           

  
30 พฒันาคณุธรรมจริยธรรมปลกูฝังค่านิยม  

12 ประการ ตามแนวทางโรงเรียนวิธีพทุธ 
92.65 ✓ 

          
  31 อนรัุกษ์ประเพณี วฒันธรรมไทย 89.71 ✓           
  32 กิจกรรมวนัคริสต์มาส 82.54 ✓           

 



มาตรฐาน ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละของ 
ระดับ

คุณภาพ
เฉลี่ย 

 ระดับคณุภาพ 
การประเมินผล  

หมายเหต ุ

        4 3 2 1 0   

 

33 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วย 
ครูเจ้าของภาษา ( งบจ้างครู ตปท.) 

97.06 ✓ 
          

  34 พฒันาค าศพัท์ Spelling Bee 92.65 ✓           
  35 เรียนเสริมความรู้ Insight 89.71 ✓           

  
36 ส่งเสริมด้านภาษาและวฒันธรรมเพื่อพฒันาทกัษะ

การส่ือสารในการศกึษาภาษาจีน 
94.12 ✓ 

          

  
37 เตรียมความพร้อมแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน 
100.00 ✓ 

          
  38 Student Exchange to Russia 100.00 ✓           
  39 ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิวิชาสขุศกึษา พลศกึษา 100.00 ✓           
  40 แข่งขนัสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 100.00 ✓           
  41 แข่งขนักีฬาภายใน  100.00 ✓           
  42 เสริมสร้างบคุคลแห่งการเรียนรู้ด้าน ICT 82.40 ✓           
  43 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่งานอาชีพ 94.80 ✓           
  44 ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพ 82.56 ✓           
  45 ส่งเสริมนกัเรียนด้านทศันศิลป์สู่ความเป็นเลิศ 100.00 ✓           

  
46 ส่งเสริมนกัเรียนความสามารถด้านดนตรี 

วงคอมโบ 
94.80 ✓ 

          

  
47 ส่งเสริมนกัเรียนความสามารถด้าน 

วงโยธวาทิต 
94.80 ✓ 

          

  
48 ส่งเสริมนกัเรียนที่มีความสามารถ 

ด้านนาฎศิลป์ 
88.24 ✓ 

          
  49 เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่ท้องถิ่น 100.00 ✓           
  50 ค่ายดนตรีสากล 92.50 ✓           

 
51 ค่ายวงโยธวาฑิต 94.12 ✓           

  
52 จดักจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรม 

พฒันาผู้ เรียน  
80.88 ✓ 

          

 
53 พฒันาการแข่งขนัระบบหมู ่ 100.00 ✓           

  54 ส่งเสริมและพฒันายวุชนแนะแนว (YC) 98.53 ✓           



มาตรฐาน ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละของ 
ระดับ

คุณภาพ
เฉลี่ย 

 ระดับคณุภาพ 
การประเมินผล  

หมายเหต ุ

        4 3 2 1 0   

  
55 พฒันาคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน 

ห้องเรียนพเิศษ 
97.06 ✓ 

          
  56 เพิ่มศกัยภาพผลการเรียนและการแข่งขนั 80.88 ✓           
  57 ส่งเสริมพฒันาผู้เรียน   95.59 ✓           
  58 เตรียมหุ่นยนต์รอบคดัเลือก 95.59 ✓           
  59 นกัประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ 86.76 ✓           
  60 ส่งเสริมอจัฉริยะภาพหุ่นยนต์นานาชาติ 88.24 ✓           

  
61 การแข่งขนัหุ่นยนต์  

KAMALASAI ROBOCON 2018 
92.50 ✓ 

          
    ระดบัคณุภาพเฉล่ีย มาตรฐานท่ี 1 93.49 ✓           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละ
ของ 

ระดับ
คุณภาพ
เฉลี่ย 

 ระดับคณุภาพ 
การประเมินผล  

หมายเหต ุ
        4 3 2 1 0   

มาตรฐานที ่2   
1 งบสำรองจ่าย 94.12 ✓ 

          

