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ค าน า 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับที่ 2 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้าน
คุณภาพการศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง             
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน   
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนกมลาไสยได้จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีขึ้น โดยแต่งตั้งคณะท างานที่โรงเรียนเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามแนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาทุกแห่งมีมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ 

 ขอขอบคุณคณะท างานและบุคลากรทุกท่านที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ ในการจัดท ารายงานประจ าปี  
ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้จนส าเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้จะสะท้อน ผลการจัดการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
 
 

       
 
 
 
 

โรงเรียนกมลาไสย 
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1 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนกมลาไสย ประจ าปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report : SAR) 

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน กมลาไสย ที่อยู่ 184 หมู่ 5 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โทรศัพท ์043899037 โทรสาร 043988470 

เปิดสอนระดับชั้นม.1 ถึงระดับชั้น ม.6 

วิสัยทัศน์โรงเรียนกมลาไสย  เป็นโรงเรียนชั้นน าด้านคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล  
 
พันธกิจ 

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

เป้าหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาพัฒนาสู่สากล 

อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยรักการออม 
 
ประวัติโรงเรียนกมลาไสย 

โรงเรียนกมลาไสยก่อตั้งอยู่เลขท่ี  184  หมู่ที่ 15 ถนนราษฏรบริหาร  ต าบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดท าการ
สอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2492 ที่ศาลาการเปรียญ วัดเกษมาคม ใช้อักษรย่อ “ ก.ส.4”  แต่เนื่องจากการก่อสร้าง
อาคารเรียน ตามงบประมาณราชการ บนที่ดินซึ่งสงวนไว้ยังไม่เสร็จ และต่อมาได้ย้ายเข้ามาเรียนในอาคารหลังใหม่ 
เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2493  โดยมีนายพลอยมหาแสน เป็นครูใหญ่ เป็นคนแรก  พื้นที่ 127 ไร่  1  งาน  84 
ตารางวาต่อมาได้แบ่งให้กับการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 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) โดยมีองค์การยู

นิเซฟ ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษา 
พ.ศ.2518  กระทรวงศึกษาธิการสั่งยุบโรงเรียนกมลาไสยวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้โอนพัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนบุคลากรเข้าร่วมกับ
โรงเรียนกมลาไสย  

พ.ศ.2536  เปิดโรงเรียนสาขา คือ โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์  ตั้งอยู่ที่ ต. ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 



 
2 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

 ชื่อโรงเรียน โรงเรียนกมลาไสย 
 อักษรย่อโรงเรียนกมลาไสย ก.ล.ส. 
 ปรัชญาโรงเรียน   วิชา  จ  วินโย  จ   สมปวเตต ิ  วิชากับวินัย  ต้องไปด้วยกัน 
 คติพจน์    ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
 สีประจ าโรงเรียน   สีม่วง   หมายถึง  ความม่ันคงทางวิชาการ 
     สีเหลือง หมายถึง  ความเลื่อมใสในสถาบัน 

 ตราประจ าโรงเรียน คือ                     วงใน  ดอกบัวตูม บัวบาน ใบบัว  
              วงนอก  ชื่อโรงเรียน 
www.geocities@kamalasai.com 
E-mail  kamalasai@thaimail.com โทรศัพท์  043-899037 (ธุรการ) 
 
 1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

  1) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2 112 7 19 12 157 
 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ปริญาตรี  98 คน 
ปริญาโท  57 คน 

รวม           155 คน 
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 
บริหารการศึกษา 2 - 
ภาษาไทย 11 19 

คณิตศาสตร ์ 15 20 

วิทยาศาสตร์ 30 16 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 16 18 

สุขศึกษาและพลศึกษา 8 17 

ศิลปศึกษา 6 17 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 16 16 
ภาษาต่างประเทศ 26 17 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 10 

รวม 133 150 

mailto:www.geocities@kamalasai.com
mailto:kamalasai@thaimail.com
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 2,197 คน (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562) 
 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

 ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 
ม.ต้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ม.ปลาย 
รวมท้ังหมด 

จ านวนห้อง  10 10 10 30 10 9 9 28 58 

เพศ 
ชาย 203 222 199 624 133 122 115 370 994 
หญิง 239 223 207 669 204 171 159 534 1,203 

รวม  450 431 410 1,293 337 293 274 904 2,197 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง 
 45 43.1 41 43.03 31.3 28 30.3 29.87 36.45 

 
 

1.4 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

สรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

ปีการศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

2560 3.44 

2561 3.14 

2562 3.36 
 

 
 

 
 

 

สรุปผลสัมฤทธ์ิ ทุกกลุ่มสาระ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1-6 ปีการศึกษา 2562 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พระธาตุนาดูน อ าเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พระธาตุนาดูน อ าเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มหาเจดีย์ศรีชัยมงคลร้อยเอ็ด และวนอุทยานผาน้ าย้อย 
 

1. 7 ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2562 

1.งบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว   
 

ชั้น จ านวนคน 
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 
ส าหรับนักเรียนยากจน (เฉพาะ ม.ต้น) 

 
ชั้น  จ านวนคน คิด 30 % (คน) 

จ านวน 
(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  
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3.งบประมาณค่าหนังสือเรียน 

 
ชั้น จ านวนคน 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 จ านวนคน 

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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

 
 

  
 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/ 
  กิจกรรมใเครื่องแบบ 

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 จ านวนคน 

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. เงินบ ารุงการศึกษาและบริจาค โครงการจัดการเรียน การสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยครูไทย (EIS) 

 

 ชั้น จ านวนคน 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. เงินบ ารุงการศึกษา และบริจาค โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ Academic Gifted 
Program : Ac.GP.  
 

