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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
(Self-Assessment Report : SAR)  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธาน ีชุมพร 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



หน้า 2 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ความรู้
และข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน มีค่านิยมท่ีมุ่งเน้นความรักสามัคคี โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษานำเสนอผลการดำเนินงานรายงานประจำปี ของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา มีการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจำปีของสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามจุดท่ีควรพัฒนา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ผล
จากการดำเนินงานตามโครงการและกิจ กรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษา 
และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้
ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินตามมาตรฐาน  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปี
การศึกษา 2563 สรุปได้ว่า ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ท้ัง 3 มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานท่ี 
1 คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ และท้ังนี้โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) สมศ. เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  โดยมีระดับคุณภาพ ดี ท้ังนี้โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ ตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผล
ประเมินใน มาตรฐานท่ี 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการ
มีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมิน และการดำาเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนา ตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังท่ีปรากฏผล
ประเมินใน มาตรฐานท่ี 2  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เลศ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา
รายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง ในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เลิศ ดังท่ีปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานท่ี 3 โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายเพื่อเกิด
ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับดี 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

  ด้านคุณภาพของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน และการวัดผล 
ประเมินผลด้วยตนเอง เช่น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมในช้ันเรียน การกำหนดคะแนนแต่ละ
ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนต่าง ๆ การออกแบบเครื่องมือท่ีใช้วัดผลประเมินผล การประเมินผลงานของตนเอง 
และเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจและเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้และเน้นพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และโรงฝึกงาน 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
   1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติจริง ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย  
  2. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล 
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง  
  3. ครูควรดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยแยกเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และ อ่อน 
ตามท่ีได้ดำเนินการอยู่แล้วให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน 
  4. เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

คำนำ 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓” ฉบับนี้จัดทำขึ้น
เพื่อรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
ท่ีกำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่
สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานท่ี ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้
ผลงานดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับ
นี้จะเป็น ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 
 

  
              
          (นายธีรเดช  จู่ท่ิน) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
      ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

สารบญั 
 
ส่วนที่                            หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร                ก 
คำนำ                   ข 
สารบัญ                  ค 
สารบัญรูปภาพ                 ง 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน        จ 

๑ ข้อมูลพื้นฐาน                  ๑ 
 ข้อมูลท่ัวไป................................................................................................................   ๑ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร................................................................................................   ๑๐ 
 ข้อมูลนักเรียน...........................................................................................................    ๑๒ 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา.......................................................    ๑๓ 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน..........................................................................   ๑๓ 
 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา...........................................   ๑๙ 
 ข้อมูลงบประมาณ.....................................................................................................    ๒๐  
 สภาพชุมชนโดยรวม..................................................................................................    ๒๑ 
 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและขอ้เสนอแนะ...................................   ๒๒ 
      ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา...................................................................................   ๒๖ 
๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา             ๓๘ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน.............................................................................   ๔๗ 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ....................................................   ๕๔ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..................   ๕๘ 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม...................................................................................   ๖๐ 
 

๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ        ๖๑ 
 จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา.........................................................................................   ๖๑ 
 แนวทางพัฒนาในอนาคต............................................................................................   ๖๒ 
 ความต้องการการช่วยเหลือ........................................................................................       ๖๒ 
 

๔ ภาคผนวก......................................................................................................................      ๖๓ 

 
 
 
 
 

ง 
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สารบญัรูปภาพ 
เรื่อง           หน้า 
 

ภาพท่ี ๑  ๑ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 
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การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมครั้งท่ี                     เมื่อ
วันท่ี        เดือน           พ.ศ. .๒๕๖๔  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมแล้ว     
 

เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 
 

       (ลงช่ือ)........................................................ 
           (นายทวีป งามประดิษฐ์) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

         โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
                   ………/………………/…………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

จ 
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ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
  ช่ือโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ท่ีต้ังปัจจุบันอยู่เลขท่ี ๒ หมู่ท่ี ๗ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐๗๗-๓๘๗๑๒๕ โทรสาร ๐๗๗-๓๘๗๑๒๕      
e-mail webmaster@khiansa.ac.th. Website www.khiansa.ac.th  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อท่ี ๔๘ ไร่  ๒ งาน ๔๐  ตารางวา มีเขตพื้นท่ีบริการ ๑๒ หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ 
๑ - หมู่ ๗ ตำบลเคียนซา หมู่ ๑ - หมู่ ๓ ตำบลเขาตอก, หมู่ ๒ และ หมู่ ๔ ตำบลอรัญคามวารี  

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

  โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเคียนซา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี-ชุมพร เปิดทำการสอนครั้งแรกเป็นสาขาของโรงเรียนพระแสง
วิทยา เมื่อวันท่ี ๖  มิถุนายน ๒๕๑๗ โดยมีนายนิกร ทิพสุวรรณ นายอำเภอเคียนซา เป็นผู้เปิด นายคลาย   
พุ่มน้อย ครูใหญ่โรงเรียนพระแสงวิทยาเป็นผู้บริหาร โดยมอบให้ นายณรงค์  เช่ียวควน ครูโรงเรียนพระแสง
วิทยามาทำการสอน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ส่งครูมาช่วยสอนอีก ๒ คน โดยอาศัย
อาคารเรียนของโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐารามเป็นอาคารเรียน ต่อมา นายนิคม  โพธิ์เพชร  ได้มาดำรงตำแหน่ง
ครูใหญ่ เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๑๘ และมีผู้บริจาคท่ีดินให้แก่โรงเรียน ๔ ราย ได้แก่ ๑. นายเค้ียน ต้ิว
ตระกูล  ๒. นายหวน  แซ่เฮ่า  ๓. นายยวน  เฮนะเกษตร และ ๔. นายเจริญ  กวั้งซ้วน  โดยนายผัดหยวน  แซ่
หลี ได้อนุเคราะห์เครื่องจักรกลในการดำเนินการต่าง ๆ รวมเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ  ๔๘ ไร่  ๒ งาน ๔๐  
ตารางวา โดยมีกำนันทวิญญ์  สุราษฎร์ เป็นผู้ประสานงาน และย้ายมาทำการสอน ณ ท่ีต้ังของโรงเรียนใน
ปัจจุบัน เลขท่ี ๒ หมู่ท่ี ๗ บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันท่ี  
๒๓ ธันวาคม  ๒๕๑๙  เป็นต้นมา ปัจจุบันมี นายธีรเดช  จู่ท่ิน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนต้ังแต่วันท่ี  ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมได้ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบในฝันเมื่อปี ๒๕๔๙ และจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ี ๓ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ. 
เมื่อวันท่ี ๒๔, ๒๗ และ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา จาก สมศ. รอบ ๓ เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗   

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๕๑   
ได้ใช้หลักสูตรใหม่จัดให้มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการ
วัดผลประเมินผล คือมีการวัดผลก่อนเรียน  หลังเรียน สอบวัดผลกลางภาค  ปลายภาค แฟ้มผลงานนักเรียน 

ข  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

mailto:webmaster@khiansa.ac.th
http://www.khiansa.ac.th/
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และพิจารณาจากการร่วมกิจกรรม  สำหรับนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการลงทะเบียนเรียน
ซ้ำจนนักเรียนเรียนจบหลักสูตร  

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

   

 

 

คำขวัญ 

ประพฤติดี กีฬาเก่ง เคร่งวิชาการ ช่วยงานสังคม 
ปรัชญา 

เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น งานเป็นงาน 
คติพจน์ 

สมคฺคานํตโปสุโข ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงย่อมก่อให้เกิดสุข 
สีประจำโรงเรียน 

เหลือง – ดำ 
สีเหลือง  หมายถึง  ปัญญา ความคิด 

สีดำ  หมายถึง  พลัง 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“ช่วยเก็บ ช่วยกวาด ให้โรงเรียนสะอาด” 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
“โรงเรียนปลอดขยะ” 

 
 
 

๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา 
  โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน
รอบปีท่ีผ่านมา มีการวิเคราะห์นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อศึกษาและนำข้อมูล ผลการประเมิน ผลการ
นิเทศและติดตามการขับเคล่ือนตามนโยบายต่าง ๆ จัดประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ แนวทาง
ในการปฏิบัติ และร่วมกันวางแผนในการขับเคล่ือน การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ใน
การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและความจำเป็นเร่งด่วน
ของสถานศึกษา ตลอดจนสอดรับกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและพร้อมท้ัง จัดหาทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณให้เพียงต่อการดำเนินงานของโรงเรียน 
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วิสัยทัศน์   
   มุ่งพัฒนาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
         ๒. พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
         ๓. พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้
        ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  

๕. ปลูกจิตสำนึกรักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

เป้าหมาย 

                   ๑. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ 
                  ๒. ผู้เรียนส่ือสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา   
                  ๓. ผู้เรียนมีความล้ำหน้าทางความคิด 
                  ๔. ผู้เรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
                  ๕. ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
   ๖. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นไทย 
   ๗. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
   ๘. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีจิตอาสาสู่ชุมชน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
                  ๙. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                ๑๐. ครูจัดกิจกรรมบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  ๑๑. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
                  ๑๒. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ค่านิยม 
         รักความสะอาด รักส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์การดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 
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๑.๓ ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      ๑.๓.๑ จำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์  
                    ในการทำงาน 

 ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามตำแหน่งงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
ตำแหน่งงาน จำนวน(คน) 

ผู้บริหาร  
ครูผูส้อน  
พนักงานราชการ  
ครูอัตราจ้าง  
ลูกจ้างประจำ  
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน  
คนงาน/คนสวน/พนักงานขับรถ  

รวมทั้งสิ้น  
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ตารางที่ ๒ จำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี 
จำนวน (คน)     
ร้อยละ     
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ตารางที่ ๓ จำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 
สาขาวิชา จำนวน(คน) 

๑. บริหารการศึกษา  
๒. คณิตศาสตร์  
๓. วิทยาศาสตร์  
๔. ภาษาไทย  
๕. ภาษาต่างประเทศ  
๖. สังคมศึกษา  
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
๘. ศิลปะ  
๙. สุขศึกษาและพละศึกษา  
๑๐. แนะแนว  

รวม  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๔ จำนวนภาระงานสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ของครูและบุคลากรในแต่ละสาขาวิชา 

สาขาวิชา จำนวน(คน) จำนวนภาระงานสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (คาบ) 
๑. บริหารการศึกษา   
๒. คณิตศาสตร์   
๓. วิทยาศาสตร์   
๔. ภาษาไทย   
๕. ภาษาต่างประเทศ   
๖. สังคมศึกษา   
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๘. ศิลปะ   
๙. สุขศึกษาและพละศึกษา   
๑๐. แนะแนว   

รวม   
               *  รวมครูอัตราจ้างและครูชาวต่างชาติ 
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๑.๔ ข้อมูลนักเรียน  
1.4.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันเรียน และเพศ 
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จำแนกตามระดับช้ัน ประจำปีการศึกษา 2563 
รวม 1,378 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) 
 

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

เพศ 
ชาย ๑๘๗ ๑๓๑ ๑๑๖ ๔๓๔ ๗๘ ๕๗ ๔๘ ๑๘๓ ๖๑๗ 

หญิง ๑๕๒ ๑๓๐ ๑๓๑ ๔๑๓ ๑๔๕ ๙๘ ๑๐๑ ๓๔๔ ๗๕๗ 

รวม   ๓๓๙ ๒๖๑ ๒๔๗ ๘๔๗ ๒๒๓ ๑๕๕ ๑๔๙ ๕๒๗ ๑๓๗๔ 

จำนวนห้องเรียน  ๘ ๗ ๗ ๒๒ ๖ ๕ ๕ ๑๖ ๓๘ 

เฉลี่ยต่อห้อง   ๔๒ ๓๗ ๓๕ ๓๘ ๓๗ ๓๑ ๓๐  ๓๓ ๓๖  
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  ๑.๔.๒ จำนวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จำแนกตามคุณลักษณะ  
   - (ไม่มี) 
๑.๕ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
  ๑.๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓  
  ตารางที่ ๖ แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับคะแนน ๖๐ คะแนนและ ๗๐ คะแนนขึ้นไป จำแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับช้ัน             
ร้อยละของระดับผลการเรียน 

ต้ังแต่  ๖๐ คะแนน ขึ้นไป ต้ังแต่  ๗๐ คะแนน ขึ้นไป 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๘๐.๗๕ ๕๔.๗๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๗๓.๓๔ ๔๗.๒๘ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๘๕.๕๐ ๕๖.๗๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๘๓.๘๙ ๕๗.๓๗ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๘๖.๗๒ ๖๖.๒๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๘๕.๗๐ ๕๘.๘๑ 

ค่าเฉล่ีย ๘๒.๖๕ ๕๖.๘๖ 
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๑.๕.๒ จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ันท่ีผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
การเขียน การคิดคำนวณ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะสำคัญตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์ 
ท่ีสถานศึกษากำหนด  
  ตารางที่ 7 แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามระดับคุณภาพ
จำแนกตาม ระดับช้ันประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน/จำนวน  
ระดับผลการประเมิน (ร้อยละ) 

3 2 1 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 46.17 52.62 1.20 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 48.05 46.72 5.23 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 50.96 47.22 1.83 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 50.40 47.20 2.39 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 47.25 50.14 2.62 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 49.37 49.09 1.64 0.00 

รวมทัง้หมด 49.40 48.83 2.49 0.00 
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1.5.3 จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ันท่ีผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
จำแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2563 

  

ตารางที่ 8 แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีการประเมินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จำแนกตาม 
ระดับช้ัน ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับช้ัน/จำนวน  
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 45.74 51.93 2.33 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 47.79 45.68 6.52 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 50.67 46.64 2.70 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 49.70 46.50 3.80 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 47.04 48.46 4.50 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 49.37 47..81 2.81 0.00 

ค่าเฉลี่ย 48.39 47.84 3.78 0.00 
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1.5.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้านรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับช้ัน/จำนวน  
ร้อยละสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1 2 3 4 5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                   80.12 73.44 81.15 91.28 85.62 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 82.23 75.72 82.50 92.80 85.86 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 83.45 75.76 83.72 93.64 85.95 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 83.68 76.50 83.65 94.22 87.67 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 84.38 77.54 83.75 95.28 88.42 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 85.55 77.76 85.98 96.85 90.64 

ค่าเฉลี่ย 83.24 76.12 83.46 94.01 87.36 
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1.6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษาระดับชำติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ตารางที ่9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  
             ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำแนกตามกลุ่มสาระ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 50.18 29.12 21.00 27.54 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 55.11 34.24 25.14 29.77 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 55.18 34.14 25.82 30.17 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 54.29 34.48 25.46 29.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 14 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ตารางที ่10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
             ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำแนกตามกลุ่มสาระ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 39.51 22.49 19.61 27.27 33.20 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 44.25 27.80 25.17 32.14 35.90 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 45.22 29.73 26.33 33.04 36.32 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 44.36 29.94 26.04 32.68 35.93 
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1.7 ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา  
ตารางท่ี 11 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/ครู/นักเรียนในปีการศึกษา 2563 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ระดับสถานศึกษา -  
   
ผู้บริหาร -  
   
ครู 
1. นางสาวอรทัย  ชนะกาญจน ์
2. นางสาวเสาวภา  อุราพร 
3. ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุรีย์  ทองพิมล 
4. นางสาวกัญญานิษฐ์ ขุนประดิษฐ์ 
5. นางสาวลัญจกร  ทองเรือง 
6. นางสาวทัศนวรรณ รามณรงค์ 
7. นางสาวกนกอร  ฤกษ์ดี 
8. นางสาวสโรชา  คชรัตน์ 
9. นางนฤมล   เกิดช่วย 
10.นายอนุตร  สงพรหมณ์ 
11.นางสาวขนิษฐา  บางเดือนกิจ 

ครูดีไม่มีอบายมุข 

 
 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นักเรียน 
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1.8 ข้อมูลอาคารสถานที่  
  1.8.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 6 หลัง ได้แก่  
          1.8.1.1 อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง  
          1.8.1.2 อาคารประกอบ จำนวน 2 หลัง  
    - อาคารสำหรับประชุม จำนวน 1 หลัง  
    - อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง  
   1.8.2 จำนวนห้องเรียนท้ังหมด 38 ห้องเรียน แบ่งเป็น  
   - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จำนวน 22 ห้อง  
   - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 จำนวน 16 ห้อง 
 