กระบวนการ
บริหาร 

2 บริหารจดัการรายการวัสดุ ครุภณัฑ์ งาน
ก่อสร้าง 
ในปีการศึกษาเดมิ 

86.75 ✓ 

          

และการจัดการ
ของ 

3 จัดการสาธารณูปโภคน้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท ์
(เงินอุดหนุนรายหัว) 

92.65 ✓ 

          
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4 ลดการใช้น้ำของหน่วยงานสถานศกึษา 82.35 ✓ 

          

  
5 ลดค่าใช้จ่ายไปรษณีย ์ 100.00 ✓ 

          

  

6 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลูการใช้จ่ายด้าน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

100.00 ✓ 

          

  
7 จัดสวสัดิการและสวัสดิภาพนักเรียนกมลาไสย 94.11 ✓ 

          

  
8 จัดซื้อวัสดสุำนักงานสนบัสนุนการเรียนการสอน 82.35 ✓ 

          

  
9 น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ใช้ในราชการ 92.65 ✓ 

          

  
10 จัดซื้อวัสดรุักษาสภาพแวดล้อม 95.59 ✓ 

          

  
11 ซ่อมบำรุงครภุัณฑ ์ 89.70 ✓ 

          

  
12 จัดการงบประมาณหนังสือเรียน 100.00 ✓ 

          

  

13 ปรับปรุงกิจกรรมยกเลิกข้ันตอนกระบวนงาน 
ด้านสารบรรณ ลดการใช้กระดาษสำหรับงาน 
สารบรรณของโรงเรยีน 

100.00 ✓ 

          

  

14 จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏบิัติการ 
ประจำปีการศึกษา 2561 

94.11 ✓ 

          

  

15 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียน 
ยากจนตามระบบโปรแกรม CCT 

95.58 ✓ 

          

  
16 เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  100.00 ✓ 

          



มาตรฐาน ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละของ 
ระดับ

คุณภาพ
เฉลี่ย 

 ระดับคณุภาพ 
การประเมินผล  

หมายเหต ุ

        4 3 2 1 0   

 
17 ปรับปรุงการด าเนินงานส านกังานอ านวยการ 100.00 ✓           

  18 พฒันาบคุลากร 100.00 ✓           

  
19 เสริมรัว้ด้านทิศตะวนัออก  -   

        
ไม่

ดำเนินการ 
  20 ปรับปรุงสนามฟตุบอล 100.00 ✓           

  
21 ปกูระเบือ้งเวที Lotus Hall  -   

        
ไม่

ดำเนินการ 
  22 ปรับปรุงระบบน า้เสีย KLS Complex 100.00 ✓           
  23 จดัท าทีจ่อดรถจกัรยานยนต์นกัเรียนใหม่ 100.00 ✓           

  
24 ติดตัง้กล้องวงจรปิดอาคารบษุบนั  -   

        
ไม่

ดำเนินการ 

  
25 ปรับปรุงที่จอดเรือยาวประเพณี   -   

        
ไม่

ดำเนินการ 

  
26  จ้างลกูจ้างชัว่คราว (พนกังานขบัรถ พนกังาน 

บญัชี ยามรักษาการณ์ พนกังานท าความสะอาด)  
82.54 ✓ 

          

  
27 ส่งเสริมการด าเนินงานและจดัท า 

ส่ือประชาสมัพนัธ์ 
100.00 ✓ 

          

