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ค าน า 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
๒๕4๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗     
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ ได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่าง           
มีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาให้ค าปรึกษา ช่ วยเหลือและ
แนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาทราบและใช้เป็นข้อมูล
และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก การติดตามตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษา          
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เล่ม
นี้ เป็นเอกสารงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รวบรวมและสรุปผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา  และใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมิ นตนเอง            
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
 
 
 
  
                (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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สารบัญ 
 
เรื่อง                     หน้า 
               
ค าน า                 1 
สารบัญ                 2 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร              3
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา                    8 
    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                        ๑1 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน                       11
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา        15 
 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       20 
    ผลการประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา              26    
 ด้านกายภาพ  
 ด้านบุคลากร  
 ด้านการสนับสนุนจากภายนอก  
    ภาคผนวก                        29 

ประกาศมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายของสถานศึกษา  
ค าสั่ง 
เกียรติบัตร รางวัล นวัตกรรม             
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

  โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖1 ดังนี้   

 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
 2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
 3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  4. จัดการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียนทุกสัปดาห์ 
สัปดาห์ละสองชั่วโมง เพ่ือติดตาม ประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอน  และน าความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนต่อไป 
  5. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม นิเทศการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
    6. จัดและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนา
ตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน 
   7. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบ และผลน ามาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 ผลการด าเนินงาน 

๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม : อยู่ในระดับดีเลิศ 

 
ผลการด าเนินงาน การจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ   

ดีเลิศ ทั้ง ๓ มาตรฐาน จากการประเมินผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมาตรฐานสถานศึกษา
สอดคล้องตามมาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖1 ของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๓ มาตรฐาน 
คือดังนี้ 
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  คุณภาพผู้เรียน  
คุณภาพผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายสูงกว่าที่สถานศึกษาก าหนดไว้และมีแนวโน้มดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

มีผลงาน ชิ้นงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากความคิดและการลง มือปฏิบัติของผู้เรียน มีระบบการ
บริหารและการจัดการที่ส่งผลต่อการยกระดับ คุณภาพผู้เรียนรอบด้านครบทุกกลุ่มเป้าหมายและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างได้ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการ 
บริหาร การจัดการ และการจัดการเรียนการสอน จนท าให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง รู้ศักยภาพ
และเข้าใจตนเองกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติจริงในรูปแบบและ
สถานการณ์ที่หลากหลาย มีการพัฒนา รูปแบบวิธีสอนที่สามารถน าไปเป็นแบบอย่างได้  มีเทคนิควิธีการ
ตรวจสอบและ ประเมินความรู้ของผู้เรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับจนผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็ม
ศักยภาพ 

ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความสุภาพ มีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย ด ารงตนบนหลักความพอเพียง  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบัน สืบสานงานพระราชด าริ มีความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์  การ
คิดค้นนวัตกรรม มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 
๕๐.๐๐ ของคะแนนเฉลี่ยรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๔ มี
ค่าเฉลี่ย ๒.๙๔  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคร์ะดับดีเยี่ยม ร้อยละ ๘๐.๑๔ ผลการทดสอบ O-
NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

 

 กระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษา 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนอย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตามบริบทของสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
ตามนโยบายของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยยึดหลักการประกันคุณภาพ 
๔ ประการ คือ ประกันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกันการอ่านออก
เขียนได้ และประกันการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ใช้รูปแบบบริหารงานคุณภาพ (PDCA) พร้อมทั้งใช้
นวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยครูคู่สัญญา  รูปแบบกิจกรรม ๗ ส รูปแบบการนิเทศ
ภายในแบบคู่สัญญา ตลอดจนการบริหารทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดด้วยความโปร่งใส วางแผนการจัด
อัตราก าลังบุคลากรให้มีครบทุกสาขาวิชาและให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน วางระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเข้มแข็ง น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและบุคลากรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาและรับผิดชอบร่วมกัน ส่งผลให้โรงเรียนประสบความส าเร็จเชิง
ประจักษ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ รางวัลสถานศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม “ดีเด่น”รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านอง
สรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา โล่รางวัลกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2563 รางวัล
ผู้บริหารที่มีผลงาน “ดีเด่น” ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม รางวัล “ครูดี ศรีร่อน
พิบูลย์” (ผู้บริหาร) งานวันครู ประจ าปี 2565  รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข ประเภท
ครูผู้สอน ประจ าปี 2563 รางวัลครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม “ดีเด่น” ระดับชาติ  
รางวัลครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้
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แนวคิด “ครูสอนดี เห็นผล คนชื่นชม” จ านวน 4 รางวัล รางวัล “ครูดี ศรีร่อนพิบูลย์” งานวันครู ประจ าปี 
2565 จ านวน 3 รางวัล รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” ปีการศึกษา 2564  
รางวัลผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลคุณภาพระดับเหรียญเงิน ระดับชั้น ม.ต้น การประกวดสวดมนต์หมู่ 
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประจ าปี 2565 และรางวัลโครงการรักษ์ป่าต้นน้ าปากพนังอย่ง
ยั่งยืน ผ่านรอบคัดเลือก 8 ทีม ระดับประเทศ ก าลังแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนบริบทของท้องถิ่น  และนโยบายการจัด

การศึกษา ครูมีโครงสร้างการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการออกแบบการจัดการชั้นเรียนร่วมกับนักเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตระหนักในคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีความสัมพันธ์อันดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความรัก  หวงแหน  และอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ผู้เรียนได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน 
มีประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่  กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของสถานศึกษา ให้โอกาสผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการวัดและปฏิบัติจริง มีการ
จัดการเรียนเชิงบวก ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูรักเด็ก เด็กรักครู และครู
สอนให้เด็กมีน้ าใจกับเพ่ือนไม่แข่งขันกัน ตลอดจนตรวจสอบ และประเมินผลผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือการ
ประเมินหลากหลายตามสภาพจริง สามารถน าผลมาพัฒนาผู้เรียน น ามาปรับปรุงแก้ไข หาแนวทางพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริมพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ ในรูปแบบของการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
และการพัฒนาทักษะด้านการเรียน โดยเฉพาะแก้ปัญหาการอ่านเขียน โดยส่งเสริม สนับสนุน จัดให้
ครูผู้สอนใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัญหาด้านวิชาการและด้านพฤติกรรมผู้เรียน และสืบค้นองค์ความรู้เพ่ือพัฒนางาน พัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งกลุ่มนักเรียนเรียนร่วม และมีระบบติดตามการจัดการ
เรียนการสอนโดยการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา การสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาที่มี
คุณภาพ เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนโยธินบ ารุง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางวิชาชีพเพ่ือน ามาพัฒนางาน
และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้เรียน ให้มีความ
ปลอดภัยทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีมาสนับสนุนในการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติมีพัฒนานาการที่ดีขึ้น นักเรียนจบ
การศึกษาตามหลักสูตรและสามารถศึกษาต่อตามความถนัดครบทุกคน 