1.9 ข้อมูลงบประมาณ  
ตารางท่ี 12 แสดงการจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงานของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
 

สรุปประมาณการรายจ่าย 2563 

ท่ี กลุ่มบริหารงาน 

ประเภทเงิน 

รวม ร้อยละ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้ ระดมทรัพยากร 

1 วิชาการ             724,430  1,026,090      1,750,520  19.00 

2 กิจการนักเรียน             447,600  154500         602,100  6.54 

3 แผนงานและงบประมาณ          1,736,700  22985  215,900  1782310  3,757,895  40.79 

4 บุคลากร             199,000     284,100  399900     883,000  9.58 

5 บริหารทั่วไป          1,811,125  5725      1,816,850  19.72 

6 สำรองจ่าย             402,045            402,045  4.36 

  รวม          5,320,900  1209300.00  500,000  2182210.00  9,212,410  100.00 
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1.10 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1.10.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนทางเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 
๓๙,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ท่ีว่าการอำเภอ สำนักงานเกษตร โรงเรียน สถานีตำรวจ   
สำนักงานเทศบาล ห้องสมุดประชาชน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม เนื่องจาก มีสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศเหมาะสม   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ี
รู้จักโดยท่ัวไป คือ งานประเพณีลอยกระทง ทำบุญเดือนสิบ และอื่น ๆ 

1.10.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลัก คือร้อยละ 95 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ประมาณ 50,000 บาทต่อปี 
จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 3 คน 

1.10.3 โอกาสและข้อจำกัด 

โอกาส 

1.10.3.1 ท่ีต้ัง โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เป็นโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในเขตตำบล เป็นลักษณะของชุมชน 
ชนบท พื้นท่ีโดยรอบบริเวณส่วนใหญ่เป็นส่วนราการและชุมชน คือ ทิศตะวันออก ท่ีว่าการอำเภอเคียนซาและ
สถานีตำรวจภูธรเคียนซา ทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร โรงพยาบาลเคียนซา ทิศเหนือ โรงเรียนเยาวเรศ
วิทยา ทิศใต้ สวนการเกษตรยางพาราและสวนปาล์ม  

1.10.3.2 สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนให้บริการโดยรัฐ ชุมชนดังกล่าวมีระบบน้ำใช้ 
ระบบ ไฟฟ้า ท่ีบริการโดยรัฐ มีระบบการขนถ่ายและเก็บขยะมูลฝอยโดยการบริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเคียนซา ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของบ้านพักอาศัย สวนการเกษตรยางพาราและสวนปาล์ม คุณภาพการใช้
งานได้ดี  

1.10.3.3 เศรษฐกิจและสังคม ชุมชนในละแวกใกล้เคียงประมาณร้อยละ 95 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ประมาณ 50,000 บาทต่อปี   

 ข้อจำกัด  อาทิ บ้านของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในเวลาท่ี
ไม่ใช่เวลาเรียนปกติจะยุ่งยาก และสภาพปัญหาในครอบครัวที่มีการอย่าร้าง 
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1.11 แหล่งเรียนรู้  
  1.11.1 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนใช้ตลอดปีการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ตารางท่ี 13 สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
 

ท่ี แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 
1. ห้องสมุดโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ตลอดปีการศึกษา 
2. ห้องโสตทัศนศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ตลอดปีการศึกษา 
4. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตลอดปีการศึกษา 
5. ห้องปฏิบัติการเคมี ตลอดปีการศึกษา 
6. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตลอดปีการศึกษา 
7. ห้องอาเซียน ตลอดปีการศึกษา 
8. ห้อง Zero waste ตลอดปีการศึกษา 
9. ห้องลูกเสือ ตลอดปีการศึกษา 

10. ห้องสมุด/มุม กลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 
11. ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปีการศึกษา 
12. ห้องพระพุทธศาสนา ตลอดปีการศึกษา 
13. โรงฝึกงาน ตลอดปีการศึกษา 
14. ห้องดนตรี/นาฎศิลป ์ ตลอดปีการศึกษา 
15. ห้องคหกรรม ตลอดปีการศึกษา 
16. ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
17. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ตลอดปีการศึกษา 

 

 ตารางที่ 14 สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
  - ไม่ได้ออกนอกแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เพราะสถาณการณ์การแพร่ของโรค
ระบาด โควิด 19 

ระดับชั้น 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก(จำนวนห้องเรียน) 

กระบ่ี  ชุมพร  ตรงั  ภูเก็ต  สรุาษฎรธ์านี  นครศรีธรรมราช 

ม.๑ - - - - - - 
ม.2 - - - - - - 
ม.3 - - - - - - 
ม.4 - - - - - - 
ม.5 - - - - - - 
ม.6 - - - - - - 

รวม 0 0 0 0 0 0 
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1.12 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เม่ือวันที่ ๒๔, ๒๗ และ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๔ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๓๔ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๑๙ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่ง ช้ีท่ี  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 

ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๗๐ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                          ใช ่ ❑ ไม่ใช ่
• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้         ใช ่ ❑ ไม่ใช ่
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช ่ ❑ ไม่ใช ่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ❑ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
        ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจะต้องสำรวจ
และศึกษาสภาพในการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีปัญหาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ด้วยการเสริมสร้างความ
ตระหนักถึงความสำคัญในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการวิจัยในช้ันเรียน นำผลการศึกษามาวางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียน จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรให้ความสำคัญในการดำเนินงาน มีการประเมินผลการเรียนรู้หลังสอนซ่อม
เสริมทุกครั้ง มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีระบุส่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สถานศึกษาควรมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย เช่น การท่องคำศัพท์ การท่องสูตรทางคณิตศาสตร์ การจัด
นิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมอ่านข่าว สรุปใจความสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ในทุกระดับ มีการนำผู้เรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น จัดคาบเรียนภาษาต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้การเรียนรู้มีความต่อเนื่องมากขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ควรใช้แผนผังความคิดและโครงงานมากขึ้น มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นระยะ ๆ เพื่อนำ
ผลมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมิน  O-NET ตาม
สาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีสำนักทดสอบแห่งชาติ (สทศ.) แจ้งให้สถานศึกษาทราบ และ
นำผลการวิเคราะห์มากำหนดเป้าหมายของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และแนวดำเนินการของครูท่ีจะต้องพัฒนาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช้ันของแต่ละช่วงช้ัน รวมท้ังมีการจัดติวเข้มก่อนสอบ O-NET และฝึกให้ผู้เรียนทำ
ข้อสอบท่ีมีความหลากหลายอย่างสม่ำเสมอ 

          ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 ๑) สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถช่วยงานทุกด้านของสถานศึกษา ได้เป็นอย่างดี มีการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงควรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่น สวน
ย่อมมีประเภท และมีป้ายช่ือพืชต่าง ๆ เป็นต้น 
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 ๒) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา มีการนำข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก สมศ. และจากการ
ประกันคุณภาพภายในมาจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน สถานศึกษาควรจ้างครูต่างชาติ มาสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เพื่อให้ ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรง เน้นการปรับพื้นฐานเป็นพิเศษในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ 

           ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ๑) ครูออกแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เป็นการเรียนด้วยการกระทำ(Learning by 
Doing) ให้มากท่ีสุด การใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มด้วยการทำงานกลุ่ม ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น 
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อหลุดพ้นจากความไม่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ ด้วยการ
ซักถามหรือให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาง่าย ๆ คิดหาเหตุผลเปรียบเทียบ และพิจารณาความสัมพันธ์
ของส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี และจำได้นาน และครูควรทำวิจัยช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลมา
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

  ๒) ครูควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ท้าทายความสามารถของผู้เรียน เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาของผู้เรียน สามารถวิเคราะห์
ผลการประเมินและนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมท้ังปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม ตลอดจนจำส่ือและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

        ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ โดยการช่วยเหลือ สนับสนุนของหน่วยงานต้น
สังกัด ตลอดจนผู้บริหารและครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงควรดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการศึกษาท้ังหมด เช่น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นต้น เพื่อ
สร้างความตระหนักและให้เห็นถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพภายใน และปรับปรุงการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