 ชั้น จ านวนคน 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. เงินบ ารุงการศึกษาและบริจาคโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โดยครูเจ้าของภาษา 
 

 ชั้น จ านวนคน 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. เงินบ ารุงการศึกษาและบริจาคค่าจ้างพนักงาน 
 

 ชั้น จ านวนคน 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. เงินบ ารุงการศึกษาจากการบริหารงานของ KLS Complex 
 

 

จ านวนร้านค้า 
ค่าบริการ 
เฉลี่ย/วัน 
(บาท) 

จ านวนวัน 
เฉลี่ย/เดือน 

จ านวนเดือน รวม (บาท) 

 20 100 20 9 360,000 
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12. เงินบ ารุงการศึกษาจากการบริหารงานของ น้ าดื่มตราดอกบัว 

 

 

รายได้จากการบริหาร 
โรงน้ าดื่มตราดอกบัว 
เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 

จ านวนเดือน รวม (บาท) 

 10,000 10 100,000 
 

 
การจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

1.งบประมาณเพื่อการพัฒนา แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

   1.งบประมาณเพื่อการพัฒนา แยกรายละเอียดได้ดังนี ้ (บาท) 
  1.1 งบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว 7,923,300.00 
  1.2 งบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน ประเภทปัจจัยพื้นฐานส าหรับ 

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 เงินบ ารุงการศึกษาและบริจาคโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ  

Academic Gifted Program : Ac.GP. 3,759,817.00 

  1.8 เงินบ ารุงการศึกษาและบริจาคโครงการจัดการเรียนการสอน 
     เป็นภาษาอังกฤษด้วยครูไทย (EIS) 1,093,000.00 

  1.9 เงินบ ารุงการศึกษาและบริจาคโครงการส่งเสริมการเรียนรู้  
     ภาษาต่างประเทศโดยครูเจ้าของภาษา 2,187,000.00 

  1.10 เงินบ ารุงการศึกษาและบริจาคค่าจ้างพนักงาน 656,100.00 
  1.11 เงินบ ารุงการศึกษาจากการบริหารงานของ KLS Complex 360,000.00 
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  1.12 เงินบ ารุงการศึกษาจากการบริหารงานของ น้ าดื่มตราดอกบัว 100,000.00 
   รวมงบประมาณเพื่อการพัฒนา   23,364,770.00 

 
 

1.8 สภาพชุมชนโดยรวมภาพรวมโรงเรียนกมลาไสย 

โรงเรียนกมลาไสยได้จัดการเรียนการสอนเพ่ือสนองความต้องการของสังคมและชุมชน  โดยมุ่งหวังที่จะให้
นักเรียนที่จบหลักสูตรและผ่านการสร้างเสริมประสบการณ์จากสถาบันแห่งนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม ศรัทธา และมุ่งมั่นในความดี ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา เป็นคนเก่ง 
พ่ึงตนเอง มีสุนทรียภาพ สุขภาพดีทั้งกายและใจ คิดอย่างสร้างสรรค์ และสื่อสารอย่างมีทักษะ มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ทันสมัยและใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้และรู้วิธีเรียน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นิยมอาชีพสุจริต ชมชอบ
ธรรมชาติและรักสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่น ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 

1. ลักษณะชุมชน / พื้นที่บริการ 
1.1 ที่ตั้ง  อ าเภอกมลาไสยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดกาฬสินธุ์  

มีพิกัด ยูดี 500500 ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทางรถยนต์ ระยะทาง 13 กิโลเมตร 
1.2 อาณาเขต  

ทิศเหนือ  จดอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
ทิศใต้   จดอ าเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดและอ าเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันออก จดอ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ และอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก จดกิ่งอ าเภอฆ้องชัยและอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1.3 ขนาดพื้นที่   อ าเภอกมลาไสยมีพ้ืนที่ 205,727 ไร่ 
1.4 เขตการปกครองอ าเภอกมลาไสย  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ต าบล 104 หมู่บ้าน 

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

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

2. สภาพภูมิ ศาสตร์ 
2.1 ลักษณะภูมิประเทศ   อ าเภอกมลาไสยอยู่ในเขตพ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดกาฬสินธุ์ สภาพ

ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินร่วนปนทราย มีแม่น้ าไหลผ่าน คือล าน้ าปาว และแม่น้ าชี 
2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรดิน    เป็นดินร่วนปนทราย 
แร่ธาตุ   ไม่ค่อยมีปรากฏเป็นหลักฐานแน่ชัด และไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
ป่าไม้   มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ส าคัญคือ ป่าดงนามลอยู่มนเขตต าบลโคกสมบูรณ์ 