 ๒. หลักฐานสนับสนุน  
 จากการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพมีผลงานเชิงประจักษ์และหลักฐานสนับสนุน  ดังนี้ 
  ๒.๑ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปี ๒๕๖๔ 
         ๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ 
  ๒.๓ ผลการจบหลักสูตรการศึกษาและการศึกษาต่อ  
  ๒.๔ ครูผู้สอนดีเด่น วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔         หน้า 6 

                             โรงเรยีนคีรีราษฎร์พัฒนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช 

  ๒.๕ รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทครูผู้สอน ประจ าปี 256๓  
  ๒.๖ เอกสารทางวิชาการ เช่น รายงานโรงเรียนปลอดขยะ รายงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน รายงานโครงงานคุณธรรม คูมือนิเทศภายในแบบคู่สัญญา  เป็นต้น 
  ๒.๗ รายงานการประเมินโครงการ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๒.8 แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๒.9 จ านวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ปกครองมีความเชื่อม่ันในการจัดจัดการศึกษา ส่งบุตร

หลานเข้ามาเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิม ๒๖๓ คน เพ่ิมขึ้นเป็น ๒๙๔ คน ในปีการศึกษา 256๔ 
และส่งผลถึงปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนจ านวน 374 คน 

          ๓. กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา 
 
    จุดเน้นสถานศึกษา สร้างจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 256๔ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

บุคลากร และสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบและให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1.  นักเรียนทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีวินัย ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและค า

อบรมสั่งสอนของครู    
2.  นักเรียนต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม แต่งกายดี มีความเคารพ ไหว้สวย ท างานเป็น ด าเนิน

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
3.  บรรยากาศสะอาด ร่มรื่น สวยงาม    
4.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ นักเรียนได้แข่งขันทักษะความถนัดและสนใจ    
5.  ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
6.  ส่งเสริมสุขภาพ สุนทรียภาพด้านดนตรี และกีฬา  
7.  พัฒนาครูให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
8.  นักเรียนระดับชั้น ม.3, ม.6 จบการศึกษาทุกคนและได้เรียนต่อตามศักยภาพของนักเรียน 
9.  เร่งรัด แก้ปัญหา การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คิดไม่คล่องตัวโดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับ

นักเรียนที่เข้าใหม่   
10.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัยเหมาะสมกับโลกปัจจุบัน  
11.  จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ / ป่าต้นน้ า 

    ค่านิยมองค์กร (Core Value)  
    ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   ข้อที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนา

ตนสู่ครูมืออาชีพ 
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    ข้อที่  3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

    ข้อที่  4  สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยร่วมมือกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษา 

    ค าขวัญโรงเรียน เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป  
โรงเรียน คีรีราษฎร์พัฒนา  
ที่อยู่  หมู่บ้านขุนพัง เลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๓๕๐ 
Website http://www.keereerat.ac.th Tel. ๐๗๕-๔๙๗๐๗๑ Fax. ๐๗๕-๔๙๗๑๖๖  
e-mail keereeraj@hotmail.com  สหวิทยาเขต ร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ ์
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมศักดิ์  คงแป้น   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๐๘๖๑๗๐๓  
ข้อมูลบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 2๔ คน 

ข้อมูลบุคลากร จ านวน (คน) 
ผู้บริหาร 1 
ครู อันดับ ค.ศ.3 6 
ครู อันดับ ค.ศ.2 3 
ครู อันดับ ค.ศ.1 8 
ครูผู้ช่วย - 
ครูอัตราจ้าง 2 
ลูกจ้าง 3 
ครูต่างชาติ  ๑ 

รวมทั้งหมด 2๔ 

ระดับชั้นที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ข้อมูลนักเรียน จ านวนทั้งสิ้น 294 คน (ข้อมูล วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๕) 

ข้อมูลนักเรียน จ านวน (คน) 
ม.1 ๖๔ 
ม.2 ๘๔ 
ม.3 5๓ 
ม.4 ๔๔ 
ม.5 ๓๖ 
ม.6 ๑๓ 

รวมทั้งหมด 2๙๔ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดี 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีมาก 
 ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 จุดเด่น 
1. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและชิ้นงาน 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยมีสัมมาคารวะ 
3. ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม รักในท้องถิ่น มีจิตอาสาดูแลสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและนอก

สถานศึกษามีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง 
4. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่ร่าเริงแจ่มใส ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างที่หลากหลาย 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนควรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระตลอดจนการวิเคราะห์แก้ปัญหา 
2. ผู้เรียนบางส่วนมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ 
3. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในความกล้าแสดงออกข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสื่อนวัตกรรมหรือ

แบบอย่างที่ดี ผู้เรียนได้คิดค้นนวัตกรรมกับดักแมลงวันที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนได้อย่างดีอย่างไรก็ตาม
ไม่ได้พัฒนาต่อยอดไปสู่รุ่นน้อง ให้พัฒนาต่อการใช้ให้เพ่ิมประโยชน์และการใช้งานที่สะดวกมากขึ้น  
สถานศึกษาควรต่อยอดนวัตกรรมเครื่องกับดักแมลงวันให้ผู้เรียนรุ่นต่อไปได้พัฒนาและสามารถจ าหน่าย
ให้แก่ชุมชนทั่วไป 
 
 ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ไว้ในแผนกลยุทธ์ของ

สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดนิเทศครูอย่างเป็นระบบด้วยการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาโดย

ใช้เทคนิค 4 TO 
3. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจ

ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ

บุคลากรภายในสถานศึกษา เป็นโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การสร้างระบบประกันคุณภาพให้เข้าใจในระบบครอบคลุมทุกส่วนของสถานศึกษา 
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง 
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 ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น 
1. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้โดยจัดการเรียนรู้ในทฤษฎี Active Learning 
2. ครูได้ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนทั้งสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกห้องเรียนจะมี

คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ อินเทอร์เน็ต WiFi ให้ผู้เรียนมีความสนใจ และครูสะดวกในการหาข้อมูล 
3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก ทั้งด้านกายภาพ คือการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด 

และเหมาะสมกับผู้เรียน และด้านสังคม ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนให้รู้และความเอ็นดูเอาใจใส่ผู้เรียน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน PLC การรวมกลุ่มจัดการ

ความรู้ของครูซึ่งมีอยู่ในตัวบุคลากรครูหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้พัฒนาตนเอง (KM) 

5. ครูมีรูปแบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ระบบการนิเทศแบบคู่สัญญาจุด
ที่ควรพัฒนา 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูส่วนหนึ่งควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับบริบท

ของผู้เรียนและครูควรน าแผนการสอนที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว น าเสนอต่อฝ่ายวิชาการหรือผู้บริหารทุกครั้ง
ก่อนน าไปจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน 

2. ครูส่วนหนึ่งจัดการเรียนการสอนที่ประเมินผู้เรียนไม่สม่ าเสมอ และการบันทึกผลผู้เรียนในชั้น
เรียนหลังการสอนที่ไม่ตอบโจทย์ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 

3. สถานศึกษาไม่มีครูศิลปะ โดยอาศัยชั่วโมงว่างของครูแต่ละคนสอนแทน ขาดแผนการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาศิลปะ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๒. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมครูให้พัฒนานักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ ครูออกแบบจัดการเรียนรู้ มีวิธีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมที่หลากหลายตามสภาพ
จริง พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ พัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้   

จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนเสริม การสอบวัดความรู้ การจัดค่ายวิชาการ 
นอกจากนี้สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ จัดระบบแนะแนว
และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ครูได้ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง  

จัดการเรียนรู้โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาวางแผนการจัดการเรียนรู้  จัดท าเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น จัดท าโครงงานอาชีพเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่น ส่งเสริมให้
นักเรียน ได้เรียนรู้ตามที่ตนเองถนัด  
    ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความเป็นประชาธิปไตย 
กล้าแสดงออก  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ ในการท างานหรือการศึกษาต่อ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามหลักสูตรและตามที่
สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่ดี
เหมาะสมกับวัย โดยมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้   
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ พบว่า นักเรียนร้อย
ละ ๘1.1๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย อยู่ ในระดับดีขึ้นไปและ
นักเรียนร้อยละ ๖๒.0๐ มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไปและมีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๙.๘๓ 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่มีท างานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active learning) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมการแข่งขันภายในชุมนุมที่นักเรียนสังกัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
Covid-19 จึงมีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการแบบออนไลน์โดยนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและนักเรียนร้อยละ 3๐ เป็นผู้น าทางวิชาการ โดยผ่านกิจกรรมสภา
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นักเรียน การเป็นหัวหน้าห้อง และประธานชุมนุม จนเกิดประสบการณ์ทักษะชีวิตที่น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พบว่า นักเรียนทุกคนมีผลงานและชิ้นงานใน
รายวิชาที่มีการเรียนรู้โยการลงมือผลิตชิ้นงาน น าไปสู่การขยายผลและต่อยอดความคิดได้  

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พบว่า นักเรียนร้อยละ 
100 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (facebook) ในทางที่เป็นประโยชน์ 
พร้อมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลท ารายงานได้ นอกจากนี้นักเรียนทุกคนมี e-mail  เป็น
รายบุคคลและสามารถใช้ e-mail ในการจัดการและสื่อสารข้อมูลกับครูผู้สอนได้ 

๕) การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ
สถานศึกษา ๒.๙๔ นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร และนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยระดับ ๒ ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละผลการเรียน 2 ขึ้นไป 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๗๓.๐๗ 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๗๕.๑๙ 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๒.๓๔ 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๘.๙๕ 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗.๔๘ 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๘๒.๔๙ 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๗๔.๙๕ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๗๗.๘๙ 

๖) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นักเรียนทุกคน มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานอาชีพอย่างน้อยคนละ ๑ อาชีพ ในปีการศึกษา 256๔ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ส าเร็จการศึกษาและศึกษาต่อ ร้อยละ 86.4๐ ส าเร็จการศึกษาและประกอบชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 
    คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด พบว่า นักเรียนร้อยละ ๘๐.๑๔
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ได้แก่ กิจกรรม ๗ ส คีรีราษฎร์สะอาดทุกวัน กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ตาม
เป้าหมายของโรงเรียน    

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย พบว่า นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และพัฒนาโรงเรียน นักเรียนทุกคนเข้าร่วมประเพณีให้ทานไฟ และเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีให้
ทานไฟ ปีละ 2 ครั้ง และนอกจากนี้นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมไปวัดทุกวันส าคัญทาง
ศาสนา และนักเรียนที่นับถืออ่ืนจากศาสนาพุทธ คือศาสนาอิสลาม จ านวน 18 คน เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา และปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาของตนเอง  

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  พบว่านักเรียนทุกคนใน
โรงเรียน      อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดย
การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายที่ส่งเสริมกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน 
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๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม พบว่า นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย และนักเรียนร้อยละ 95.0๐ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีค่า
ดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ และนักเรียน
ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุขในการด ารงชีวิตประจ าวัน  

    
๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีส่วนสูง
และน้ าหนักตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีมารยาทที่
ดี   
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับ 
ของชุมชนและสังคม เคารพกฎกติกา มีจิต
สาธารณะ  รับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น ดูแลเขตพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบ  เข้าแถวซื้ออาหาร 
๒. นักเรียนมีการพัฒนาในด้านวิชาการและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน มีความสามารถใน
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีความขยันและรับผิดชอบ   
  ๓. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการและทักษะการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งใน
ด้านระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

 

๑. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออก 
ในการน าเสนอ การอภิปราย การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการท างานอย่างเป็นระบบ เช่น 
การเรียนรู้แบบโครงงานให้มากข้ึนและเน้นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ต่ ากว่ามาตรฐานระดับชาติใน
รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์  
๒. ส่งเสริมนักเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์   
โดยการจัดกิจกรรมที่พัฒนาแนวคิดนักเรียนให้เกิด
กระบวนการท างานเป็นทีม  สร้างประสบการณ์ 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๓. ส่งเสริมทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาให้
สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
4. ควรน านวัตกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยภายใน
โรงเรียนมาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้
เรียนรู้และต่อยอดลงสู่ชุมชน 
5. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาต่างประเทศ ให้นักเรียนมีความสามารถมาก
ยิ่งขึ้น 