ข้อเสนอแนะสำคัญเพื่อการพัฒนา 
 สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาท่ีดีอยู่แล้ว แต่เพื่อเป็ นการ
พัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรดำเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
พัฒนาสถานศึกษาท่ีดำเนินการอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ โดยมีการวางแผน
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผ่านการประชุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทำวิจัยใน
ช้ันเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ผ่านมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องท้ังนี้
ควรดำเนินการภายใน ๑ ปี 
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ส่วนท่ี ๒ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ระดับดี 

 

1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดการเรียนรู้ท้ัง
รูปแบบการระดมสมอง การลงมือปฏิบัติจริง การร่วมมือกันเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้
ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ
ท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงานอีกท้ังมีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอน
ให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย การใช้ส่ือการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมท้ังมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
และแหล่งสืบค้นข้อมูล โดยสถานศึกษาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ และสร้างนวัตกรรมจากกิจกรรมการเรียน การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นิทรรศการวิชาการและการบูรณาการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันเรียน การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน 

  ในการนี้โรงเรียนเคียนฃวาพิทยาคม ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง 
ๆ ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมการอ่านเขียน การส่ือสารและคิดคำนวณของผู้เรียน  เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดของนักเรียน เช่นการคิดวิเคราะห์ การคิดรวบยอด การคิดประยุกต์ การเรียนท่ีได้ผล
การเรียนรู้เต็มศักยภาพจะพัฒนาทักษะการคิด ตลอดจนจำแนวคิดในศาสตร์ความรู้ได้แม่นยำและยั่งยืนนั้น 
ควรจัดกิจกรรมการเรียนด้วยวิธีกำหนดให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นรายบุคคล หรือปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน 
รวมท้ังการอธิบาย อภิปราย สรุปผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความรู้ทีละเล็กละน้อย ค่อยๆสะสมไปเรื่อย  ๆ 
บางครั้งอาจปรึกษาหารือและช่วยกันหาคำตอบร่วมกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนท่ี
เรียนไม่ทันได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กล้าตัดสินใจ 2) โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ แลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ปัญหาของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการนำทักษะท้ังด้านทัศนศิลป์  
ดนตรี นาฏศิลป์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียน ม.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่ือสารใน
ชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและตอบรับนโยบายอาเซียน และผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง 3) โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียน โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและท้องถิ่น โดยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี – นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และ
ส่ิงประดิษฐ์  ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
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กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์  เช่นโครงงานวิท ยาศาสตร์ Science Show  และอัจฉริยะภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
โดยจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 โดยการจัดกิจกรรมการสอบ Pre 
O-Net เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กิจกรรมพัฒนา ทักษะด้านภาษา เพื่อ
การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยครูเจ้าของภาษา 5) โครงการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนและศึกษาต่อของผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือทำงาน ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้
เพิ่มเติมในงานสภานักเรียนโดยการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนท่ีมีความพร้อม อย่างน้อย 1 
โรงเรียน และแนะแนวการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพและมีกิจกรรมแนะแนวสัญจร 6) โครงการวางแผน
ดำเนินงานวิชาการในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และแสดงผลงาน
ของนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี อาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์และ นศท. ตามหลักสูตร แก่นักเรียน 
และกิจกรรมทัศนศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับช้ัน 7) โครงการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน โดยส่งเสริม
ให้มีนิสัยรักการอ่าน ใหน้ักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือ
ต่าง ๆ ได้จัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์  พัฒนาทักษะ
ภาษาไทยให้กับผู้เรียน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานทางภาษาไทย นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง เห็นความสำคัญของทรัพยากรท่ีตนมี โดยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักวางแผนการใช้จ่ายของ
ตนเอง รู้เก็บ รู้จักออม อยู่อย่างพอเพียง ในการใช้เงินของตนเอง โดยการฝึกออมกับธนาคารโรงเรียน และการ
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 8) โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 10) โครงการรักท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน 11) 
โครงการส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย สร้างเครือข่ายตามโครงการนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษาให้มีความเข้มแข็ง  และ
รวบรวมทุนให้กับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และ 12) โครงการส่งเสริมสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตของสังคมของผู้เรียน  

  โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับประเด็น
พิจารณา ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง   ทุกฝ่ายร่วมกำหนดแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ร่วมกำหนดโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ร่วมกำหนด
หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน และชุมชน สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ รายงานประจำปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม โครงการส่งเสริมการอ่านเขียน การส่ือสารและคิดคำนวณของผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้ภาษาสาหรับนักเรียน โครงการแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ พัฒนาชีวิต  
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โครงการรักท้องถิ่นและความเป็นไทยของ
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ผู้เรียน โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตของสังคมของผู้เรียน โครงการส่งเสริมความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียน และโครงการวางแผนดำเนินงานวิชาการในการพัฒนาผู้เรียน
รอบด้าน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารได้ดี มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ตามวัยกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างอย่างเหมาะสมด้วยความสุภาพ ไม่ก้าวร้าว มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับ
ท่ีสูงขึ้น ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานตามวัยและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อาชีพท่ี
ใฝ่ฝัน  

   โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เช่น ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
คุณธรรม กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม To Be Number เข้าร่วมพิธี
ทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรม5ส จิตสาธารณะ กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1, ม.4 กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธง มีการติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหา โดยโรงเรียนใช้ระบบดูแล
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการคัดกรองนักเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียน จากกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ทำให้พบปัญหาของนักเรียนและสามารถแก้ปัญหานักเรียนได้ทันเวลา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรม
อบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา YC กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ กิจกรรมบริการสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมสีสันเส้นเสียงร้อยเรียงร่ายรำ ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และกิจกรรม Zero waste school 
 
2. ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน 
ให้เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณภาพท้ังด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม ปรากฏผลดังนี้  
           1. ผู้เรียนร้อยละ 83.89 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณและ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีสถานศึกษากำหนด  
            2. ผู้เรียนร้อยละ 79.81 มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
            3. ผู้เรียนร้อยละ 79.44 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
            4. ผู้เรียนร้อยละ 84.48 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร  
            5. ผู้เรียนร้อยละ 68.75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 83.04 มี
ระดับสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  
            6. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับช้ัน พบว่า นักเรียน
ร้อยละ ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีสถานศึกษากำหนด โดยแยกตามสมรรถนะดังนี้  
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  6.1 นักเรียนร้อยละ 83.24 มีความสามารถในการส่ือสาร ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท่ี
สถานศึกษา  
                         กำหนด  
 6.2 นักเรียนร้อยละ 76.12 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
                         ท่ีสถานศึกษากำหนด  
 6.3 นักเรียนร้อยละ 83.46 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ี   
                         สถานศึกษากำหนด  
 6.4 นักเรียนร้อยละ 94.01 มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
                         ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 6.5 นักเรียนร้อยละ 87.26 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท่ี 
                         สถานศึกษากำหนด  
        7. ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไปมีค่าเฉล่ียร้อยละ 
96.23  
        8. ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในทุกรายวิชาท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต่ำกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับประเทศ  
        9. ผู้เรียนร้อยละ 85.00 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี ต่องานอาชีพ  
        10. ผู้เรียนร้อยละ 83.15 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
        11. ผู้เรียนร้อยละ 85.75 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
        12. ผู้เรียนร้อยละ 83.30 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
        13. ผู้เรียนร้อยละ 89.07 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
        14. นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   
 