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ    
ฤดูร้อน ปกติจะเริ่มในเดือนมีนาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งจนถึงเดือนเมษายน 

อุณหภูมิเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส  
ฤดูฝน  ปกติจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต้ และพายุหมุนเขตร้อน โดยเฉพาะเดือนกันยายน จะมีฝนตกชุกที่สุด  
          ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,200 –1,400 มิลลิเมตรต่อปี 
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ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์สภาพอากาศหนาวเย็น   มี
หมอกหนาในตอนเช้า โดยในเดือนมกราคมจะมีอากาศหนาวเย็นมากท่ีสุด 

 
 

3.  สภาพเศรษฐกิจ 
3.1 การเกษตรกรรม   เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอกมลาไสยเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์

พอสมควรเหมาะในการท านาและปลูกพืช  ดังนั้นประชากรร้อยละ 95 ของอ าเภอ  จึงประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรมเป็นหลัก  รายได้เฉลี่ยของประชากร  7,400 บาท ต่อคน ต่อปี 

3.2 การหัตถกรรม   มีการทอผ้าพื้นเมือง  เย็บหมอนขิต  ทอผ้าไหมมัดหมี่  การตัดเย็บที่นอน 
การ  ท ากระเป๋าถือ การตัดเย็บรองเท้า และการจักสาน  ซึ่งเป็นการเสริมรายได้หลังฤดูการเก็บเก่ียวทาง
การเกษตร 

3.3  การประมง   ไม่มีการด าเนินการทางด้านประมงเป็นหลักโดยตรง  นอกจากมีตามแหล่งน้ า 
   ตามธรรมชาติ  เช่น  หนอง บึง แม่น้ า  เป็นต้น 

3.4  การเลี้ยงสัตว์   ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน 
              การเลี้ยงเพื่อการจ าหน่ายยังไม่มี 

3.5  การอุตสาหกรรม  มีอุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียว คือ บริษัทผลิตน้ ามันพืชจากถั่วลิสง
นอกจากนั้นเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ได้แก่  โรงสีข้าว  โรงงานปั้นอิฐดินเผา  เป็นต้น 

3.6  การค้าและการบริการ   เป็นการค้าและการบริการในระดับปานกลาง   
ถึงแม้จะมีอ าเภอเล็ก ๆ ร้านค้าส่วนใหญ่ตั้งอยู่หนาแน่นในเขตเทศบาลกมลาไสย 

3.7  การธนาคาร   มีธนาคารออมสิน  ธนาคารไทยพานิชย์  ธนาคารเพ่ือการเกษตร และ
สหกรณ ์การเกษตร 

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

                เชื่อมระหว่างจังหวัดขอนแก่น – อ าเภอกมลาไสย – จังหวัดอ านาจเจริญ      และทางหลวง 
                แผ่นดินที่ปรับปรุงใหม่  เชื่อมระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ – อ าเภอกมลาไสย – จังหวัดมหาสารคาม 

3.9  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสูงยาง ได้แก่พระธาตุยาคู ใบเสมา เป็น
ต้น 
4. ประเพณีและวัฒนธรรม 

4.1 งานท าบุญกฐินจะจัดท ากันในเดือนสิบเอ็ด และงานลอยกระทงจะจัดในเดือนสิบสอง 
4.2 การท าบุญกลางบ้าน  คือ  การท าบุญปัดรังควาน  เพื่อความเป็นศรีสง่าแก่หมู่บ้าน  

               จัดท าในเดือนยี่ 
4.3  งานท าบุญปั้นข้าวจี่  จัดท ากันในเดือนสาม 
4.4  งานท าบุญแข่งเรือยาว  จัดท ากันในเดือนสิบ , สิบเอ็ด 
4.5  การท าบุญข้าวเหลือง  11 เห็ดฟางเงินล้าน   จัดท ากันในเดือนห้า 
4.6  งานท าบุญสงกรานต์  จัดท ากันในเดือนห้า งานบุญบั้งไฟ  จัดท ากันในเดือนหก 

อย่างไรก็ตามอาจมีนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการมาเรียน เช่น ฆ้องชัย เป็นต้น 
 
 
 



 
16 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตอนเองของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนกมลาไสย  
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 
 

 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 

ยอดเยี่ยม 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
ยอดเยี่ยม 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 

3.1 
 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้ 
     ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

   ระดับ 4 ดีเลิศ  
   ระดับ 3 ด ี
   ระดับ 2 ปานกลาง  
   ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 

 

ส่วนที่ 3  สรุปแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต  พัฒนามาตรฐานทั้ง 3 ด้าน ให้ยั่งยืนและเป็นแบบต้นแบบ โดยเริ่มจากการ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ควบคู่กับการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อนส่งผลลัพธ์ ที่ดีต่อผู้เรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

ความต้องการการช่วยเหลือ 
จากผลการประเมินคุณภาพด้านผู้เรียนในระดับชาติ และการประเมินมาตรฐานในระดับสถานศึกษาพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ยังอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการศึกษาในอนาคต 
  