  
28 ส่งเสริมการค้นคว้าของนกัเรียน 

ในหอสมดุโรงเรียน 
87.89 ✓ 

          
  29 โรงน า้ดื่มตราดอกบวั 100.00 ✓           
  30 ปรับปรุงส านกังานกิจการนกัเรียน 87.89 ✓           
  31 ปรับปรุงสารสนเทศงานกิจการนกัเรียน 91.18 ✓           
  32 การรับสมคัรนกัเรียนใหม่ปีการศกึษา 2562 100.00 ✓           
  33 นิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 85.29 ✓           
  34 โรงเรียนมาตรฐานสากล 80.88 ✓           
  35 ปรับปรุงส านกังานทะเบียน 88.24 ✓           
  36 จดัซือ้วสัดงุานทะเบยีน 88.24 ✓           
  37 จดัพิธีมอบประกาศนยีบตัรนกัเรียนจบการศกึษา 88.24 ✓           
  38 วสัดสุ านกังานวิชาการ 80.88 ✓           
  39 วสัดสุ านกังานทะเบียน 80.88 ✓           
  40 วสัดงุานวดัผลประเมินผล 83.75 ✓           



มาตรฐาน 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละ
ของ 

ระดับ
คุณภาพ
เฉลี่ย 

 ระดับคณุภาพ 
การประเมินผล  

หมายเหต ุ
        4 3 2 1 0   
  41 ปรับปรุงต่อเตมิห้องวิชาการ 100.00 ✓           
  42 ปรับปรุงส านกังานภาษาไทย 83.75 ✓           
  43 วสัดสุ านกังานกลุม่สาระภาษาไทย 89.71 ✓           
  44 วสัดสุ านกังานกลุม่สาระคณิตศาสตร์ 88.24 ✓           
  45 วสัดสุ านกังานกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ 95.59 ✓           
  46 พฒันาส่ือ นวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ 87.79 ✓           
  47 วสัดสุ านกังานสงัคมศกึษาฯ 100.00 ✓           

  
48 ปรับปรุงส านกังานกลุ่มสาระภาษา 

ต่างประเทศ 
92.65 ✓ 

          
  49 วสัดสุ านกังานตา่งประเทศ 95.59 ✓           

  
50 จดัซือ้ส่ือและอปุกรณ์การเรียนรู้สขุศกึษา  

พลศกึษา 
88.24 ✓ 

          

  
51 ปรับปรุงส านกังานกลุ่มสาระฯสขุศกึษา 

 พลศกึษา 
88.24 ✓ 

          

  
52 จดัสร้างสนามวอลเล่ย์บอลชายหาด  - 

         
ไม่

ดำเนินการ 
  53 วสัดสุ านกังานกลุม่สาระฯสขุศกึษา พลศกึษา 100.00 ✓           
  54 วสัดสุ านกังานกลุม่สาระการงานอาชีพฯ 80.88 ✓           
  55 จดัซือ้ส่ือ อปุกรณ์นาฏศิลป์ 95.59 ✓           
  56 วสัดสุ านกังานศิลปะ 89.71 ✓           
  57 ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ 92.56 ✓           
  58 ปรับปรุงห้องกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 97.06 ✓           

 
59 วสัดสุ านกังานงานแนะแนว 100.00 ✓           

  60 สนบัสนนุทนุการศกึษาเพื่อการศกึษา 100.00 ✓           

  
61 พฒันาระบบบริหารจดัการเพื่อการเรียนรู้ 

ที่มีคณุภาพ(แนะแนวศกึษาต่อและอาชีพ) 
100.00 ✓ 

          
  62 ติดตามนกัเรียนที่จบ ม.3 และ ม.6  100.00 ✓           
  63 ประชาสมัพนัธ์โครงการ Ac.GP.   100.00 ✓           

 



มาตรฐาน ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละของ 
ระดับ

คุณภาพ
เฉลี่ย 

 ระดับคณุภาพ 
การประเมินผล  

หมายเหต ุ

        4 3 2 1 0   
  64 พฒันาแหล่งเรียนรู้ วสัด ุอปุกรณ์   100.00 ✓           
  65 พฒันาบคุลากร   100.00 ✓           

  

66 เพิ่มพนูเนือ้หาในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้และ 
เตรียมสอบวดัความรู้ด้านภาษาองักฤษ 
ระดบันานาชาต ิ

100.00 ✓ 

          
  67 ค่าสาธารณปูโภค 100.00 ✓           
  68 เช่าห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ (งบ ICT) 100.00 ✓           