    
 แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

สถานศึกษาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมครูให้
พัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ครูออกแบบจัดการเรียนรู้ มีวิธีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมที่
หลากหลายตามสภาพจริง อีกทั้งพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพมาตรฐานของการปฏิรูปการศึกษายุคปัจจุบัน 

 โครงการที่จะพัฒนาตามความสามารถและบริบทของโรงเรียนทีส่ามารถจะด าเนินการได้ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่ 

 (1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

 (2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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 (3) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

 (4) โครงการพัฒนาการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ เพ่ิมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์  
 (5) โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
 (6) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ให้ก้าวไกลสู่อาเซียน 
 (7) โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาและจัดประชุมระดม   
ความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ           
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย          
การปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
พัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล     
การด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ใช้การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
เผยแพร่ผลงานโรงเรียนในรูปแบบจดหมายข่าวชาวคีรี  เพ่ือให้ผู้ปกครองและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน   

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับภารกิจ และวัตถุประสงค์ของงาน ครอบคลุมการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน การเทียบงาน เป็นการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ และกระบวนการท างานโดยเทียบวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด 
(Best practices) คุณภาพการให้บริการให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ การตรวจสอบ และการปฏิบัติงาน    
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูล การประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้
กระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ (PDCA)  ประกอบด้วย 1) การวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 2) การ
ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน (Do) 3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) และ 4) การเรียนรู้
และการปรับปรุงแก้ไข (Action) เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้และการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพตามแผนการ
ด าเนินงานที่ได้วางไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
โรงเรียน 

    ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 
สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ

พัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  จุดเน้นของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจุดพัฒนาของโรงเรียน เช่น  นโยบายโรงเรียนสะเต็มศึกษา  นโยบายการ
ใช้ DLIT การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นโยบายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  นโยบายลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้    จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่ม เป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย  น าไปประยุกต์ใช้ได้  
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่
เรียนรู้  ได้แก่ แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แผนการด าเนินงานพัฒนาทักษะทางวิชาการ  
แผนพัฒนากิจกรรม นอกจากนี้มีการพัฒนานวัตกรรมสู่การปฏิบัติที่ เป็นเลิ ศ  โรงเรียนก าหนดให้
ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากร พัฒนานวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการนักเรียน ได้แก่ การนิเทศ
ภายในแบบคู่สัญญา กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต การสอนแบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ต้นน้ าปาก
พนัง การพัฒนากิจกรรม 7ส เป็นต้น  
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การนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผล ก าหนดให้มีการประชุมติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ
การแลกเปลี่ยนรู้เพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ได้แก่ การรายงานการนิเทศภายใน การรายงานโครงการ การสรุปผลการด าเนินงานใน
รูปแบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการเชิงระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึด
หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาและสถานศึกษามีการระดมทรัพยากร  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายชุมชนและ    
ศิษย์เก่า  ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  พบว่า โรงเรียนมีพันธกิจ แผน

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือภายในปี 2565 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจัดการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ด้านนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และสถานศึกษา และมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับรางวัล
จากการส่งผลงานเข้าประกวด การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค 
และระดับประเทศ ดังนี้ 

  รางวัลครู - คุณครูมุ่งมั่นในการท าหน้าที่ครู มีนวัตกรรมมาแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
โดยทางโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรส่งผลงานดีเด่น และได้รับรางวัลต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

ผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัดรางวัล 

ระดับ 
(ชาติ/

จังหวัด/
เขต) 

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ 
(1 ต.ค.64 

-31 มี.ค. 65) 

1. ผลงาน/
รางวัล 
สถานศึกษา 

1. เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 การประกวดสวดมนต์หมู่ 
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านอง
สรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา 
2. เกียรติบัตร สถานศึกษาที่
ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม “ดีเด่น” 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 
 
 
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

ระดับชาติ 
 
 
 

ระดับชาติ 

11 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
11 กุมภาพันธ์ 2565 

2. ผลงาน/
รางวัล 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

1. โล่รางวัลกรรมการเครือข่าย
ผู้ ป ก ค ร อ ง ดี เ ด่ น  ป ร ะ จ า ปี
พุทธศักราช 2563 
2. เกียรติบัตร กรรมการเครือข่าย
ผู้ ป ก ค ร อ ง ดี เ ด่ น  ป ร ะ จ า ปี
พุทธศักราช 2563 
3. เกียรติบัตร บุคคลที่มีผลงาน 
“ดีเด่น” ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

สภาผู้ปกครองและครูแห่ง
ประเทศไทย 
 
 
สภาผู้ปกครองและครูแห่ง
ประเทศไทย 
 
กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

ระดับชาติ 
 
 
 

ระดับชาติ 
 
 

ระดับชาติ 
 

21 ธันวาคม 2564 
 
 
 
21 ธันวาคม 2564 
 
 
11 กุมภาพันธ์ 2565 
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ผลงาน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่จัดรางวัล 

ระดับ 
(ชาติ/

จังหวัด/
เขต) 

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ 
(1 ต.ค.64 

-31 มี.ค. 65) 

4. เกียรติบัตร “ครูดี ศรีร่อน
พิบูลย์” (ผู้บริหาร) งานวันครู 
ประจ าปี 2565  

 
- สพป.นศ. เขต 3 ร่วมกับ 
ส ถ า บั น ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาอ าเภอร่อน
พิบูลย์ 

 
ระดับเขต 

 
16 มกราคม 2565 
 

3. ผลงาน/
รางวัล คร ู

1. โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มี
อบายมุข ประเภทครูผู้ สอน ปี
การศึกษา 2563  
 
 
2. เกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนและ
ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม “ดีเด่น” ระดับชาติ  
3. เกียรติบัตร ครูผู้จัดการเรียน
การสอนออนไลน์ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ภายใต้แนวคิด “ครู
สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” จ านวน 
4 รางวัล 
4. เกียรติบัตร “ครูดี ศรีร่อน
พิบูลย์” งานวันครู ประจ าปี 
2565 จ านวน 3 รางวัล 
 
5. เกียรติบัตร  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
“ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” 
ปีการศึกษา 2564  
6. เกียรติบัตร รางวัลผู้ฝึกซ้อม
นักเรียนได้รับรางวัลคุณภาพระดับ
เหรียญเงิน ระดับชั้น ม.ต้น การ
ประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
ประจ าปี 2565 

- ส านักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า (สคล. ) 
ร่ ว ม กั บ  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
- กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 
- สพม.นศ. 
 