3. จุดเด่น 
 จากการท่ีโรงเรียนมีแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมี
วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมรองรับความแตกต่างและหลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียน ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะการทำงาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และนักเรียนมีความสามารถทางด้านกีฬา ผู้เรียนมีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม สามารถปฏิบัติ  ตนตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษาได้อย่างเคร่งครัด มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง รู้จักบทบาทและหน้าท่ี ของตนเอง รู้จักแบ่ง
เวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำกิจกรรมในช้ันเรียน การทำกิจกรรมเสริม หลักสูตร การทำกิจกรรม
จิตอาสา และกิจกรรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสม นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเอง มีพฤติกรรมการกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม คือ สามารถแสดงออกด้วยคำพูด หรือกิริยาอาการในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง โดยไม่ปิดบัง หรืออ้อมค้อม และไม่ก้าวร้าว ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
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4. จุดควรพัฒนา 
 1) เน้นความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ความสามารถในด้านการส่ือสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน ความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตาม
ระดับช้ัน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสม เช่นการจัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน การเสนอข่าวสารประจำวัน การใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน และส่งเสริมการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ให้เป็นรูปธรรม 
 2) พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา ทุกระดับช้ันเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา และพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีผลการทดสอบระดับชาติ O-
NET ใหสู้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม และสามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างได้ 
 

  5. หลักฐานสนับสนุน  
  1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563  

2. ผลสัมฤทธิ์รายวิชา (ป.พ.5)  
3. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563  
4. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนปีการศึกษา 2563  
5. เกียรติบัตรและรางวัลในการแข่งขันในระดับระดับประเทศระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี และ

จรวดขวดน้ำ 
6. สรุปโครงการเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ระดับดีเลิศ 

 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล จาก
รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน
การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินงาน นำมาพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ชุมชนศรัทธา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา เน้น
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนในรายวิชา
ท่ีหลากหลาย ตามบริบทของชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการ
เรียนรู้ในโลกกว้าง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามท่ีสนใจในกิจกรรมชุมนุม โดยให้มีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการประจำปี
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สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามบริบทของชุมชน 
นักเรียนได้ใช้และศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก เกิดความภูมิใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือใน
การร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานท่ีกำหนด 
  ในการนี้โรงเรียนสุเคียนซาพิทยาคมได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบบริหารจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีกระบวนการ 
ดำเนินงานดังนี้  
   1. การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม 
ของครูและบุคลากรทุกคน มาช่วยกันระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา  

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันโดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี ปีการศึกษา 2563 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น มีแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้  

    2.1 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย  1) 
โครงการส่งเสริมเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของสถานศึกษา 2) โครงการวางระบบบริหารและ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ 4) โครงการวางแผนอัตรากำลังและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 6) โครงการวางแผน
จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้ 8) โครงการโครงการตามนโยบายและจุดเน้น  9) โครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 10) โครงการจัดหาพัสดุและสาธารณูปโภค และ 12) โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
    2.2 การดำาเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ 1) โครงการห้องเรียนคุณภาพ 2) 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ 3) โครงการรายได้สถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ 4) โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 5) โครงการตามนโยบายและจุดเน้น  6) 
โครงการเครือข่ายการศึกษาและประเมินผลการบริหาร 7) โครงการจ้างบุคลากร 8) โครงการส่งเสริม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของสถานศึกษา และ9) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
    2.3 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ 
สถานศึกษา จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนางาน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเข้า 
รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเข้ารับ 
การอบรมตามหลักสูตรท่ี ก.ค.ศ.รับรอง นอกจากนี้โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมจัดโครงการพัฒนาครูเพื่อขอมีและ 
เล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560 และจัดโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1) โครงการตามนโยบายและจุดเน้น  
2) โครงการห้องเรียนคุณภาพ  3) โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 4) โครงการส่งเสริมความก้าวหน้า 
ทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียน 5) โครงการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนและศึกษาต่อของผู้เรียน  
6) โครงการวางแผนดำเนินงานวิชาการในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านส่งเสริมจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน  
7) โครงการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน 8) โครงการตรวจสอบประเมินความรู้ผู้เรียน 9) โครงการ 
ส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียน เป็นต้น  
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    2.4 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย ได้แก่ 1) โครงการวางแผนอัตรากำลังและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 2) โครงการ
พัฒนาอาคารสถานท่ี 3) โครงการจัดหาพัสดุและสาธารณูปโภค และ 4) โครงการตามนโยบายและจุดเน้น 
เป็นต้น  
    2.5 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
2) โครงการวางแผนจัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้ 3) โครงการตามนโยบายและจุดเน้น 4) โครงการ 
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ 5) โครงการรายได้สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ เป็นต้น 

  3. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  

  4. การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563 โดยมีแนว
ปฏิบัติร่วมกัน คือ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ หลังการดำเนินงานเสร็จส้ิน รายงานต่อ
ผู้บริหาร และการกำกับติดตามการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ  

  5. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนต่อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดให้มีการรายงานทุกภาคเรียนเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

  6. การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำข้อมูลความคิดเห็น จาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนหน่วยงาน  
การศึกษาท่ีใกล้เคียง ตัวแทนชุมชน เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาวางแผนแนวทางในการพัฒนางาน  

  7. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการ 
ดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563 และกรอบการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาในระยะ 4 ปีข้างหน้า  

  โรงเรียน เคียนซาพิทยาคมมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
วิเคราะห์นโยบาย การปฏิรูปการศึกษา รวมท้ังการวางแผนในการขับเคล่ือน กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
และจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ใน
ระดับดีเลิศ ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผู้เรียนได้รับรางวัลท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ 
ระดับชาติ ในด้านการพัฒนาคุณภาพของครู ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการ โดยสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็น โดยเน้นผลท่ีเกิดกับ
ผู้เรียนและครูเป็นสำคัญ จัดให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการส่งเสริม ให้ครูขอ
เล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพและสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน 
นอกจากการมุ่งพัฒนาผู้เรียนและครูผู้สอน สถานศึกษายังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับภูมิ
ทัศน์ เพิ่มแหล่งเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ของสถานศึกษา 
ส่งผลให้ ผู้เรียนและครูผู้สอน สามารถใช้อินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลได้ทุกพื้นท่ี  ในสถานศึกษา ใน
กระบวนการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน สถานศึกษาได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ตามล 
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ลำดับช้ันของการบริหาร และมีการรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกภาค
เรียน รวมทั้งได้ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้วางแผนพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
2. ผลการพัฒนา 
  เนื่องจากโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการการพัฒนาของโรงเรียน ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีแผนการปฏิบัติการประจำปี ท่ีตรงกับความต้องการและมาตรฐานของโรงเรียน มีกิจกรรม/
โครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครูมีการจัดทำ ID Plan  รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และมี
งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายมีผัง
ระบบการทำงานของโรงเรียน และปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมี
ความปลอดภัย มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการทำงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบ มีคณะกรรมการสถานศึกษาและมีภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง และมี
บทบาทในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จนเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการ
ระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน ส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  การ
ติดต้ังระบบ Wifi โรงเรียน ผลการพัฒนาเป็นดังนี้ 
   1) โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
   2) โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ  
   3) โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
   4) โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
   5) โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
อย่างมีคุณภาพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
   6) โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
จัดการเรียนรู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
    
 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน PDCA  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำและมี
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา มีการติดตามนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 
การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้งานวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา จากกระบวนการบริหารและการจัดการ มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้โดยผ่าน
ช่องทาง LINE, Facebook เป็นต้น  ส่งผลให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ จาก
หน่วยงานภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง  
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4. จุดควรพัฒนา  
1) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
3) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพมากขึ้น 

     4) โรงเรียนควรพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการนำข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อม สามารถรองรับการเปล่ียนแปลง หรือพร้อมรับ กับ  
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

 
5. หลักฐานสนับสนนุ  
   1. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  
   2. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 

3. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
   4. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี ปีการศึกษา 2563  
   5. แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563  
    6. เอกสาร คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ และระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน      
   7. ทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563 
   8. รายงานการใช้งบประมาณประจำเดือน  
   9. สรุปรายงานการประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
   10. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563   
   11. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  
   12. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ  :  ระดับดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

   โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งาน
หลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็น ทำเป็น รักการ
อ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยง
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านการเรียนแบบโครงงาน มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยใน
ช้ันเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น พัฒนาครู
ทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน มีการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลได้แก่ห้องสมุด ครูในสาระการ
เรียนรู้เดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน 
ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
  มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหา
เป็น เช่นการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิททยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายเพื่อนท่ีปรึกษา YC และกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด นอกจากนี้นักเรียนยังเรียนรู้การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเปิดกิจกรรม
ชุมนุม ท่ีหลากหลาย ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียนท้ังส้ินจำนวน 66 ชุมนุม เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ต่อไป 

   ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดทำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เป็นแนวทางในการออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ
เป็นแนวทางในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ ของผู้เรียน
เพื่อสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพอย่างสูงสุด 
   นอกจากนี้โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้บริการสารสนเทศ ICT เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมต่อการบริการ นักเรียน
และบุคลากรในองค์กร ให้บริการ ICT คอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์ พื้นฐานตาม
หลักสูตร เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน  มีการขยาย
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อาคารสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนทุกคนได้รับการบริการ
ด้านไอซีทีคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากการเรียนตามหลักสูตร และสร้างความพึงพอใจต่อการรับบริการ
สารสนเทศให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 
2. ผลการพัฒนา 

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร  มีการพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนและวิธีวัดการประเมินผลตามสภาพจริง
และอื่น ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าค่าเป้าหมาย นอกจากนี้นักเรียนยังมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ นักเรียนมีผลงานและ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการต่าง ๆ  
   1. ครูร้อยละ 7๘.79 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  

2. ครูร้อยละ 72.73 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
3. ครูร้อยละ 75.76 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

   4. ครูร้อยละ 7๘.79  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  
   5. ครูร้อยละ 74.24 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู้  
   6. เพิ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงสัญญาณ นักเรียนทุกคนได้รับการบริการด้านไอซีที
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากการเรียนตามหลักสูตร  
  7. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นกระบวนการคิด และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100  
   8. ครูผู้สอนร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศจากผู้เช่ียวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
    9. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย มีการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก 
ห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
   10. ผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2563 พบว่า 
นักเรียนร้อยละ 82.75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป มีระดับสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด  
   
3. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับเปล่ียนให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา จุดเน้น นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโดยผู้บริหารได้เห็นถึงความสำคัญของ
ความคุ้มค่าของการจัดการศึกษา โดยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นักเรียน
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้จากส่ือหลายประเภท เช่น ส่ือเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้
ท้ังในและนอกโรงเรียน มีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง   นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนและจากการท่ีครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน ได้นำผลงานวิจัย
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มาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการจัดทำบันทึกพฤติกรรมและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีการส่งต่ออย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและทำกิจกรรมนอกจากนี้จาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
เข้าสู่เวทีการแข่งขันจนได้รับรางวัล ระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 อบรมพัฒนาให้ครูได้รับความรู้ด้านชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ Professional Learning 
Community (PLC) เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
และจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
  นอกจากนี้ ครูควรดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยแยกเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และ 
อ่อน ตามท่ีได้ดาเนินการอยู่แล้วให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน และจุดท่ีควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การนำนโยบาย กิจกรรม 
วิธีการแก้ปัญหา บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
การสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และครูควรพัฒนากิจกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริม 
และให้เท่าทันกับสถานกาณ์ในปัจจุบัน 
 
5. หลักฐานสนับสนุน 
   1. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

2. โครงการจัดหาพัสดุและสาธารณูปโภค 
3. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4. โครงการวางแผนดำเนินงานวิชาการในการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน  
5. โครงการรักท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน 
6. โครงการส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียน 
7. โครงการส่งเสริมการอ่านเขียน การส่ือสารและคิดคำนวณของผู้เรียน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเคยีนซาพิทยาคม 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิง

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ ร้อยละ 

ที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 
๗๒ 

ระดับดี ร้อยละ 
82.77 

ร้อยละ 
10.77 

ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 
๗๐ 

ระดับดี ร้อยละ 
80.22 

ร้อยละ 
10.22 

ระดับดีเลิศ 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน   
การเขียน  การส่ือสารและการคิด
คำนวณ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ระดับดี ร้อยละ 
83.89 

ร้อยละ 
13.89 

ระดับดีเลิศ 

๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 
๗๐ 

ระดับดี ร้อยละ ๗
79.81 

รอ้ยละ 
9.81 

ระดับดี 

๓)  มีความสามารในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 
๗๐ 

ระดับดี ร้อยละ ๗
79.44 

รอ้ยละ 
9.44 

ระดับดี 

๔)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการส่ือสาร 

ร้อยละ 
๗๐ 

ระดับดี ร้อยละ 
84.48 

ร้อยละ 
14.48 

ระดับดีเลิศ 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ  
6๐ 

ระดับดี ร้อยละ 
68.75 

ร้อยละ  
8.๗5 

ระดับดี 

๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ระดับดี ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 
10.00 

ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิง

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ร้อยละที่

ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน 

ร้อยละ ๗5 ระดับดี ร้อยละ 
85.32 

ร้อยละ 
10.32 

ระดับดีเลิศ 

๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ร้อยละ ๗5 ระดับดี ร้อยละ 
83.15 

ร้อยละ 
8.15 

ระดับดี 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ร้อยละ ๗5 ระดับดี ร้อยละ 
85.75 

ร้อยละ 
10.75 

ระดับดีเลิศ 

๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ ๗5 ระดับดี ร้อยละ 
83.30 

ร้อยละ 
8.30 

ระดับดี 

๔)  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 

ร้อยละ ๗5 ระดับดี ร้อยละ 
89.07 

ร้อยละ 
14.07 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และจัดการ 

 ระดับดี   ระดับดีเลิศ 

๒.๑  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 ระดับดี   ระดับดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

 ระดับดี   ระดับดีเลิศ 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ระดับดี   ระดับดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 ระดับดี   ระดับดีเลิศ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

 ระดับดี   ระดับดีเลิศ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

 ระดับดี 

  

  ระดับดี 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิง

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ร้อยละที่

ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 

ร้อยละ 65 ระดับดี 

 

ร้อยละ 
76.06 

ร้อยละ 
11.06 

ระดับดีเลิศ 

 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 65 ระดับดี 

  

ร้อยละ 
78.79 

ร้อยละ 
13.79 

ระดับดีเลิศ 

 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 65 ระดับดี ร้อยละ 
72.73 

ร้อยละ 
7.73 

ระดับดี 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 65 ระดับดี ร้อยละ 
75.76 

ร้อยละ 
10.76 

ระดับดี 

 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 65 ระดับดี 

 

ร้อยละ 
78.79 

ร้อยละ 
13.79 

ระดับดีเลิศ 

 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 65 ระดับดี 

 

ร้อยละ 
74.24 

ร้อยละ 
9.24 

ระดับดี 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
มาตรฐาน ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 

เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 10.77 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ - ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน
เป็นสำคัญ 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 11.0๖ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
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ส่วนท่ี ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

       สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเช่น มีกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว กิจกรรม
คลินิกคณิตศาสตร์  กิจกรรม  Read for Life (อ่านเพื่อชีวิต) 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ (ติว O-NET) 
กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET วิชา
คณิตศาสตร์  และกิจกรรมรายงานผลทางการศึกษา Open 
House เป็นต้น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

       พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
รายวิชา ทุกระดับช้ันเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา และพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีผลการทดสอบระดับชาติ 
O-NET ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

       โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามข้ันตอน 
PDCA  ผู้บริหารมีการกำหยดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนา
ครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

        การจัดการเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง ปราชญ์
ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

       ครูมี แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้ น ผู้ เรียนเป็นสำคัญ 
สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร  จัดการเรียนรู้ ผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 

         ให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและจัดทำวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

  1. การยกระดับให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (ObecQA) 
  2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 2. ต้องการบุคลากรทางด้านการบริหารสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมขาด 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 3 ตำแหน่ง 
 3. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
 4. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ขนาดใหญ่ 
 
ส่วนที่ 3 สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้รักษามาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
 
   จากผลการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2563 ส่งผลให้โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนากระบวนการบริหารการ
จัดการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสรุปได้ว่า ผลการประเมิน
ตนเองของ สถานศึกษา ท้ัง 3 มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหาร และการจัดการศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศทุกมาตรฐาน ท้ังนี้ โรงเรียนสเคียนซาพิทยาคมมีแนวทางในการ
รักษาระดับและยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดีดังนี้  
   1. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ 
บริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ครอบคลุมท้ัง 8 กลุ่มสาระ  
   2. สถานศึกษาควรนำผลประเมินครูเกี่ยวกับการพัฒนาในวิชาท่ีสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ของครู 
การจัดการเรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดย
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการ วิเคราะห์ผลการ
ประเมินและนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และร่วมกันกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานสอนของ ครู นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และนาผลการประเมินมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
   3. จัดเตรียมอาการสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พร้อม และสร้างความน่าเช่ือถือ
ของโรงเรียนให้มากขึ้น เพื่อจะเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
    
 
 
 



หน้า 39 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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  ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 

   เร่ือง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา         

************* 

     โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคคลในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก   

 เพื่อให้การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาดังนี้ 

1. นายธีรเดช  จูท่ิน     ประธานกรรมการ 
2. นางสุจิน  น้อยจีน    กรรมการ 
3. นายสมชาย  กิจคาม    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประกาศ ณ วันท่ี  21 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

  

           (นายธีรเดช  จู่ท่ิน) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
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คำรับรองคณะกรรมการสถานศึกษา 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ได้พิจารณารายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนด 
และบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด  

  นอกจากนี้โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมมีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ และมาตรฐานด้านมาตรการ
ส่งเสริม จึงให้ความเห็นชอบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

                                         (นายทวีป  งามประดิษฐ์) 

                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
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คณะกรรมการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

คณะกรรมการผู้จัดทำ 
  นางเสาวภา  อุราพร  หัวหน้างานประกนัคุณภาพ 
      นางสาวปิยะมาศ  ชูมนี       กรรมการ 
 นางสาวปัณณภัส ศิริยงค์    กรรมการ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  นายธีรเดช  จู่ท่ิน    ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
  นางสุจิน    น้อยจีน   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
  นางรุ่งระวี   เมฆไลย   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
     นายกิตติพงษ์   กาญจน์สำเริง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
  นายนพพร   คงทอง   ครูหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
   นางทิพพา  พาหะมาก   ครูหัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
  นางขนิษฐา  บางเดือนกิจ  ครูหัวหน้าฝ่ายกจิการนักเรียน 
  นายเอกราช  รักเมือง   ครูหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  นางสุภาพร   คงคช   ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
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คำสั่งโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 

ท่ี   ๐๐๑/๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดระบบข้อมูล เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน  

และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ซึ่งเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา และตามนโยบายการกระจายอำนาจทาง
การศึกษานั้น สถานศึกษาต้องจัดทำผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา รายงานต่อสาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้การจัดทำผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนมีคุณภาพ มีความตรงและ
เช่ือถือได้ ต้องเกิดจากการจัดทำบนฐานข้อมูลท่ีถูกต้องและตามสภาพจริง ดังนั้นจึงแต่งต้ังบุคลากรเพื่อ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

   ๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
แก่คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ของงานตามกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้  
   ๑.๑  นายธีรเดช  จู่ท่ิน   ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นางสุจิน  น้อยจีน   รองประธานกรรมการ 

   ๑.๓  นางรุ่งระวี เมฆไลย   รองประธานกรรมการ   
    ๑.๔  นายกิตติพงษ์   กาญจน์สำเริง รองประธานกรรมการ 
    ๑.๕  นางทิพพา พาหะมาก  กรรมการ 
   ๑.๖  นางขนิษฐา บางเดือนกิจ  กรรมการ       

๑.๗  นายนพพร  คงทอง  กรรมการ 
   ๑.๘  นายเอกราช   รักเมือง  กรรมการ 
   ๑.๙  นางเสาวภา  อุราพร  กรรมการและเลขานุการ            
๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดระบบข้อมูล  มีหน้าท่ี ศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพ ประสานงานกับผู้ท่ีรับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำเป็นสารสนเทศ ตามมาตรฐาน/
ประเด็นพิจารณา เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำรายงานผลคุณภาพการศึกษาและรับรองการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสุจิน   น้อยจีน  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางกมลทิพย์ ชูแก้ว  รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางขนิษฐา บางเดือนกิจ กรรมการ 
   ๔.  นางราตรี   ชูส่งแสง  กรรมการ 
   ๕.  นางปราริศรา แสงสุวรรณ กรรมการ 
   ๖. นางสุภาพร  คงคช  กรรมการและเลขานุการ  
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ประเด็นพิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน

ประกอบด้วย 
    ๑.  นางสาวปัณณภัส   ศิริยงค์    ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวภิญญาพัชญ์   ทวีสุข  รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางธิดานิจ  ศรีพรหม    กรรมการ 
   ๔.  นางภัณฑิรา   พรหมแก้ว   กรรมการ 
   ๕. นางสาวกนกอร  ฤกษ์ดี   กรรมการและเลขานุการ  

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาประกอบด้วย 

๑.  นางสาวรัชนี    กลอนสม    ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวอรทัย  ชนะกาญจน์   รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางธันทิพา    อินทรกำเนิด   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 
   ๑.  นางกมลทิพย์  ชูแก้ว    ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวกัญญานิษฐ์  ขุนประดิษฐ์  รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสาวพัชรา สีหะราช    กรรมการและเลขานุการ 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ประกอบด้วย 
    ๑.  นางปราริศรา แสงสุวรรณ   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายมวลชน   ชูแก้ว    รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสาวฮาซานียะห์  หะยีดิง   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสุภาพร   คงคช   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางกชพร   ดำรงเกียรติ  รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายชิตพล   ดวงสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติดีต่องานอาชีพ ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาววริศรา  จันทร์อินทร์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสมนึก  สีเสียด    รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายสมหมาย  สีเสียด   กรรมการ 
   ๔.  นายธีรัตม์  สุขสะอาด   กรรมการและเลขานุการ 

 
 ประเด็นพิจารณา ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม ประกอบด้วย 
   ๑.  นางขนิษฐา บางเดือนกิจ   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางเบญจมาศ  กระบิล    รองประธานกรรมการ 

๓.  นางสาวสุณี  หลีเจริญ    กรรมการ 
   ๔.  นางสาวเจนจิรา  ริยาพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
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       ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
   ๑.  นางสาวลภัสรดา เพ็ชรคำ    ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวณิชกุล  ชุ่มแก้ว   รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสาวกรรณิกา      พุทธิสาวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
     ๓)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   ๑.  นางรัชนี  สวนานนท์   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางนฤมล  เกิดช่วย    รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสาววรรณวนัช  อินทรมาตร  กรรมการและเลขานุการ 
       ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
    ๑.  นางราตรี  ชูส่งแสง    ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายชัยยะ  เอียดราช    รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายศุภพล  งามทอง   กรรมการ 
    ๔.  นางสาวเยาวเรศ  นิสสระ   กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   ๑.  นางรุ่งระว ี เมฆไลย    ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางทิพพา  พาหะมาก   รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายเอกราช   รักเมือง   กรรมการ 

๔.  นายนพพร   คงทอง   กรรมการ 
๕.  นายสราวุธ  ธรฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 

   ประเดน็พิจารณา ๒.๑ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
และ   ๒.๒ มีระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      ๑.  นายเอกราช   รักเมือง   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวเสาวณี    แก้วทองเมือง  รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสุรีพร  เพชรสง    กรรมการและเลขานุการ 
 
    ประเด็นพิจารณา ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ๑.  นางสาวสุภาวดี  ชูนิล    ประธานกรรมการ 
   ๒.  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุรีย์  ทองพิมล  รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสาวศิรินาฏ แจ่มฟุ้ง   กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นพิจารณา ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๑.  นางทิพพา   พาหะมาก   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสายสมร เงินเหล่ียม   รองประธานกรรมการ 
    ๓.  นางสาวหัทยา สุขศักดิ ์    กรรมการ 
   ๔.  นางระพีพรรณ ภู่หิรัญ    กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นพิจารณา ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
    ๑.  นายนพพร  คงทอง   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายวันชัย  พัฒน์มาก   รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายเหนือหล้า อิทรเจียว    กรรมการและเลขานุการ 
  ประเด็นพิจารณา ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้     
    ๑.  นายสราวุธ   ธรฤทธิ์   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายอนุตร  สงพราหมณ์   รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสาวปิยะมาศ   ชูมณี   กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
      ๑.  นายกิตติพงษ์ กาญจน์สำเริง   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางปภาวรินทร์ นิลทัพ   รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสาวภรณ์ทิพย์ พรหมมาตร  กรรมการ 
   ๔.  นางสาวลัญจกร  ทองเรือง   กรรมการ 