  

69 ปรับปรุงระบบอปุกรณ์ ICT เพื่อ 
การเรียนการสอน 
(งบรายหวั) 

100.00 ✓ 

          
  70 พฒันางานห้องสมดุ 100.00 ✓           
  71 การประกนัคณุภาพภายในและภายนอก 100.00 ✓           
    ระดบัคณุภาพเฉล่ีย มาตรฐานท่ี 2 93.81 ✓           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละของ 
ระดับ

คุณภาพ
เฉลี่ย 

 ระดับคณุภาพ 
การประเมินผล  

หมายเหต ุ

        4 3 2 1 0   
มาตรฐานท่ี 3 1 ปรับปรุงพฒันางานหลกัสตูร 100.00 ✓           
กระบวนการ 2 พฒันาระบบงานวดัผล ประเมินผล 100.00 ✓           

จดัการเรียนการ
สอน 

3 ปี 2561 ปีแห่งการปลอดนกัเรียนอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ 

100.00 ✓ 
          

ที่เน้นผู้ เรียนเป็น 4 อาหารนานาชาติ 92.65 ✓           

ส าคญั 
5 ค่ายภาษาและวฒันธรรมพฒันาทกัษะ 

การส่ือสาร 
92.56 ✓ 

          

  
6 จดัการเรียนการสอนโดยบรูณาการ 

ด้วยภาษาองักฤษ (งบ EIS) 
90.56 ✓ 

          
    ระดบัคณุภาพเฉล่ีย มาตรฐานท่ี 3 95.96 ✓           
    ระดบัคณุภาพเฉล่ียทัง้ 3 มาตรฐาน 94.42 ✓           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนกมลาไสย  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ 
 

 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 

4 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

5 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

5 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

4 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

5 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 
4 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

5 

 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 5 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 
5 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน

รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 

5 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

5 



มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

๓.๑ 
 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

5 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

5 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5 

สรุปรวม 4.86 
 
มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ กำหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้ 
     ระดับ 5 ระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับ 4 ดีเลิศ  
   ระดับ 3 ดี 
   ระดับ 2 ปานกลาง  
   ระดับ 1 กำลังพัฒนา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
คำสั่งโรงเรียนกมลาไสย 
ที่     116    / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกมลาไสย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 

 ............................................................................................................................. ................................ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.  ศ.   2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย
ระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 
2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนกมลาไสยจึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือทำการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

1.๑ นายเอกรักษ์  สารปรัง ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
1.2 นายถาวร  ศรีจิตรานนท์ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ รองประธานกรรมการ 
1.3 นายเธียรชัย  เฉวียงวาศ รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
1.4 นายวีระ  วิไลแก้ว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
1.5 นายสมเกียรติ  วรรณจักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
1.6 นายปราโมทย์  โพธิไสย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
1.7 นายสมพร  ศรีขอดเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
1.8 นายภาณุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกมลาไสยประจำปีการศึกษา ๒๕61  

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต่อไป 
2. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 

ประกอบด้วย 
๑. นายภาณุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์ แผนงาน  ประธานกรรมการ 



2. นางสาวพิมพ์พร  บังวัด งานประกัน กรรมการและเลขานุการ 
3. นางหทัยพรรณ  กันสิงห์ งานประกัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  
        มีหน้าที ่ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 
เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
ตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 เล่ม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้
เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่  29  มีนาคม พ. ศ.   2562 
 

(ลงชื่อ) 
(นายเอกรักษ์  สารปรัง) 

                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ที่ .........................      โรงเรียนกมลาไสย 
        ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย 
        จ.กาฬสินธุ์ 
 

                     มีนาคม 2562 
 

เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ด้วย โรงเรียนกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 จะจัดทำรายงานการประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนใคร่ขอ 
เรียนเชิญ คณะกรรมการสถานศึกษา มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2561 พร้อมหนังสือนี้ โรงเรียนกมลาไสยได้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่าน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(นายเอกรักษ์  สารปรัง) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