 
 
 
 
- สพป.นศ. เขต 3 ร่วมกับ 
ส ถ า บั น ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาอ าเภอร่อน
พิบูลย์ 
- สพม.นศ. 
 
 
- วัดวชิรธรรมาวาส 
ร่วมกับโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 
 
 

ระดับชาติ 
 
 
 
 
ระดับชาติ 

 
 

ระดับเขต 
 
 
 
 
 

ระดับเขต 
 
 
 

ระดับเขต 
 
 

ระดับเขต 

27 ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
11 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
30 ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
 
21 มกราคม 2565 
 
 
 
16 มกราคม 2565 
 
 
16 กุมภาพันธ์ 2565 
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๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนมีการบริหารงานแบบ              
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ  PDCALI มีระบบการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
อย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง สามารถยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ                 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย พบว่า โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น 
โรงเรียนมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ และนักเรียนทุกคนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
และการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ พบว่า ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเอง
และได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี น าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และผ่านการ
ประเมินผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์ท่ี กคศ. ก าหนด นอกจากนี้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   พบว่า
โรงเรียนมีห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  

 ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  พบว่า 
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ให้เกิดคุณภาพ และมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับระบบการท างานของโรงเรียนและการจัดการ
เรียนการสอนของครู  

๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
    ๑. โรงเรียน มีด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่
ชัดเจน  มีน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   ๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ  ใช้กระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะ
และใช้นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียน    
     ๓. โรงเรียนใช้ระบบการนิเทศภายในอย่าง
เข้มแข็งโดยใช้นวัตกรรมการนิเทศภายในแบบ
คู่สัญญา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
  ๔. โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์  ทั้งในด้าน
สถานศึกษา ผู้เรียน ครูและผู้บริหาร ทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
5. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการเพ่ิมจ านวนนักเรียน 

  ๑. ก าหนดแนวทางและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
   ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา  
   3. พัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพบริบท
ของโรงเรียนและสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา   
หรือพัฒนาให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โดยใช้โมเดล เพิ่มนักเรียน เพิ่มสวัสดิการ 360 
องศา โดยใช้ Process Of Science 
 
 แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

สถานศึกษาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
ชุมชนเป็นหลัก มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หาจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท า
สร้างเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา โดยเริ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นอันดับแรก มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้ก้าว
ทันยุคโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาด้านภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัยในสถานศึกษา อีกท้ังพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพมาตรฐานของการปฏิรูปการศึกษา
ยุคปัจจุบัน 

 โครงการที่จะพัฒนาตามความสามารถและบริบทของโรงเรียนที่สามารถจะด าเนินการได้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่ 

 (1) โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 

 (2) โครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในฐานการ
เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 (3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”  
 (4) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับครู นักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชน 
 (5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 (6) โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในที่มีประสิทธิภาพและใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและชุมชน ในการจัดการเรียนการสอน 
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
การด าเนินการ  ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ วิเคราะห์
นักเรียน เป็นรายบุคคล  เพ่ือน าผลไปวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครจูัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี (ICT) จัดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนได้ร่วมสร้าง
และผลิตสื่อการสอน จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา จัดค่ายวิชาการเสริมหลักสูตรเพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามความสนใจ  การเรียนรู้โดยวิทยากรท้องถิ่น การเรียนรู้แบบโครงงานในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ การน าเสนอโครงงานของนักเรียน การส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมตามความสมัครใจ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

๒. ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  และจัดท ารายงาน
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  การจัดท ารายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง  การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ เช่น  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สรุปผลการทดสอบระดับชาติ  สรุปผลการแข่งขัน
ทักษะ  เพื่อน าไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เช่น  จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น การจัดเครือข่ายแหล่งเรียนรู้  
ได้แก่ เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ าปากพนัง ส านักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๕ 
นครศรีธรรมราช เครือข่ายแหล่งเรียนรู้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขุนพัง เช่น  การจัดมหกรรม
รักสุขภาพต้านยาเสพติด กิจกรรมรักษ์ป่าต้นน้ าปากพนัง เป็นต้น 

๔. ส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย และพัฒนา
เครื่องมือวัดประเมินผลที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่สอดคล้องกับศักยภาพนักเรียน 

๕. การจัดระบบนิเทศภายในแบบคู่สัญญาที่มุ่งเน้นให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
จากการนิเทศน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อแก้ปัญหาตามสภาพจริงในห้องเรียน 

    ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวช้ีวัด 
 โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม      
ท าให้นักเรียนกล้าคิด  กล้าแสดงออก  นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้  นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ าปากพนัง ร่วมมือกับชุมชนในการสร้างฝายชะลอ
น้ าคลองขุนพังมาอย่างต่อเนื่อง มีรางวัลมากมายชนะเลิศระดับชาติสาขารักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ จาก
ส านักงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปช.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลพระราชทาน เยาวชนดีเด่น 
ประจ าปี 2562 และในปีการศึกษา 2563 ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศอีกครั้ง โดยมี
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
พบว่า ครูทุกคนจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง และจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย พร้อมทั้งมีแผนการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง (Active learning) ครูทุกกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมน ามาแก้ปัญหาผู้เรียน และน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและน าไปใช้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒) การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและน าไปใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน  และมี
การจัดท านวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและน าไปใช้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและน าไปใช้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคเรียนละ 1 งานวิจัย 
 ๓) การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครบทุกห้องเรียน มีป้าย
นิเทศ สื่อการเรียนรู้ และข้อตกลงในการใช้ห้องเรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูทุกคนให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ดูแลและพัฒนานักเรียนตามข้ันตอนของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จัดบรรยากาศในชั้นเรียนสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน  

๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนผ่านการนิเทศภายใน
แบบคู่สัญญา ครูทุกคนมีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลาย  มีเกณฑ์การตัดสินผล
การเรียนที่เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีการประเมิน
ผู้เรียนตามสภาพจริง และสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
พบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ มีการนิเทศแบบคู่สัญญาและน าผลการนิเทศแบบคู่สัญญาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 
๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
     ๑. ครูมีความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละในการ
ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อทางราชการ 
     ๒. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาสมต่อ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และน าประสบการณ์ไปใช้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
        ๓. ครูมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคลอย่างเข้มแข็ง และมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงแบบคู่สัญญา ควบคู่ไป
กับการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
    4. ครูได้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ติดตาม สร้างโอกาส ส่งเสริม พัฒนา อย่างจริงจัง 
และเต็มตามศักยภาพ 

     ๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เช่น  
ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านกีฬา ด้านศิลปะ เป็นต้น 
     ๒. น าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้   ใน
การส่งเสริมและแก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนานักเรียน ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน 
     ๓.  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง พยายามปรับบทเรียนให้เข้า
กับชีวิตประจ าวันในท้องถิ่นของนักเรียน 
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 แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

สถานศึกษาได้พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์นักเรียน เป็นรายบุคคล  เพ่ือน าผลไปวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี (ICT) จัดการเรียนรู้ควบคู่กับ
การปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนได้ร่วมสร้างและผลิตสื่อการสอน จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้ร่วมกัน  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา 

 โครงการที่จะพัฒนาตามความสามารถและบริบทของโรงเรียนที่สามารถจะด าเนินการได้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่ 

 (1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่น 

 (2) โครงการส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนและงานวิจั ยใน
สถานศึกษา 
 (3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 (4) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้หลักการ 3R8C 

(5) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการ STEM 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม 

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๒. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑               
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนเสริม  
การสอบวัดความรู้  การจัดค่ายวิชาการ  จัดระบบแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ครูได้ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง  จัดการเรียนรู้ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาวาง
แผนการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ตนเองถนัด 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาและจัดประชุมระดม   
ความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ศึกษานักเรียน             
เป็นรายบุคคล  จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี (ICT) จัดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง  จัดกิจกรรม     
การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  ส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย  
และพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่สอดคล้องกับศักยภาพนักเรียน รวมทั้ง    
การจัดระบบนิเทศภายในแบบคู่สัญญาที่มุ่งเน้นให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการนิเทศ
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อแก้ปัญหาตามสภาพจริงในห้องเรียน 

๓. ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวช้ีวัด 

 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์         
ในแต่ละระดับชั้น  มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร  มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่ดีเหมาะสม
กับวัย  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผน    การศึกษาชาติ  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียน  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง  พัฒนานวัตกรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  มีการนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผล  ก าหนดให้มี
การประชุมติดตามการด าเนินงานเป็นระยะการแลกเปลี่ยนรู้เพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสมเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  มีการบริหารและการจัดการเชิงระบบ  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  และ
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายชุมชนและศิษย์เก่า  
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  และสถานศึกษายังได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึงและจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
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๔. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ๑. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีส่วนสูง
และน้ าหนักตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีมารยาทที่
ดี  จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม เคารพกฎกติกา มีจิต
สาธารณะ  รับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น ดูแลเขตพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบ  เข้าแถวซื้ออาหาร 
    ๒. นักเรียนมีการพัฒนาในด้านวิชาการและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน มีความสามารถใน
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีความขยันและรับผิดชอบ   
    ๓. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการและทักษะการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งใน
ด้านระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับประเทศ  
 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ๑. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออก 
ในการน าเสนอ การอภิปราย การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการท างานอย่างเป็นระบบ เช่น 
การเรียนรู้แบบโครงงานให้มากข้ึนและเน้นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ต่ ากว่ามาตรฐานระดับชาติในทุก
รายวิชา  
    ๒. ส่งเสริมนักเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์   
โดยการจัดกิจกรรมที่พัฒนาแนวคิดนักเรียนให้เกิด
กระบวนการท างานเป็นทีม  สร้างประสบการณ์ 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    ๓. ส่งเสริมทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาให้
สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๑. โรงเรียน มีด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่
ชัดเจน  มีน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
    ๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ  ใช้กระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะ
และใช้นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียน    
    ๓. โรงเรียนใช้ระบบการนิเทศภายในอย่าง
เข้มแข็งโดยใช้นวัตกรรมการนิเทศภายในแบบ
คู่สัญญา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
    ๔. โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์  ทั้งในด้าน
สถานศึกษา ผู้เรียน ครูและผู้บริหาร ทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
 
 
 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๑. ก าหนดแนวทางและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
    ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา  
    3. พัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพ
บริบทของโรงเรียนและสามารถน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา   หรือพัฒนาให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
ยิ่งขึ้นขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๑. ครูมีความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละในการ
ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อทางราชการ 
     ๒. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาสมต่อ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และน าประสบการณ์ไปใช้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
        ๓. ครูมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคลอย่างเข้มแข็ง และมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงแบบคู่สัญญา ควบคู่ไป
กับการท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      
    ๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เช่น  
ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านกีฬา ด้านศิลปะ เป็นต้น 
     ๒. น าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้   ใน
การส่งเสริมและแก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนานักเรียน ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน 
     ๓.  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง พยายามปรับบทเรียนให้เข้า
กับชีวิตประจ าวันในท้องถิ่นของนักเรียน 
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การประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

แบบบันทึกการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2564 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  

ค าชี้แจง ให้สถานศึกษา ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ความพร้อมด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
ด้านกายภาพ 
1) การจัดห้องเรียนต่อ

ระดับชั้น 
 

  มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน 3  มาก 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้น 2 ระดับชั้น                                                                                        2  ปานกลาง 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้นมากกว่า 2   
      ระดับชั้น                                                                                         

1   น้อย 

2) ห้องปฏิบัติการ/ห้อง
พิเศษ / แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้  
      เพียงพอและพร้อมใช้งาน                                                                                        

3  มาก 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้
เพียงพอแต่ไม่พร้อมใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแต่
พร้อมใช้งาน                                                                                        

2  ปานกลาง 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่
เพียงพอ และไม่พร้อมใช้งาน                                                                                            

1   น้อย 

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรียนการสอน 

  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

3  มาก 

 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย แต่ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

2  ปานกลาง 

  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย 
และไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                                                                  

1   น้อย 

ด้านบุคลากร 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา   มีผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                          3  มาก 

  มีผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 
  ไม่มีผู้อ านวยการ/ผู้รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
1   น้อย 

2) จ านวนครู    มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา                                                                                    3  มาก 
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รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
 มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา   
     หรือมีครูไม่ครบทุกระดับชั้นแต่ครบทุกรายวิชา 