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
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1. ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2. มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย เป้าหมาย ร้อยละ ในปีการศึกษา 2562  
3. ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกมลาไสย 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนกมลาไสย 

ที่    173  / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกมลาไสย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ............................................................................................................................. ................................ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย
ระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกและหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนกมลาไสยจึงแต่งตั้ง
บุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

1.1 นายพูลศักดิ์  เสนฤทธิ์ ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
1.2 นางนฤมล  ธรรมประชา ศึกษานิเทศก์  รองประธานกรรมการ 
1.3 นายถาวร  ศรีจิตรานนท์ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
1.4 นายเธียรชัย  เฉวียงวาศ รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
1.5 นายวีระ  วิไลแก้ว  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
1.6 นายสมเกียรติ  วรรณจักร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
1.7 นายปราโมทย์  โพธิไสย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
1.8 นายสมพร  ศรีขอดเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
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1.9 นางกัลยาพรรณ  จันทชุม แผนงาน    กรรมการ  
1.10 นางสาวพิมพ์พร  บังวัด งานประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกมลาไสย  ประจ าปีการศึกษา 

2562  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต่อไป 
 

2. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย 

1. นายภาณุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์ แผนงาน  ประธานกรรมการ 
2. นางกัลยาพรรณ  จันทชุม แผนงาน  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพิมพ์พร  บังวัด  งานประกัน กรรมการและเลขานุการ 
    

        มีหน้าที ่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2562 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
ตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผล
ให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่  14  มีนาคม พ. ศ.   2563 
 

(ลงชื่อ) 
(นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์) 

                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลาไสย 
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ค าสั่งโรงเรียนกมลาไสย 

ที่  74   / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

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

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ก าหนดเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  

โรงเรียนกมลาไสย จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ 
และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
ดังนี้ 
 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547  เรื่องมอบหมายให้ผู้อ านวยการสถานศึกษามีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนกมลาไสยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและ
ก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  2562 ดังต่อไปนี้ 

1. นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นายเธียรชัย  เฉวียงวาศ รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
3. นายวีระ  วิไลแก้ว  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
4. นายสมเกียรติ  วรรณจักร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
5. นายปราโมทย์  โพธิไสย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
6. นายสมพร  ศรีขอดเขต  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
7. นางอภิญญา  ศรีปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ 
8. นางกอบเพ็ชร  ดอนเงิน     กรรมการ 
9. นางเณศรา  วารีไสย์      กรรมการ 
10. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน     กรรมการ 
11. นางวราลักษณ์  โชติจ าลอง     กรรมการ 
12. นางสาวปราณี  นาถมทอง     กรรมการ 
13. นางกมลรส  โมฆรัตน์      กรรมการ 
14. นางเนตรดาว  ประทุมวัน     กรรมการ 
15. นางสาวลดาวัลย์  พุทธวชั     กรรมการ 
16. นายสุริยันต์ อนันตะบุศย์     กรรมการ 
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17. นางธัญชนก ศรีศักดิ์ขวา     กรรมการ 
18. นางพรพิมาน  ยุบลวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 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 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
33. นางพรทิพา  ชัชวาลย์      กรรมการ 
34. นายสุรศักดิ์  อ าภวา      กรรมการ 
35. นางบุญน า  เที่ยงดี      กรรมการ 
36. นางอรทัย  มโนขันธ์      กรรมการ 
37. นายมารุต  วรสาร      กรรมการ 
38. นางกัลยาพรรณ  จันทชุม     กรรมการ 
39.นางพวงลดา  วรสาร      กรรมการ 
40. นางกฤตนัย  ล้ าจุมจัง      กรรมการ 
41. นางแจ่มนภา  ล้ าจุมจัง     กรรมการ 
42. นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์     กรรมการ 
43. นางจิตติมา  เจริญศักดิ์ขจร     กรรมการ 
44. นางยุวธิดา  บัวศรี      กรรมการ 
46. นางสาวภัทริกา  ศรีขอดเขต     กรรมการ 
47. นางอนิสรา  ผจงศิลป์      กรรมการ 
48. นายสรกฤช  ฆารโสภณ     กรรมการ 
49. นายสุขสันต์  จ าเริญสัตย์     กรรมการ 
50. นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์     กรรมการ 
51. นางยุพาภรณ์ ภักดีชน     กรรมการ 
52. นายจตุรงค์  กมลเลิศ      กรรมการ 
53. นางไข่มุก  สุชะไตร      กรรมการ 
54. นางสาวรจนา  บุญสาร     กรรมการ 
55. นางสาวชฎาลักษณ์  จิตราช     กรรมการ 
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56. นางสาวพัชรพิชญ์  จิตต์ชื่น     กรรมการ 
57. นางสาวจูนจุฬา  ทิพย์พิมานพร    กรรมการ 
58. นางสาวฐาปนี  พัฒนสาร     กรรมการ 
59. นางสาวชมพูนุช  วรภัทราทร     กรรมการ 
60. นางสาวกุลธิดา  ชูเสน      กรรมการ 
61. นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
62. นายพิสุทธิ์  ไสยนิตย์      กรรมการ 
63. นางวาสนา  อ าภวา      กรรมการ 
64. นางพัชรา  นามวิจิตร      กรรมการ 
65. นายชาติชาย  อนุแสน     กรรมการ 
66. นายทวี  บัวค าภู      กรรมการ 
67. นางกุหลาบ  ไชยจ านงค์     กรรมการ 
68.นายทวี  ทรภีสิงห์      กรรมการ 
69. นางอรกัญญา  ผลสว่างโชค     กรรมการ 
70. นางสมเพชร  อรุณไพร     กรรมการ 
71. นางพีรญา  แสนวาปี      กรรมการ 
72. นายวีรศักดิ์  กุลอัก      กรรมการ 
73. นายพชร  ข าคมเขต      กรรมการ 
74. นางสาวยุพาวี  สาริโส      กรรมการ 
75. นางสาวธิดารัตน์  สุจิตกุล     กรรมการ 
76. นายสมพร  ศรีขอดเขต หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
77. นายโดม  เศรษฐจันทร์     กรรมการ 
78. นายวุฒิไกร  เที่ยงดี      กรรมการ 
79.นายเฉลิมสุข  พันธ์ส าอางค์     กรรมการ 
80. นายประภัสสร  อุทัยแพน     กรรมการ 
81. นายสมศักดิ์  ชัยแสนฤทธิ์     กรรมการ 
82. นายอาทิตย์  วิเชียรพันธ์     กรรมการ 
83. นางสาวพรนิรินธน์  โคตรผาย     กรรมการ 
84. นางจารุณี  เขตอนันต์  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา 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 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
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   และเทคโนโลยี    กรรมการ 
    93. นายสุพจน์  นาชัยเริ่ม      กรรมการ 