คำสั่งโรงเรียนกมลาไสย 
ที่  426 / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
              ............................................................................................................................. ................................ 
 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ที่กำหนดเป้าหมาย
และยทุธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  

โรงเรียนกมลาไสย จะดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และดำเนินการ
จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 
 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗  เรื่องมอบหมายให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนกมลาไสยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและ
กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา  ๒๕๖1 ดังต่อไปนี้ 

๑. นายเอกรักษ์  สารปรัง  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
๒. นายเธียรชัย  เฉวียงวาศ รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายวีระ  วิไลแก้ว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
4. นายสมเกียรติ  วรรณจักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
5. นายปราโมทย์  โพธิไสย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
6. นายสมพร  ศรีขอดเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
7. นางอภิญญา  ศรีปัญญา      กรรมการ 
8. นางกอบเพ็ชร  ดอนเงิน     กรรมการ 
9. นางเณศรา  วารีไสย์      กรรมการ 
10. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน     กรรมการ 
11. นางวราลักษณ์  โชติจำลอง     กรรมการ 
12. นางสาวปราณี  นาถมทอง     กรรมการ 
13. นางกมลรส  โมฆรัตน์      กรรมการ 
14. นางเนตรดาว  ประทุมวัน     กรรมการ 
15. นางสาวลดาวัลย ์ พุทธวัช     กรรมการ 
16. นายสุริยันต์ อนันตะบุศย์     กรรมการ 
17. นางธัญชนก ศรีศักดิ์ขวา     กรรมการ 
18. นางพรพิมาน  ยุบลวัฒน์     กรรมการ 
19. นายชาญณรงค์  เขตอนันต์     กรรมการ 
20. ว่าที่พ.ต.ศุทธิภัณฑ์  นาชัยธง     กรรมการ 



21. นางจิตราภรณ์  นาชัยธง     กรรมการ 
22. นางจริยา  วัลลานนท์     กรรมการ 
23. นายภาณุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์     กรรมการ 
24. นางจันทรา  โคตรพัฒน์     กรรมการ 
25. นางวรรณนิภา วงศ์สวาสดิ์     กรรมการ 
26. นางสาวบุษบา  กล้าขยัน     กรรมการ 
27. นางไพวรรณ  ดอนกระสินธุ์     กรรมการ 
28. นางสาวเฟ่ืองฤทัย  ดลสถิตย์     กรรมการ 
29. นางนันทนัช  เขจรรักษ์     กรรมการ 
30. นางลภัสรดา  เถาว์ชาลี     กรรมการ 
31. นายอัศม์ธรีนณ์  ศรีขัดเค้า     กรรมการ  
32. นางประไพพรรณ  วิไลแก้ว     กรรมการ 
33. นางพรทิพา  ชัชวาลย์     กรรมการ 
34. นายสุรศักดิ์  อำภวา      กรรมการ 
35. นางบุญนำ  เที่ยงดี      กรรมการ 
36. นางอรทัย  มโนขันธ์      กรรมการ 
37. นายมารุต  วรสาร      กรรมการ 
38. นางกัลยาพรรณ  จันทชุม     กรรมการ 
39.นางพวงลดา  วรสาร      กรรมการ 
40. นางกฤตนัย  ล้ำจุมจัง     กรรมการ 
41. นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง     กรรมการ 
42. นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์     กรรมการ 
43. นางจิตติมา  เจริญศักดิ์ขจร     กรรมการ 
44. นางยุวธิดา  บวัศรี      กรรมการ 
46. นางสาวภัทริกา  ศรีขอดเขต     กรรมการ 
47. นางอนิสรา  ผจงศิลป์     กรรมการ 
48. นายสรกฤช  ฆารโสภณ     กรรมการ 
49. นายสุขสันต์  จำเริญสัตย์     กรรมการ 
50. นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ ์     กรรมการ 
51. นางยุพาภรณ์ ภักดีชน     กรรมการ 
52. นายจตุรงค์  กมลเลิศ      กรรมการ 
53. นางไข่มุก  สุชะไตร      กรรมการ 
54. นางสาวรจนา  บุญสาร     กรรมการ 
55. นางสาวชฎาลักษณ์  จิตราช     กรรมการ 
56. นางสาวพัชรพิชญ์  จิตต์ชื่น     กรรมการ 