2  ปานกลาง 

 มีจ านวนครูไม่ครบทุกระดับชั้น และไม่ครบทุก
รายวิชา                                                                                          

1   น้อย 

3)  จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการ
พัฒนาตนเองของครู
ร ะดั บ การศึ กษาขั้ น
พ้ื น ฐ า น  ทั้ ง ห ม ด ใ น 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ชั่วโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 
  ชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 10 - 19 ชัว่โมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ชั่วโมง                                                                                          1   น้อย 

4)  จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการ
เข้าร่วมกิจกรรม PLC 
ของครูระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทั้งหมดในปี
ก า ร ศึ ก ษ า 
ที่ผ่านมา 

 มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ชัว่โมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                3  มาก 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 25 ชั่วโมง                                                                                          1   น้อย 

5)  บุคลากรสนับสนุน   มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ                                                                                        3  มาก 
 มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  2  ปานกลาง 
  ไม่มีบุคลากรสนับสนุน                                     1   น้อย 

6) ของบุคลากรเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ 
      ประกันคุณภาพฯ กับครูทุกคน                                                                                     
  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ 
      ประกันคุณภาพฯ กับครูที่รับผิดชอบงานประกัน 
      คุณภาพการศึกษา 
  ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง

การประกันคุณภาพฯ     

3  มาก 

2  ปานกลาง 
1   น้อย 

ด้านการสนับสนุนจากภายนอก 
1) การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 

  ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมหรือ  
       กิจกรรมของสถานศึกษา  

3  มาก 

  ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือ
กิจกรรมของสถานศึกษา  

2  ปานกลาง 

  ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุม
หรือกิจกรรมของสถานศึกษา  

1   น้อย 

2) การมีส่วนร่วมของคณะ   คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับ 3  มาก 
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รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

สถานศึกษา อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 
  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับ

สถานศึกษา 2-3 ครั้งต่อปี 
2  ปานกลาง 

 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับ 
     สถานศึกษาน้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี                                     

1   น้อย 
 

3 )  ก า ร สนั บ ส นุ น จ า ก
หน่ วยงาน /องค์ กรที่
เกี่ยวข้อง  

  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อการ 
      พัฒนาสถานศึกษา 

3  มาก 

  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไม่ส่งผลต่อการ
พัฒนาสถานศึกษาหรือ ได้รับการสนับสนุนไม่
เพียงพอ แต่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ส่งผลต่อ
การพัฒนาสถานศึกษา                                      

1   น้อย 

สรุประดับความพร้อม 
 

มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ......6.... รายการ 
มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง .....6.... รายการ 

มีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย ....-...... รายการ 
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ภาคผนวก 

- ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา 

- ค าสั่ง 

- รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่าง ทั้ง 3 มาตรฐาน  
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ประกาศโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา  
เรื่อง  ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

------------------------------------------------- 
               โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปและประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  
               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง 
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และ
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการ ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการจัดท า รายงานปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนา คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

               ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานและคณะครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ในการประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จึงประกาศก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

         (นายสมศักดิ์  คงแป้น)                              (นายชลอ ลาชโรจน์)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

เรื่อง ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ฉบับลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------------------------------  

          โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
       ๑.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
ภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
       ๑.๒  นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
       ๒.๑ นักเรียนร้อยละ  ๙๐  มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
            ๒.๒ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการและกิจกรรมจัดการเรี ยนรู้ในชั้นเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
                           ๒.๓ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่มีท างานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active learning)  

    2.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ        

  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       นักเรียนทุกคนมีผลงานและชิ้นงาน น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่อยอดความคิดได้ 
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  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรียน  
       ๔.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา
ตนเอง 
       ๔.3  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (facebook) ในทางท่ีเป็นประโยชน์ 
       ๔.๔  นักเรียนร้อยละ 8๐ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลท ารายงานได้ 

     4.5  นักเรียนทุกคนใช้ e-mail ในการจัดการและสื่อสารข้อมูล  
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๕.๑  นักเรียนร้อยละ ๘0 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ ๒ ขึ้นไป 
       ๕.๒  นักเรียนร้อยละ ๗0 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับ ๒ ขึ้นไป    
       ๕.๓  นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับ ๒ ขึ้นไป    
       ๕.๔  นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ๒ ขึ้นไป    
       ๕.๕  นักเรียนร้อยละ ๗0 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง    
ประเทศ ระดับ ๒ ขึ้นไป 
       ๕.๖  นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับ ๒ ขึ้นไป 
       ๕.๗  นักเรียนร้อยละ ๙0 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 
๒ ขึ้นไป 
       ๕.๘  นักเรียนร้อยละ ๙0 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ระดับ ๒ ขึ้นไป 
       ๕.๙  ผลการเรียนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา ๒.๕๐ ขึ้นไป    
       ๕.10  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร     
  ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ       
       ๖.๑  นักเรียนทุกคน มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานอาชีพอย่างน้อย ๑ อาชีพ 
       ๖.๒  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 90 ส าเร็จการศึกษาและ
ศึกษาต่อ  
       ๖.3  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 90 ส าเร็จการศึกษาและ
ประกอบอาชีพ  
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 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
       ๑.1  นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ในระดับดีเยี่ยม 

     ๑.2  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรม ๗ส กิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ คีรีราษฎร์สะอาดทุกวัน เป็นต้น      
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
            ๒.๑  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และพัฒนาโรงเรียน 
       ๒.๒  นักเรียนร้อยละ 50 เข้าร่วมประเพณีให้ทานไฟ และเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีให้
ทานไฟอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
            ๒.๓  นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมไปวัดทุกวันส าคัญทางศาสนา  
            ๒.4  นักเรียนที่นับถืออ่ืนจากศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และ
ปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาของตนเอง 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            ๓.๑ นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ที่
มีการปฏิบัติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
           ๓.๒ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียนและเคารพกฎ กติกาตามวิถี
ประชาธิปไตย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
            ๔.๑  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
            ๔.2  นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
            ๔.3  นักเรียนร้อยละ 90 มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

     ๔.4  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุขในการด ารงชีวิตประจ าวัน  
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
       ๒.๑.๑  เป้าหมายวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือภายในปี 2566 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจัด
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
       ๒.๑.2  โรงเรียนมีพันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรม ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๒.1.๓  โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ด้านนักเรียน ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๒.๑  โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
๒.๒.๒  โรงเรียนมีกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCALI 
๒.2.3  โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามอย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง  มี

ระบบการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาที่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ               
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๓.๑  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น 
๒.๓.๓  โรงเรียนมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 
๒.๓.๔  นักเรียนทุกคนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๔.๑  ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองและได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างน้อย ๓ ครั้งต่อ

ปี 
๒.๔.๒  ครูทุกคนผ่านการประเมินผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์ท่ี กคศ. ก าหนด  
2.4.3  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือพัฒนาให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๕.๑  โรงเรียนมีห้องเรียนที่เพียงพอ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.5.2  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อการจักดารเรียนการสอน เช่น ห้องสมุด ห้อง

สืบค้นอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
๒.๕.3  โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
๒.๕.4  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับการเรียนการ

สอน 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๒.๖.๑  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ 
๒.๖.๒  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ๓.๑.๑ ครูทุกคนจัดการเรียนรู้  โดยให้นักเรียนทุกคนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์  
สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 ๓.๑.๒ ครูทุกคนจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Active learning) และจัดกิจกรรมที่
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
   ๓.๑.๓ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
                 ๓.๑.๔  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและน าไปใช้
สอน          อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 ๓.๑.๕  ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคู่สัญญา  
  3.1.6  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
(Active learning) 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔         หน้า 35 

                             โรงเรยีนคีรีราษฎร์พัฒนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช 

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                  ๓.๒.๑  ครูทุกคนใช้สื่อการสอน และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถพัฒนาสื่อให้
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
                  ๓.๒.๒  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสื่อการสอน และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                  ๓.๓.๑  ห้องเรียนทุกห้องมีป้ายนิเทศ สื่อการเรียนรู้ และข้อตกลงในการใช้ห้องเรียน 
                  ๓.๓.๒  ครูทุกคนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
                  ๓.๓.๓  ครูทุกคนดูแลและพัฒนานักเรียนตามข้ันตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.3.4  ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและสร้าง
แรงจูงใจให้กับนักเรียน 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๔.๑  ครูทุกคนมีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลาย  มีเกณฑ์
การตัดสินผลการเรียนที่เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                  ๓.๔.๒  ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
                  ๓.๔.๓  ครูทุกคนมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และสอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
                  ๓.๕.๑  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
                  ๓.๕.๒  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศแบบคู่สัญญาและน าผลการนิเทศแบบ
คู่สัญญาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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ค าสั่งโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  

ที่ ๑๑๐/256๔   
เรื่อง แต่งตั้งการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564   

…………………………………………………………………… 
ด้วยโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้

บรรลุ เป้าหมายความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ก าหนดไว้ ที่โรงเรียน
ได้ ด าเนินการจัดกิจกรรม งานโครงการอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการ
บริหารและ การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ด าเนินการตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพภายในโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ที่
แสดงถึง ความส าเร็จของการด าเนินงาน ในการจัดท ารายงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน 3 
มาตรฐาน  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง โรงเรียนจึงแต่งตั้งการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  ดังนี้   

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้การ
ด าเนินการ ประกันคุณภาพภายในเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ประกอบด้วย   

1.1 นายสมศักดิ์ คงแป้น      ประธานกรรมการ  
1.2 นางวรางค์ ราชนิยม    รองประธานกรรมการ 
1.3 นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์   กรรมการ 
1.4 นางข้องทิพย์  มีแก้ว    กรรมการ 
1.5 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล   กรรมการ 
1.6  นางสาวสาริยา ยอดวารี    กรรมการ 
1.7 นางจินตนา สนทะมิโน    กรรมการและเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่เก็บข้อมูล ท าหลักฐานแต่ละมาตรฐาน รวบรวบข้อมูล สรุป
ตรวจทาน ตรวจสอบข้อมูล และจัดท ารูปเล่ม ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

 2.1  กรรมการจัดท า รวบรวมข้อมูลและสรุปแต่ละมาตรฐาน มีหน้าที่ เก็บข้อมูลและจัดท า
หลักฐานมาตรฐาน รวบรวมข้อมูล  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

         1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 
       1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย  
 ๑. นางจินตนา  สนทะมิโน    หัวหน้า  
 ๒. นางวรางค์   ราชนิยม     ผู้ช่วย  

๓. นายไกรทิพย์  จิตอารีย์    ผู้ช่วย 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3n_-Zo97jAhVknI8KHVI_DD4QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/?p=14853&psig=AOvVaw1cbLaZrVsc_Pg0a-0lEYMp&ust=1564632141222795&psig=AOvVaw1cbLaZrVsc_Pg0a-0lEYMp&ust=1564632141222795
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๔. นายสามารถ  กาญจนะแก้ว    ผู้ช่วย  
๕. นางสาวลัดดาวัลย์ อุมา    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย  
๑. นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์    หัวหน้า 
๒. นางข้องทิพย์ มีแก้ว     ผู้ช่วย 
๓. นางทิพวรรณ  สตารัตน์   ผู้ช่วย 
๔. นางจินตนา เพ็ชรคล้าย    ผู้ช่วย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล   ผู้ช่วย  
๖. นางสาวเฉลิมขวัญ กุศลสุข    ผู้ช่วย 
๗. นางสาวพิชญสุดา ทองค า    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสาริยา ยอดวารี   หัวหน้า 
๒. นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวดวงหทัย ประทุมชาติภักดี  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวธัญญารัตน์ นางาม   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกาญจนา ชุมเปีย   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวมาฆมาส จันทร์วิเชียร   ผู้ช่วย 
๗. นายภานุวัฒน์ ชะตาเลิศ    ผู้ช่วย  

2.2 กรรมการสรุปและจัดพิมพ์รูปเล่ม ประกอบด้วย 
 1. นางจินตนา สนทะมิโน    หัวหน้า 
 2. นางลัดดาวัลย์  อุมา    ผู้ช่วย  
 3. นางสาวพิชญสุดา ทองค า   ผู้ช่วย 
2.3 กรรมการตรวจทานและตรวจสอบข้อมูล  ประกอบด้วย  
 1.  นางสาวสาริยา  ยอดวารี   หัวหน้า 
 2.  นางสาวเฉลิมขวัญ กุศลสุข   ผู้ช่วย 
 3.  นางสาวกาญจนา ชุมเปีย   ผู้ช่วย 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลดีแก่
โรงเรียนและนักเรียนสืบไป  
  ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 256๔ 
 
 

          (นายสมศักดิ์ คงแป้น)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  
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รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
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รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
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รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
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