    94. นายวิวัฒน์  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  อ าภวา     กรรมการ 
106. นายวทัญญู  สารปรัง     กรรมการ 
107. นางสาวพิศมัย  มูลเอก     กรรมการ 
108.นายปิลันธก์  เศรษฐจันทร์     กรรมการ 
109. นางสุธนา รักษากุล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 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  กลีบจ าปา     กรรมการ 
123. นางสาวพนาวรรณ  นิลโสม     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 
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130. นางสาวพิมพ์พร  บังวัด งานประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
131. นางหทัยพรรณ  กันสิงห์ งานประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ   

 
สั่ง ณ วันที่  14  ธันวาคม พ. ศ.   2562 

 
 (ลงชื่อ) 

(นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลาไสย 
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ประกาศโรงเรียนกมลาไสย 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับ
มีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อน จะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้  ยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลง
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่งคือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน โรงเรียนกมลาไสย  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนกมลาไสย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกมลาไสย  มีคุณภาพและมาตรฐาน น าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก   โรงเรียนกมลาไสย จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา 2562  
 

                       ประกาศ ณ วันที่ 14  ธันวาคม พ. ศ.   2562 
 

 
 (ลงชื่อ) 

(นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์) 
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                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลาไสย 
 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนกมลาไสย 
เรื่อง ให้ใช้ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรฐาน 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

 
 
 
 
1) นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

2)  มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 

1) นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ระดับดีข้ึนไป  

 
 
 

ยอดเยี่ยม 

3)  มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

1) นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยการ
ประดิษฐ์หุ่นยักษ์จากขยะ และการละครสั้นภาษาอังกฤษ 

 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรฐาน 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

4)  มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

1) นักเรียนร้อยละ 85 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต และเรียนรู้สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีได้ 

 
 
 

ยอดเยี่ยม 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1) นักเรียนร้อยละ 85 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

 
ยอดเยี่ยม 

6)  มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ได้รับการแนะแนวทุกสัปดาห์ในการ
สร้างเจตคติท่ีดีและได้รับความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 85 ได้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

 
 

ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

 
 
1) นักเรียนร้อยละ 85 
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 

 
 

ยอดเยี่ยม 

2) นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นและมีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย 

1) นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมและวันส าคัญต่าง ๆ ที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

 
ยอดเยี่ยม 

3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
และความหลากหลาย 

1) นักเรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  
ยอดเยี่ยม 

4) นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

1) นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  
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ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรฐาน 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย 

 
ยอดเยี่ยม 

 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรฐาน 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

 
 
 
1) โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ 
PDCA 
 

 
ยอดเยี่ยม 

2.3 โรงเรียนมีการพัฒนา
วิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1) โรงเรียนจัดท าและใช้หลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน 
2) โรงเรียนมีหลักสูตรที่ครอบคลุมและใช้หลักสูตรตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มนักเรียนเรียนร่วม 
3) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน และชุมนุมที่หลากหลาย
สามารถเชื่อมโยงน าไปใช้กับชีวิตจริงได้ 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาวิชาชีพ
โดยการจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและบูรณาการในชั้น
เรียน ยอดเยี่ยม 