57. นางสาวจูนจุฬา  ทิพย์พิมานพร     กรรมการ 
58. นางสาวฐาปนี  พัฒนสาร      กรรมการ 
59. นางสาวชมพูนุช  วรภัทราทร     กรรมการ 



60. นางสาวกุลธิดา  ชูเสน      กรรมการ 
61. นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์       กรรมการ 
62. นายพิสุทธิ์  ไสยนิตย์      กรรมการ 
63. นางวาสนา  อำภวา      กรรมการ 
64. นางพัชรา  นามวิจิตร      กรรมการ 
65. นายชาติชาย  อนุแสน      กรรมการ 
66. นายทวี  บัวคำภ ู      กรรมการ 
67. นางกุหลาบ  ไชยจำนงค์      กรรมการ 
68.นายทวี  ทรภีสิงห ์      กรรมการ 
69. นางอรกัญญา  ผลสว่างโชค     กรรมการ 
70. นางสมเพชร  อรุณไพร      กรรมการ 
71. นางพีรญา  แสนวาปี      กรรมการ 
72. นายวีรศักดิ์  กุลอัก      กรรมการ 
73. นายพชร  ขำคมเขต      กรรมการ 
74. นางสาวยุพาวี  สาริโส      กรรมการ 
75. นางสาวธิดารัตน์  สจุิตกุล      กรรมการ 
76. นายสมพร  ศรีขอดเขต      กรรมการ 
77. นายโดม  เศรษฐจันทร์      กรรมการ 
78. นายวุฒิไกร  เที่ยงดี      กรรมการ 
79. นายเฉลิมสุข  พันธ์สำอางค์     กรรมการ 
80. นายประภัสสร  อุทัยแพน     กรรมการ 
81. นายสมศักดิ์  ชัยแสนฤทธิ์      กรรมการ 
82. นายอาทิตย์  วิเชียรพันธ์      กรรมการ 
83. นางสาวพรนิรินธน์  โคตรผาย     กรรมการ 
84. นางจารุณี  เขตอนันต์      กรรมการ 
85. นายทวี  เห็มศรี       กรรมการ 
86. นายทองพูน  วารีไสย์      กรรมการ 
87. นางสาวกษมาภรณ์  จันทคัต     กรรมการ 
88. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี      กรรมการ 
89. นายวันชัย  สาราขันธุ์      กรรมการ 
90. นายศิวสกรณ์  ศุภศร      กรรมการ 
91. นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค      กรรมการ 
92. นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์     กรรมการ 

   93. นายสุพจน์  นาชัยเริ่ม      กรรมการ 
        94. นายวิวัฒน ์ อนุแสน      กรรมการ 

   95. นางจงกลนี  ทองศิริ       กรรมการ 
   96. นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์      กรรมการ 
  97. นางวิภารัตน์  เวียงสงค์      กรรมการ 



   98. นายสมคิด  ปทุมวัน       กรรมการ 
  99. นางยุวดี  บุญปลูก       กรรมการ 
   100. นางปิยะพร  เนตรนอง      กรรมการ 
   101. นางสาวสารฤทธิ์  โพธิราช      กรรมการ 

