
 

 

บทท่ี  2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ข้อมูลโรงเรียน 
 
ชื่อโรงเรียน         ก ำแพง 
รหัสโรงเรียน        33022005 
ก่อตั้งเมื่อ            วันที่ 17  พฤษภำคม  2501 
สังกัด     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 28 
                       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         กระทรวงศึกษำธิกำร 
ที่ตั้ง                  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต. ส ำโรง อ. อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  33120 
พื้นที่โรงเรียน       เนื้อท่ี 89 ไร่ 27  ตำรำงวำ 
โทรศัพท์     0-4569-1536       
โทรสาร     0-4569-1537 
เว็บไซต์     http://www.kps.ac.th    
อีเมล์               kps_school@hotmail.com  
ผู้บริหาร             นำยสมพร  อำษำ      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     วิทยฐำนะ   ช ำนำญกำรพิเศษ 
      นำยทศวัฒน์  โพธิ์ชัย  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  วิทยฐำนะ  ช ำนำญกำรพิเศษ 
เปิดสอนระดับ      มัธยมศึกษำตอนต้น 26  หอ้ง           มัธยมศึกษำตอนปลำย  26 ห้อง 
บุคลากร            ครูประจ ำกำร 94  คน                 พนักงำนรำชกำร  3  คน 
                       ครูอัตรำจ้ำง  7 คน               ลูกจ้ำงประจ ำ   1   คน 
                       เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  1   คน              ลูกจ้ำงชั่วครำว  14 คน 
                       ครูชำวต่ำงชำติ  4  คน 

 
ประวัติและสภาพทั่วไป 

 
1  สถานที่ตั้ง 
โรงเรียนก ำแพง ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 1 ต. ส ำโรง อ. อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ห่ำงจำก 

ที่ว่ำกำรอ ำเภออุทุมพรพิสัย ไปทำงทิศเหนือ ประมำณ 2.5 กิโลเมตร  ห่ำงศำลำกลำงจังหวัดไปทำง
ทิศตะวันตกประมำณ 21.5 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของหมู่บ้ำนส ำโรงใหญ่ ประมำณ             
500 เมตร  ในเนื้อท่ี 89 ไร่ 27  ตำรำงวำ 
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 ที่ตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประวัติโรงเรียนก าแพง 
             โรงเรียนก ำแพง   ได้รับอนุญำตจำกกระทรวงศึกษำธิกำร   ให้เปิดท ำกำรสอนสำย
สำมัญ   เมื่อวันที่ 17  พฤษภำคม  2501  มีนำยเคลือบ  โกศัลวัตร์  เป็นครูใหญ่   และในปี   2501 
ได้ขออนุมัติจังหวัดท ำกำรปลูกสร้ำงอำคำรในที่ป่ำช้ำ หมู่บ้ำนหนองสองห้อง  ต ำบลก ำแพง   
อ ำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  เนื่องจำกสถำนที่ไม่สำมำรถขยำยได้จึงได้ย้ำยมำตั้งอยู่ที่
หมู่บ้ำนส ำโรงใหญ่   ต.ส ำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ในเนื้อที่   89   ไร่  27   ตำรำงวำ    
         พ.ศ. 2509  วันที่ 2 ตุลำคม  2509 นำยสุทัศน์  รัตนำ มำด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่ 
  พ.ศ. 2511  โรงเรียนได้เข้ำโครงกำร ค.ม.ช. รุ่น 5  

พ.ศ. 2514  วันที่ 14 ตุลำคม  2514 ดร.ก่อ  สวัสดิพำนิชย์  อธิบดีกรมวิสำมัญ 
  ศึกษำ ได้มำตรวจรำชกำร  ด ำริให้หำที่ดินใหม่  โรงเรียนและ 

นำยอ ำเภออุทุมพรพิสัย  จึงเลือกเอำพ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์  
“โนนห ำแดง” ต ำบลส ำโรง   อ ำเภออุทุมพรพิสัย    
จังหวัดศรีสะเกษ   โดยกำรอนุมัติของสภำต ำบลส ำโรง 



 