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามร่มรื่นปลอดภัยมีพ้ืนที่
พักผ่อนมีห้องส าหรับออกก าลังกายมีพ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมเพียงพอ
ส าหรับ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ยอดเยี่ยม 
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ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรฐาน 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

1)โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตมีระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
2)โรงเรียนมีการบริหารจัดการติดตั้งดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีให้แต่ละ
ห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
3)โรงเรียนที่หอประชุมและห้องเรียนที่มีระบบอินเตอร์เน็ตระบบ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 

 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน   
  

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

 
 
 
1) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนที่ออกแบบให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม คิดแก้ปัญหาลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดการ
เรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ได้ 

 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

1)ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างมี
คุณภาพ 

 
ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

1) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
ห้องเรียนให้น่าอยู่สะอาดสวยงามมีแหล่งเรียนรู้ภายในชั้นเรียน 
2)ครูบริหารจัดการชั้นเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
ห้องเรียนให้มีการจัดท าป้ายนิเทศสมาชิกของห้องเรียนตารางเรียนเอง
ประจ าวันรวมถึงป้ายนิเทศวันส าคัญ ความรู้ต่างๆ 
3) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนให้ทุกห้องเรียนมีภาพสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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ประจ าปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน   
  

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

4) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนมีคุณธรรมมีระเบียบวินัยใน
การวางรองเท้า ระเบียบวินัยการปฎิบัติตนในห้องเรียนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมในชั้นเรียน 

3.4  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1) ครูทุกคนจัดท าแผนการสอนบันทึกแผนการสอนและปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
2)ครูทุกคนจะท าข้อสอบเพื่อวัดประเมินผลนักเรียน 
3)ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละหนึ่งเรื่อง 

 
 

ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

1) ครูทุกคนท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง(SAR) 
2)ครูทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
3)ครูทุกคนจัดท าออกแบบแผนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 
     ระดับ 5 ระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับ 4 ดีเลิศ  
   ระดับ 3 ดี 
   ระดับ 2 ปานกลาง  
   ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 

2. การก าหนดค่ า เป้ าหมาย  ในแต่ ล ะประ เด็ น พิจา รณา  จะก าหนด เป็ นระดั บคุณภาพ  หรื อ 
เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของโรงเรียนกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกมลาไสย  
.................................................................................  

 
 ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนกมลาไสย  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ มาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562  จึงมีมติเห็นชอบและรับรอง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการ
ของโรงเรียนกมลาไสยต่อไป 
 

 

 
(นายวีระพงษ์  วีระนาคินทร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 

 
 
 
 



 
33 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกมลาไสย  

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 14  ธันวาคม พ. ศ. 2562 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนกมลาไสย 
เรื่อง ให้ใช้ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 
..................................................................... 

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 9 (3) ได้ ก าหนดการ
จัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด  มาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงศึกษาธิการมี
อ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน  และมาตรฐานการศึกษา และ
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกมลาไสย  มีคุณภาพและมาตรฐาน 
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก   โรงเรียนกมลาไสย จึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2562  เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

        ประกาศ ณ วันที่ 14  ธันวาคม พ. ศ.   2562 

                                                                                
(นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์) 



 
36 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

          ผู้อานวยการโรงเรียนกมลาไสย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนกมลาไสย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

ค าชี้แจง แบบสรุปการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 นี้ มี 5 ระดับ 
ดังนี้ 
 

   4 : ผลการด าเนินงานมีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับมากที่สุด   (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

   3 : ผลการด าเนินงานมีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับมาก         (ร้อยละ 70-79) 

   2 : ผลการด าเนินงานมีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับปานกลาง  (ร้อยละ 60-69) 

   1 : ผลการด าเนินงานมีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับน้อย        (ร้อยละ 50-59) 

   0 : ผลการด าเนินงานไม่มีคุณภาพและไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์               (ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละของ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับคณุภาพ หมายเหต ุ

      4 3 2 1 0   

1 ประกันชีวิตกลุม่นักเรยีน 100           

2 โรงน้ าดื่มตราดอกบัว 100           

3 ปรับปรุงการให้บริการ KLS Complex 100           

4 จัดกิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 94.11           
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5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 92.65           

6 จัดกิจกรรมป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 94.11           

7 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมและคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

94.12           

8 
จัดกิจกรรมส่งเสรมิประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 

95.26           

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละของ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับคณุภาพ หมายเหต ุ

      4 3 2 1 0   

9 
จัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 
ครู นักเรียน บุคลากร 

95.58           

10 
แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 และเปิดบ้าน
วิชาการ 

97.06           

11 ปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานนักเรียนใหม่ 95.26           

12 
ส่งเสริมสนับสนุนการติวเสริมความรู ้
นักเรียนทุกระดับ 

83.82           

13 
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกโรงเรียน  
ระดับ ม.1-ม.6 

100           

14 
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรยีนจบ
การศึกษา 

95.59           

15 วันสุนทรภู ่ 95.59           

16 
ปี 2562 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก 
เขียนไมไ่ด ้

92.65           

         

17 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและคะแนน O-Net 
ภาษาไทย 

95.59           

18 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP 83.82           

19 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและ O-NET คณิตศาสตร ์ 94.12           