๕.  นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิภักดี   กรรมการและเลขานุการ 
ประเด็นพิจารณา ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ประกอบด้วย  
       ๑.  นางสาวภรณ์ทิพย์ พรหมมาตร  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายจิรวุฒิ  ขวัญพรม    รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสาวกนิษฐา แซ่แจ้ง   กรรมการและเลขานุการ 
        ประเด็นพิจารณา ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย  
      ๑.  นางปภาวรินทร์ นิลทัพ   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางฐิติมา   วุฒิจินดาศรี  รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิภักดี   กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นพิจารณา ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ประกอบด้วย 
      ๑.  นางสาวลัญจกร ทองเรือง   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวศรีปัญญา ปรีชาชาญ  รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสาวสโรชา คชรัตน์    กรรมการและเลขานุการ   
         ประเด็นพิจารณา ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ประกอบด้วย 
      ๑. นางวรรษมล เขียวสวัสด์ิ   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุวิสา   เพ็งจันทร์   รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวธิดารัตน์ หมื่นสุนทร  กรรมการและเลขานุการ 
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     ประเด็นพิจารณา ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวทัศนวรรณ รามณรงค์   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์  รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายณัฐนนท์  สงชู      กรรมการและเลขานุการ 
 
๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่
สถานศึกษากำหนด ประกอบด้วย 
   ๑.  นางเสาวภา   อุราพร    ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวปิยะมาศ ชูมณี    รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสาวสุนิษา  อิทรจงจิตร    กรรมการและเลขานุการ 
 
 

๔.  คณะกรรมการจัดพิมพ์ข้อมูล  มีหน้าที่จัดพิมพ์เอกสาร  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแต่ละ
มาตรฐาน  ตลอดจนจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  เพือ่เผยแพร่และนำส่งต้นสงักัด 
ประกอบด้วย 
   ๑.  นางเสาวภา   อุราพร    ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวปิยะมาศ ชูมณี    รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางสาวปัณณภัส ศิริยงค์    กรรมการ 
   ๔.  นางศิริลักษณ์  สร้อยหอม    กรรมการและเลขานุการ 
 
         

    ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 
    

ส่ัง ณ วันท่ี ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

     (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
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คำสั่งโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  
ท่ี ๐๐๒/ ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

................................ 
 โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศ กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น
กรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ต้ังแต่การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ท่ีมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จึงกำหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กำหนด ค่าเป้าหมายของการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

 ๑.นายธีรเดช  จู่ท่ิน     ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒.นางทิพพา พาหะมาก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
 ๓.นางขนิษฐา บางเดือนกิจ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
 ๔.นายนพพร คงทอง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
 ๕.นางทิพพา พาหะมาก  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร    กรรมการ 
 ๖.นางขนิษฐา บางเดือนกิจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗.นายนพพร คงทอง   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘.นายเอกราช รักเมือง   หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  กรรมการ 
 ๙.นางสาวปัณณภัส ศิริยงค์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย      กรรมการ 
 ๑๐.นางกมลทิพย์ ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
 ๑๑.นางเสาวภา อุราพร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์    กรรมการ 

 ๑๒.นายฐิติมา วุฒิจินดาศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ    กรรมการ 
 ๑๓.นายจิรวุฒิ ขวัญพรม  หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ     กรรมการ 
 ๑๔.นางราตรี ชูส่งแสง   หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
 ๑๕.นายสราวุธ ธรฤทธิ์   หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
 ๑๖.นางปราริศรา แสงสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ    กรรมการ 
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 ๑๗.นางสาวนภัสนันท์ รัตนคช หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
  ๑๘.นางสาวปิยะมาศ ชูมณี  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังมีหน้าท่ีในการกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และจัดทำประกาศ
มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบเต็มความสามารถ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและราชการต่อไป 

  

  ส่ัง ณ วันท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

      
               (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 

เร่ือง  การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศ กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น
กรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ต้ังแต่การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ท่ีมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จึงกำหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

ประกาศ ณ วันท่ี ๒7 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

                   

 
           (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

 

 
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เร่ือง  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ( ๖ ตัวชี้วัด) 
 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
 ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
 ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ( ๔ ตัวช้ีวัด) 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ( ๖ ตัวชี้วัด) 
 ๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( ๕ ตัวชี้วัด) 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม        
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน .....ระดับดี................... 
  

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๗2 ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ๗๐ ระดับดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ ๗๐ ระดับดี 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๐ ระดับดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 70 ระดับดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร ร้อยละ ๗๐ ระดับดี 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 60 ระดับดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๗5 ระดับดี 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ ๗5 ระดับดี 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๗5 ระดับดี 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๗5 ระดับดี 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๗5 ระดับดี 
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๗5 ระดับดี 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ .........ระดับดีเลิศ.............. 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดี 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ระดับดี 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ .......ระดับดีเลิศ................ 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ร้อยละ 65 ระดับดี 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 65 ระดับดี 

  
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 65 ระดับดี 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 65 ระดับดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 65 ระดับดี 

 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 65 ระดับดี 

 
 

หมายเหตุ การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณของมาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน ตัวชี้วัดท่ี ๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๐ โดยคำนวณ
จากการททดสอบระดับชาติ หรือผล O-NET ร้อยละของจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีได้คะแนน
ต้ังแต่ 30 คะแนนขึ้นไปทุกรายวิชา และร้อยละของจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ ๒
5 คะแนนขึ้นไปทุกรายวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยคำนวณจากร้อยละของ
จำนวนนักเรียนท่ีได้เกรด ๒ ขึ้นไป  

 

เกณฑ์การประเมินเพื่อให้ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ทุกตัวชี้วัด 

ยอดเยี่ยม หมายถึง ผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 90 - 100 
ดีเลิศ  หมายถึง ผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ  80 - 89 
ดี  หมายถึง ผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ  70 - 79 

     ปานกลาง   หมายถึงผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 60 - 69 
  กำลังพัฒนา    หมายถึงผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 

 เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น ยกเว้น ตัวชี้วัดท่ี ๖  
    ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
    ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
    ดี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
    ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
    กำลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็นของตัวชี้วัดท่ี ๖       
    ยอดเยี่ยม       หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๖ 
    ดีเลิศ            หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๔ 
    ดี              หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๒ 
    ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
    กำลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

   เกณฑ์การประเมินเพื่อให้ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2 
     5    หมายถึง   ยอดเยี่ยม      
     4    หมายถึง  ดีเลิศ     
     3    หมายถึง  ดี      
     2      หมายถึง  ปานกลาง 
     1    หมายถึง  กำลังพัฒนา 

เกณฑ์การให้เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 กำลังพัฒนา หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของการประเมิน อยู่ในระดับ กำลังพัฒนา 
 ปานกลาง หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ปานกลาง และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          กำลังพัฒนา 
 ดี    หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          กำลังพัฒนาและปานกลาง 
 ดีเลิศ   หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          กำลังพัฒนา  ปานกลาง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลายประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลการประเมินใดอยู่ในระดับ  
          กำลังพัฒนา ปานกลาง  ดีและดีเลิศ  
 
 เกณฑ์การประเมินเพื่อให้ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3  

ยอดเยี่ยม หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาร้อยละ 90 ข้ึนไป 
ดีเลิศ  หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาร้อยละ 70 - 89  
ดี  หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาร้อยละ 60 - 69 
ปานกลาง หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาร้อยละ 50 - 59 
กำลังพัฒนา หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นพิจารณาต่ำกว่าร้อยละ 50  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

         เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น มาตรฐานที่ 3 
    ยอดเยี่ยม      หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๕ 
    ดีเลิศ           หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๑๐ 
    ดี     หมายถึง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๕ 
    ปานกลาง      หมายถึง   บรรลุค่าเป้าหมาย 
    กำลังพัฒนา   หมายถึง   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 



หน้า 56 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

การเผยแพร่งานประกันโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 


	โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป...
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