                                                                  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำที่  12   

พ.ศ.  2516   ได้รับอนุมัติจำกกรมสำมัญศึกษำ และส ำนักงบประมำณ   ให้ย้ำย 
  โรงเรียนมำตั้ง  ณ   บริเวณ โนนห ำแดง   ต ำบลส ำโรง    

ในเนื้อท่ี   89  ไร่ 27  ตำรำงวำ   ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำร 
เรียนแบบ 216 จ ำนวน 16 ห้องเรียน ย้ำยนักเรียนชั้น ม.ศ. 2   

          ม.ศ. 3  มำเรียนในวันที่ 1 กันยำยน  2616 
พ.ศ.  2517  วันที่  20  กันยำยน  2517  ดร.ก่อ  สวัสดิพำนิชย์   รัฐมนตรี 
   ช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนในพิธีเปิด 

อำคำรเรียน  
พ.ศ.  2518    กรมสำมัญศึกษำ   ได้อนุมัติให้เปิดสำขำท่ีบ้ำนเป๊ำะ   คือ  

“โรงเรียนบึงบูรพ์” โรงเรียนส่งนำยสวัสดิ์   บุญเหลือ  ไปท ำ 
หน้ำที่ครูใหญ่และ ได้รับอนุมัติ ให้เปิดเป็นเอกเทศ  ในวันที่ 4    
มิถุนำยน   2519  

พ.ศ.  2524 วันที่   22   พฤศจิกำยน   2524   นำยชูเกียรติ    ลิขสิทธิ์    
อำจำรย์ใหญ่โรงเรียนเขื่องในวิทยำคม  อ ำเภอเขื่องใน    

          จังหวัดอุบลรำชธำนี ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร 
          โรงเรียนก ำแพงแทนนำยสุทัศน์  รัตนำ ที่ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง      
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำรคำมพิทยำคม   อ ำเภอเมือง    
          จังหวัด มหำสำรคำม 

  พ.ศ.  2527  วันที่  19  มิถุนำยน  2527  ดร.เอกวิทย์  ณ  ถลำง  อธิบดี  
    กรมสำมัญศึกษำ   ได้มำตรวจรำชกำรที่โรงเรียนก ำแพง  

เพ่ือรับทรำบปัญหำและหำทำงช่วยเหลือต่อไป 
  พ.ศ.  2527  วันที่   23   ตุลำคม   2527   นำยวิรัตน์    ศิริบูรณ์     
                                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรำรมณ์  อ ำเภอกันทรำรมย์     
                                          จังหวัดศรีสะเกษ   ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
                                          ก ำแพงแทนนำยชูเกียรติ  ลิขสิทธิ์    ซึ่งย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง    
                                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย อ ำเภอเมือง  
                                          จังหวัดศรีสะเกษ 
  พ.ศ.  2529   วันที่   1   พฤศจิกำยน   2529   นำยสัมฤทธิ์    ศรีบูรณ์    

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพนทองพัฒนำวิทยำ   อ ำเภอโพนทอง    
จังหวัดร้อยเอ็ด    ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ก ำแพงแทน  นำยวิรัตน์  ศิริบูรณ์   ซึ่งย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวำปีปทุม   อ ำเภอวำปีปทุม   จังหวัด 
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มหำสำรคำม 
พ.ศ.  2530  ปีกำรศึกษำ 2530 กรมสำมัญศึกษำ อนุมัติให้โรงเรียนก ำแพง  

เปิดหน่วยเรียนที่ต ำบลทุ่งไชย   เปิดท ำกำรสอนเมื่อวันที่    
2 กรกฎำคม  2530  และแยกเป็นเอกเทศในปีกำรศึกษำ   
2531 

พ.ศ.  2532 ในปีกำรศึกษำ   2532   กรมสำมัญศึกษำอนุมัติให้โรงเรียน 
   ก ำแพง เปิดหน่วยเรียนขึ้น   ที่ต ำบลเสียว   เปิดท ำกำรสอน 

เมือ่วันที่   15   พฤษภำคม   2532   และแยกเป็นเอกเทศ 
ในปีกำรศึกษำ 2534 ปัจจุบันคือโรงเรียนไตรมิตร    
อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