 
38 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

20 แข่งขันเกม A-Math ซูโดกุ คดิเลขเร็ว 92.65           

21 สอบแข่งขันวัดความรู้ทางคณิตศาสตร ์ 82.35           

22 พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร ์ 86.76           

23 
เสรมิสร้างจิตอาสาพัฒนาสื่งแวดลอ้ม Eco 
School 

100           

24 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 89.71           

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละของ

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับคณุภาพ หมายเหต ุ

      4 3 2 1 0   

25 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาสังคมศึกษา 82.54           

26 
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมปลูกฝังคา่นิยม  
12 ประการ ตามแนวทางโรงเรียนวิธีพุทธ 

86.57           

27 อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย 83.82           

28 กิจกรรมวันคริสต์มาส 97.06           

29 
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วย 
ครูเจ้าของภาษา ( งบจ้างครู ตปท.) 

92.65           

30 พัฒนาค าศัพท์ Spelling Bee 89.71           

31 เรียนเสรมิความรู ้Insight 94.12           

32 
เตรียมความพร้อมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

100           

33 Student Exchange to Russia 100           

34 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 100           

35 แข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 100           

36 แข่งขันกีฬาภายใน  88.24           

37 เสรมิสร้างบุคคลแห่งการเรียนรูด้้าน ICT 
        

94.80            

38 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่งานอาชีพ 94.8           

39 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพ 82.56           



 
39 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

40 ส่งเสริมนักเรียนด้านทัศนศลิปส์ู่ความเป็นเลิศ 100           

41 
ส่งเสริมนักเรียนความสามารถด้านดนตรีวงคอม
โบ 

94.8           

42 ส่งเสริมนักเรียนความสามารถด้านวงโยธวาทิต 88.24           

43 ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านนาฎศลิป ์ 92.5           

44 เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น 100           

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละของ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับคณุภาพ หมายเหต ุ

      4 3 2 1 0   

45 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน  

80.88           

46 พัฒนาการแข่งขันระบบหมู ่ 94.12           

47 ติดตามนักเรยีนที่จบ ม.3 และ ม.6  98.53           

48 ส่งเสริมและพัฒนายุวชนแนะแนว (YC) 97.06           

49 
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรยีนห้องเรียน
พิเศษ 

80.88           

50 เพิ่มศักยภาพผลการเรียนและการแข่งขัน 95.59           

51 ประชาสมัพันธ์โครงการ Ac.GP.   100           

52 ส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียน   95.06           

53 
เพิ่มพูนเนื้อหาในระดับชั้นที่สูงข้ึนช่วงปิดภาค
เรียน 
ฤดูร้อน (Summer)  

86.76           

54 วัดความรูด้้านภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ 80.88           

55 สอบแข่งขันวัดความรูร้ะดับนานาชาติ 82.56           

56 เตรียมหุ่นยนต์รอบคัดเลือก 92.5           

  ระดับคุณภาพเฉลี่ย มาตรฐานที่ 1 92.82           

 



 
40 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละของ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับคณุภาพ หมายเหต ุ

      4 3 2 1 0   

1 งบบริหาร 100            

2 งบส ารองจ่าย 100            

3 จัดการสาธารณูปโภคน้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์ 100            

4 จัดการงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน 100            

5 

 จ้างลูกจ้างช่ัวคราว (คร ูพนักงานขับรถ 
พนักงาน 
บัญชี ยามรักษาการณ์ พนักงานท าความ
สะอาด)  

          
100             

6 ลดการใช้น้ าของหน่วยงานสถานศกึษา 100            

7 ลดค่าใช้จ่ายไปรษณีย ์ 100            

8 
บริหารจดัการรายการวัสด ุครุภณัฑ์ งาน
ก่อสร้าง 
ในปีการศึกษาเดมิ 

100            

9 
จัดการงบปัจจยัพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน 

100            

10 จัดการงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน 100            



 
41 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

11 
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลูการใช้จ่ายด้าน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

100            

12 น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ใช้ในราชการ 100            

13 ซ่อมบ ารุงครภุัณฑ ์ 100            

14 จัดการงบประมาณหนังสือเรียน 100            

15 
ปรับปรุงกิจกรรมยกเลิกข้ันตอนกระบวนงาน 
ด้านสารบรรณ ลดการใช้กระดาษส าหรับงาน 
สารบรรณของโรงเรยีน 

100            

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละของ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับคณุภาพ หมายเหต ุ

      4 3 2 1 0   

16 
จัดท าและด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

100            

17 การประกันคณุภาพภายในและภายนอก 100            

18 ปรับปรุงการด าเนินงานส านักงานอ านวยการ 100            

19 พัฒนาบุคลากร 100            

20 ศึกษาดูงานครู บุคลากร 100            

21 เสรมิรั้วด้านทิศตะวันออก            ไม่ด าเนินการ 

22 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 100            

23 ปูกระเบื้องเวที Lotus Hall            ไม่ด าเนินการ 

24 ปรับปรุงระบบน้ าเสีย KLS Complex 80            

25 จัดท าที่จอดรถจักรยานยนต์นักเรยีนใหม ่ 91.18            

26 ติดตั้งกล้องวงจรปดิทั่วท้ังบริเวณโรงเรียน            ไม่ด าเนินการ 

27 ปรับปรุงที่จอดเรือยาวประเพณ ี            ไม่ด าเนินการ 

28 
ส่งเสริมการด าเนินงานและจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