102. นางนงเยาว์  สังวิเศษ      กรรมการ 
103. นายอภิชาติ ยศระวาด      กรรมการ 
104. นางสาวสุพัตรา  หมั่นเก็บ        กรรมการ 
105. นายธนวัฒน์  อำภวา      กรรมการ 
106. นายวทัญญู  สารปรัง      กรรมการ 
107. นางสาวพิศมัย  มูลเอก      กรรมการ 
108.นายปิลันธก์  เศรษฐจันทร์      กรรมการ 
109. นางสุธนา รักษากุล       กรรมการ 
110. นางศุภกานต์  จงสมชัย      กรรมการ 
111. นางกฤษณา  อนุแสน      กรรมการ 
112. นางจินดารัตน์  โพธิไสย      กรรมการ 
113. นางสาวจิราวดี ดลรัศมี      กรรมการ 
114. นางโกศล เรืองใสส่อง      กรรมการ 
115. นางสาวกุสุมา  เสนานาค      กรรมการ 
116. นางณีรนุช รัตนสีหา      กรรมการ 
117. นางสาวชุติมา ราชปัญญา      กรรมการ 
118. นางเจตสุดาภรณ์  ยุบลไสย      กรรมการ 
119. นายกัมพล ประยูร แอบทอง      กรรมการ 
120. นางสาวปิยรัตน์  เรืองจันทร์      กรรมการ 
121. นายธนวรรธก์  สงวนชาติ      กรรมการ 
122. นางสาวศิรินญา  กลีบจำปา      กรรมการ 
123. นางสาวพนาวรรณ  นลิโสม      กรรมการ 
124. นางสาวมณฑิรา  สุเทวี      กรรมการ 
125. นางสาวลัทธวรรณ  วงษ์โพย     กรรมการ 
126. นางสาววชิราภรณ์  อินทะสอน     กรรมการ 
127. นายอรรถพล  พิทักษ์      กรรมการ  
128. นางสาวกาญจนา  ยิ่งวงษ์      กรรมการ 
129. นางสาวภัทราวดี  ภูดอนกลอย     กรรมการ 
130. นางสาวพิมพ์พร  บังวัด งานประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
131. นางหทัยพรรณ  กันสิงห์ งานประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ   

                
                                                                             



                                    สั่ง  ณ วันที่ 12 กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
      ลงชื่อ   

       (นายเอกรักษ์  สารปรัง) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียน กมลาไสย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

ประกาศโรงเรียนกมลาไสย 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ใน
ทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมี
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อน จะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ ยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลง
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักสำคัญข้อหนึ่งคือมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน โรงเรียนกมลาไสย  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนกมลาไสย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกมลาไสย  มีคุณภาพและมาตรฐาน นำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก   โรงเรียนกมลาไสย จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนกมลาไสยมีคุณภาพและมาตรฐานจึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

                       ประกาศ ณ วันที่ 12  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 

ลงชื่อ 
( นายเอกรักษ์  สารปรัง ) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกมลาไสย  



เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 
 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกมลาไสย 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  

 
ประจำปีการศึกษา 2561 

มาตรฐาน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 

 
 
 
 
1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

2)  มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 

1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ระดับดีขึ้น
ไป  

 
 
 

ยอดเยี่ยม 

3)  มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยการ
ประดิษฐ์หุ่นยักษ์จากขยะ และการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ 

 
 
 

ยอดเยี่ยม 

4)  มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

1) นักเรียนร้อยละ 80มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการเรียนรู้สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีได้ 

 
 
 

ยอดเยี่ยม 



ประจำปีการศึกษา 2561 
มาตรฐาน 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1) นักเรียนร้อยละ 80มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป  
ยอดเยี่ยม 

6)  มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ได้รับการแนะแนวทุกสัปดาห์ใน
การสร้างเจตคติที่ดีและได้รับความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 

 
 

ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

 
 
1) นักเรียนร้อยละ 80มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 

 
 

ยอดเยี่ยม 

2) นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นและมีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย 

1) นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมและวันสำคัญต่าง ๆ ที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

 
ยอดเยี่ยม 

3) นักเรียนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
และความหลากหลาย 

1) นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  
ยอดเยี่ยม 

4) นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย 

1) นักเรียนร้อยละ 98 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  

      
     ยอดเยี่ยม 

 