  พ.ศ.  2533  วันที่   21   มกรำคม   2533   นำยกว้ำง  รอบคอบ    
                                          ผู้อ ำนวยกำรกองกำรมัธยมศึกษำ   ได้มำตรวจรำชกำรที่โรงเรียน 
                                          ก ำแพงเห็นสมควรสนับสนุนอำคำรหอประชุม แบบ 101/27  
                                          และกรมสำมัญศึกษำจัดสรรงบประมำณก่อสร้ำงในปี   2534 
  พ.ศ.  2535   ปีกำรศึกษำ   2535    กรมสำมัญศึกษำอนุมัติให้โรงเรียนก ำแพง  
    เปิดหน่วยเรียนขึ้น  ที่ต ำบลแต้   เปิดท ำกำรสอน 

เมื่อวันที่   4   พฤษภำคม   2535   และแยกตัวเป็นเอกเทศ 
ในปีกำรศึกษำ 2539   ปัจจุบันคือ   โรงเรียนจตุรภูมิพิทยำคำร  

  พ.ศ.  2535   วันที่   6   พฤศจิกำยน   2535   นำยสุข    มีกุล   ผู้อ ำนวยกำร 
    โรงเรียนขุขันธ์ ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก ำแพง 

แทน  นำยสัมฤทธิ์  ศรีบูรณ์ ซึ่งย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 

  พ.ศ.  2536   วันที่  19   พฤษภำคม   2536   นำยอิศรำ    จรัณยำนนท์     
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มำตรวจรำชกำร 
ที่โรงเรียนก ำแพง เพื่อติดตำมกำรเปิดหลักสูตร  ปวช.  และ
หำทำงสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ และเอกสำรประกอบกำรสอน
ต่อไป 

  พ.ศ.  2538   วันที่   20   กุมภำพันธ์   2538   นำยทองอินทร์    เพียภูเขียว    
 ผู้ตรวจรำชกำรกรมสำมัญศึกษำ เขตกำรศึกษำ 11 ได้มำตรวจ 
รำชกำรเพ่ือติดตำมกำรสนองนโยบำยกรมสำมัญศึกษำ 
สู่กำรปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพ 

  พ.ศ.  2538   วันที่   19   กรกฎำคม   2538   นำยวิชัย    แข่งขัน   ผู้ตรวจ 
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    รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มำตรวจรำชกำรเพ่ือชี้แจง 
กำรด ำเนินตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  พ.ศ.  2539   วันที่   17   กุมภำพันธ์   2539   นำยสวำท    ภูค ำแสน   
                                          รองอธิบดีกรมสำมัญศึกษำ ได้มำตรวจรำชกำรที่โรงเรียนก ำแพง    

เห็นสมควรสนับสนุนต่อเติมอำคำร 216 ค. ครึ่งหลัง 
  พ.ศ.  2540   วันที่   29   สิงหำคม   2540   นำงหอมหวล    กนกนำก   
                                         ผู้ตรวจรำชกำรกรมสำมัญศึกษำ เขตกำรศึกษำ  11 ได้มำตรวจ 
                                         รำชกำรเพ่ือเน้นย้ ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของกรมสำมัญ 
                                         ศึกษำ และรับทรำบปัญหำที่โรงเรียนก ำแพงขำดบุคลำกร  
                                        จะน ำเสนอกรมสำมัญศึกษำต่อไป 
  พ.ศ.  2540      วันที่   27   ธันวำคม   2540   นำยสวัสดิ ์   บุญเหลือ    
             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุขันธ์ ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 
    โรงเรียนก ำแพงแทน  นำยสุข    มีกุล   ซึ่งย้ำยไปเป็นผู้อ ำนวยกำร 
    สำมัญศึกษำ จังหวัดศรีสะเกษ 
  พ.ศ.  2541   วันที่   9   มีนำคม   2541   นำยพรนิภำ    ลิปพยอม  ผู้ตรวจ 
    รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มำตรวจรำชกำรที่โรงเรียน 
    ก ำแพง เพื่อชี้แจงนโยบำยกำรรับนักเรียน เรื่องยำเสพติด  

กำรแก้ไขภำวะเศรษฐกิจ และรับทรำบปัญหำอำคำรเรียน 
ไม่เพียงพอ เงินอุดหนุนได้รับน้อยมำก   ตลอดจนขำดแคลน
บุคลำกร เห็นสมควรที่กรมสำมัญศึกษำจะให้ควำมช่วยเหลือต่อไป 