100            

29 
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อปรับปรุง 
หอประชุมนิลปัทม์และหอสมดุ 

85.29            



 
42 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

30 พัฒนาอาคารสถานท่ี 87.89            

31 ปรับปรุงส านักงานกิจการนักเรียน 91.18            

32 ปรับปรุงสารสนเทศงานกิจการนักเรียน 85.29            

33 การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 100            

34 จัดการค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เนตความเร็วสูง 100            

         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละของ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับคณุภาพ หมายเหต ุ

      4 3 2 1 0   

35 จัดซื้อวัสดสุ านักงานสนบัสนุนการเรียนการสอน 100            

36 นิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 80.88            

37 โรงเรียนมาตรฐานสากล 88.24            

38 สอบแข่งขันระดับนานาชาต ิ 100            

39 
ระดมทรัพยากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพนักเรียนช้ัน ม.
6 

100            

40 ปรับปรุงส านักงานทะเบียน 83.75            

41 จัดซื้อวัสดุงานทะเบียน 89.71            

42 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา 95.59            

43 วัสดุส านักงานวิชาการ 80.88            

44 วัสดุส านักงานทะเบียน 83.75            

45 ปรับปรุงต่อเติมห้องวิชาการ 100            

46 ปรับปรุงส านักงานภาษาไทย 100            

47 วัสดุส านักงานกลุ่มสาระภาษาไทย 100            

48 วัสดุส านักงานกลุ่มสาระคณติศาสตร ์ 100            

49 วัสดุส านักงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ 100            

50 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
        

94.80             



 
43 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

51 วัสดุส านักงานสังคมศึกษาฯ 94.8            

52 ปรับปรุงส านักงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 82.56            

53 วัสดุส านักงานต่างประเทศ 100            

54 
จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้สขุศึกษา พล
ศึกษา 

94.8            

55 
ปรับปรุงส านักงานกลุ่มสาระฯสุขศึกษา พล
ศึกษา 

88.24            

56 จัดสร้างสนามตะกร้อ            ไม่ด าเนินการ 

57 วัสดุส านักงานกลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา 100            

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละของ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับคณุภาพ หมายเหต ุ

      4 3 2 1 0   

58 วัสดุส านักงานกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 80.88           

59 จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์นาฏศลิป ์ 94.12           

60 วัสดุส านักงานศิลปะ 98.53           

61 ปรับปรุงห้องนาฏศลิป ์ 97.06           

62 ปรับปรุงห้องกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 100           

63 วัสดุส านักงานงานแนะแนว 100           

64 สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการศึกษา 100           

65 
พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพ(แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ) 

100           

66 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ ์  100           

67 พัฒนาบุคลากร   100           

68 จ้างลูกจ้างช่ัวคราว 100           

69 
เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และปรับปรุง
พัฒนา 
อุปกรณ์ ICT  

100           

70 
ปรับปรุงระบบอุปกรณ ์ICT เพื่อการเรยีนการ
สอน 

100           



 
44 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

71 พัฒนางานห้องสมุด 100           

72 
เช่าคอมจัดการเรยีนการสอนโดยบูรณาการ 
ด้วยภาษาอังกฤษ (งบ EIS) 

100           

73 จ้างลูกจ้างช่ัวคราว 100           

  ระดับคุณภาพเฉลี่ย มาตรฐานที่ 2 96.32           

 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละของ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับคณุภาพ หมายเหต ุ

      4 3 2 1 0   

1 ปรับปรุงพัฒนางานหลักสูตร 100           

2 พัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผล 100           

3 วัสดุงานวัดผลประเมินผล 100           

4 ค่ายคณติศาสตร ์ 89.71           

5 ค่ายวิทยาศาสตร ์ 88.24           

6 อาหารนานาชาต ิ 100           

7 
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร 

87.79           

8 
ส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะ 
การสื่อสารในการศึกษาภาษาจีน 

100           

9 ค่ายดนตรีสากล 88.24           

10 ค่ายวงโยธวาฑิต 88.24           



 
45 รายงานการประจ าปขีองโรงเรียนกมลาไสย (SAR) ปีการศึกษา 2562 

11 นักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว ์ 92.65           

12 ส่งเสริมอัจฉรยิะภาพหุ่นยนต์นานาชาติ 97.06           

13 
การแข่งขันหุ่นยนต ์ 
KAMALASAI ROBOCON 2019 

92.5           

14 
พัฒนาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
ด้วยครไูทย (EIS) 

90.56           

  ระดับคุณภาพเฉลี่ย มาตรฐานที่ 3 93.93           

  ระดับคุณภาพเฉลี่ย ทั้ง 3 มาตรฐาน 94.35           

 