ประจำปีการศึกษา 2561 
มาตรฐาน 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

 
 
 
1) โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ 
PDCA 
 

 
ยอดเยี่ยม 

2.3 โรงเรียนมีการพัฒนา
วิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1) โรงเรียนจัดทำและใช้หลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน 
2) โรงเรียนมีหลักสูตรที่ครอบคลุมและใช้หลักสูตรตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มนักเรียนเรียนร่วม 
3) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน และชุมนุมที่หลากหลาย
สามารถเชื่อมโยงนำไปใช้กับชีวิตจริงได้ 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาวิชาชีพ
โดยการจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและบูรณาการใน 
ชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพแลสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามร่มรื่นปลอดภัยมีพ้ืนที่
พักผ่อน มีห้องสำหรับออกกำลังกาย มีพ้ืนที่สำหรับจัดกิจกรรม
เพียงพอสำหรับ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

1)โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
2)โรงเรียนมีการบริหารจัดการติดตั้งดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีให้แต่ละ
ห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
3)โรงเรียนมีหอประชุมและห้องเรียนที่มีระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 

 



ประจำปีการศึกษา 2561 

มาตรฐาน   
  

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

 
 
 
1) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนที่ออกแบบให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม คิดแก้ปัญหาลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดการ
เรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ได้ 

 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

1)ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างมี
คุณภาพ 

 
ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

1) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
ห้องเรียนให้น่าอยู่ สะอาด สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ภายในชั้นเรียน 
2)ครูบริหารจัดการชั้นเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
ห้องเรียนให้มีการจัดทำป้ายนิเทศ สมาชิกของห้องเรียนและตาราง
เรียนตารางเวรประจำวันรวมถึงป้ายนิเทศวันสำคัญ ความรู้ต่าง ๆ 
3) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนให้ทุกห้องเรียนมีภาพสถาบันชาติ ศาสนา
พระมาหากษัตริย์ 
4) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนมีคุณธรรม มีระเบียบวินัยใน
การวางรองเท้า ระเบียบวินัยการปฎิบัติตนในห้องเรียนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทีดี่ในชั้นเรียน 

 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

3.4  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1) ครูทุกคนจัดทำแผนการสอน บันทึกแผนการสอนและปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
2)ครูทุกคนจะทำข้อสอบเพ่ือวัดประเมินผลนักเรียน 
3)ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละหนึ่งเรื่อง 

 
 

ยอดเยี่ยม 



ประจำปีการศึกษา 2561 

มาตรฐาน   
  

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

1) ครูทุกคนทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง(SAR) 
2)ครูทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
3)ครูทุกคนจัดทำออกแบบแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ กำหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้ 
     ระดับ 5 ระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับ 4 ดีเลิศ  
   ระดับ 3 ดี 
   ระดับ 2 ปานกลาง  
   ระดับ 1 กำลังพัฒนา 
 3.  การกำหนดค ่ า เป ้ าหมาย ในแต ่ละประเด ็นพ ิจารณา จะกำหนดเป ็นระด ับค ุณภาพ หรือ  

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของโรงเรียนกมลาไสย เพื่อประกันคุณภาพภายในโรงเรยีนกมลาไสย  
.................................................................................  

 
 ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนกมลาไสย  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ มาตรฐานการศึกษา
และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2561  จึงมีมติเห็นชอบและรับรอง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของโรงเรียน
กมลาไสยต่อไป 
 

 
 
 
ลงชื่อ.......................................................... 

        (นายวีระพงษ์  วีระนาคินทร์)   
    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกมลาไสย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 
 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ให้โรงเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ภายในไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
 
 

ลงชื่อ 
                 (นายเอกรักษ์  สารปรัง) 

                      ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย 
 
 

 
ลงชื่อ 

        (นายวีระพงษ์  วีระนาคินทร์)   
    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกมลาไสย 
 

 
 