  พ.ศ.  2543   วันที่   17   ธันวำคม   2542   นำยวิชัย    จันทร์เทพำ    
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก ำแพงแทน  นำยสวัสดิ์  บุญเหลือ                      
                                          ที่เกษียณอำยุรำชกำร 

พ.ศ.  2548      วันที่  15  ธันวำคม  2548  นำยสิทธิศักดิ์ สุมณฑำ   
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจตุรภูมิพิทยำคำร  อ ำเภออุทุมพรพิสัย   
จังหวัดศรีสะเกษ  ย้ำยมำ  ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ก ำแพงแทนนำยวิชัย  จันทร์เทพำ  ที่เกษียณอำยุรำชกำร 

           พ.ศ. 2554-2557 นำยไพฑูรย์  พวงยอด  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
                                          หว้ยทับทันวิทยำคม อ ำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  
                                          ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก ำแพง 
                                          แทนนำยสิทธิศักดิ์ สุมณฑำ  ที่เกษียณอำยุรำชกำร 
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  พ.ศ. 2557-2560 วันที่ 1 ตุลำคม  2557 นำยไสว  ผำสุข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
                                          หว้ยทับทันวิทยำคม อ ำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  
                                          ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก ำแพง 
                                          แทนนำยไพฑูรย์   พวงยอด  ที่เกษียณอำยุรำชกำร 
  พ.ศ.2561-ปัจจุบัน  นำยสมพร อำษำ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำเกลี้ยงวิทยำ 
                                             อ ำเภอน้ ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  ย้ำยมำด ำรง                    
                                            ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก ำแพง แทนนำยไสว  ผำสุข   

        3.  ปรัชญาและค าขวัญของโรงเรียน 
  ปรัชญาของโรงเรียน 

“ ปญญา     โลกสสมิ       ปชโชโต ” 
                    ปัญญา   คือ   แสงสว่างส่องโลก 
 

          คติพจน์  
        “  ศิษย์ก ำแพง        แกร่งพลัง         วิชำดัง    วินัยดี  ” 
 

            แกร่งพลัง  หมำยถึง    เป็นผู้มีพลำนำมัยแข็งแรง สมบูรณ์  
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
 

            วิชาดัง      หมำยถึง    กำรศึกษำเล่ำเรียนด้วยควำมวิริยะ  
       อุตสำหะ จนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย    
                                                                       ตำมหลักสูตร และสำมำรถสร้ำง 
       เกียรติภูมิแก่โรงเรียนและตนเอง 
             วินัยด ี      หมำยถึง   เคร่งครัดในระเบียบวินัย มีศีลธรรม 
       ประจ ำใจ ประพฤติตนตำมประเพณี  
                                                                     และวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ 
   

 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน     ต้นอินทะนิล    เป็นต้นไม้ที่มีอยู่คู่กับโรงเรียนมำ
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง  และให้ร่มเงำแก่ลูกก ำแพงเรื่อยมำ  มีดอกสีม่วง 
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 ตราประจ าโรงเรียน   เปน็รูปปรำสำทสระก ำแพงใหญ่ อยู่ในวงกลม รอบ
วงกลมด้ำนบนเป็นชื่อโรงเรียนด้ำนล่ำงเป็นปรัชญำของโรงเรียน  

 
 
    

 
 

             
 
 อักษรย่อของโรงเรียน      “ ก.พ. ” 

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  (Identity  of School) 
                    ยิ้ม  ทักทำย  ด้วยกำรไหว้ 
 

 เพลงมาร์ชก าแพง 
 ศิษย์ก ำแพงแกร่งในพลัง  วิชำดังและมีวินัย  รักรวมดวงใน  คงม่ันไว้ตั้งใจ

เรียนดี 
 ศิษย์ม่วงเหลืองปรำดเปรื่องวิชำ  และกีฬำหนึ่งในถิ่นนี้  รักสำมัคคี  คุณครู

ชี้สอนสั่งทุกยำม 
  ถือคติปัญญำ  พำแสงสว่ำงส่องโลกำ  ทุกคนเพียรท ำตำม  เพื่อหวังให้นำม

ก ำแพงเกรียงไกร 
     เทิดคุณครูผู้สอนวิชำ  พร้อมชีวำสละเพ่ือไทย  พระองค์จอมไตร  กษัตริย์

ไทยเรำเทิดนิรันดร์        
(ซ้ ำท้ังหมด)                
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 4. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 ปัจจุบันโรงเรียนก ำแพงมีอำคำรเรียน – อำคำรประกอบกำร ตลอดจนสถำนที่ ดังนี้ 

 ตารางท่ี 2.1   แสดงรำยกำรจ ำนวนอำคำรสถำนที่โรงเรียนก ำแพง  
ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
1 อำคำรเรียนแบบ 216 ก 1 หลัง 
2 อำคำรเรียนแบบ 216 1 หลัง 
3 อำคำรเรียนแบบ 216 ค 2 หลัง 
4 อำคำรเรียนแบบ 218 ค (8) 1 หลัง 
5 อำคำรเรียนแบบ 324 ล 1 หลัง 
6 อำคำรโรงฝึกงำน ฝ 3 หลัง 
7 อำคำรหอประชุม 00/12 1 หลัง 
8 อำคำรหอประชุม 100/27 1 หลัง 
9 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง 
10 บ้ำนพักครู 19 หลัง 
11 บ้ำนพักภำรโรง 1 หลัง 
12 ห้องน้ ำ-ห้องส้วม 10 หลัง 
13 โรงอำหำร 3 หลัง 
14 สนำมกีฬำมำตรฐำน 1 สนำม 
15 สนำมบำสเกตบอล 3 สนำม 
16 สระน้ ำ 2 ลูก 
17 แหล่งน้ ำธรรมชำติ 3 แหล่ง 
18 อำคำรเรียนแบบ 324 ล  1 หลัง 

5. ข้อมูลนักเรียน 
   ตารางท่ี 2.2  จ ำนวนนักเรียน  โรงเรียนก ำแพง   ปีกำรศึกษำ  2561 
ระดับชั้นเรียน  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง  9 9 8 9 8 9  

เพศ ชำย 126 139 134 134 106 140 779 

หญิง 172 176 173 203 184 210 1,122 

รวม  298 315 307 337 290 350 1,901 

เฉลี่ยต่อห้อง  33 35 38 37 36 39  
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                                                      (ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนำยน  พ.ศ.  2561) 
 
     ตารางท่ี2. 3 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา  2559 - 2561   
 ระดับช้ัน ปีการศึกษา  2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา2561 

ม.1 300 314 298 
ม.2 283 298 315 

ม.3 246 278 307 
ม.4 361 309 337 
ม.5 335 364 290 
ม.6 375 316 350 
รวม 1,900 1,879 1,901 

                                                      ที่มำ : งำนทะเบียน ฝ่ำยวิชำกำรโรงเรียนก ำแพง 
 

6. ข้อมูลด้านบุคลากร  
 

     ตารางท่ี 2.4 จ ำนวนครูและบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ 2561   
ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

ผู้บริหำร 2 0 2  
คร ู 30 64 94  

พนักงำนรำชกำร 1 2 3  

ครอัูตรำจ้ำง 2 5 7  

ครูชำวต่ำงชำติ 1 3 4  

ลูกจ้ำงประจ ำ 1 0 1  

แม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 0 8 8  

พนักงำนขับรถ 2 0 2  

ยำมรักษำกำร 2 0 2  

พนักงำนทั่วไป 2 0 2  

รวม 43 82 125  
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      ตารางที่ 2.5  วุฒิกำรศึกษำครู จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

     
                                                       ที่มา : งำนบุคลำกร ฝ่ำยบุคคล โรงเรียนก ำแพง 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ/งาน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ผู้บริหำร - 2 - 2 
ภำษำไทย 2 6 - 8 
คณิตศำสตร์ 9 8 1 18 

วิทยำศำสตร์ 12 11 - 23 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 7 5 - 12 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 2 4 - 6 

ศิลปะ 4 2 - 6 

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  8 - 8 

ภำษำต่ำงประเทศ 2 7 - 9 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 4 - - 4 

พนักงำนรำชกำร 2 1 - 3 

ครูอัตรำจ้ำง 7 - - 7 

ครูต่ำงชำติ 4 - - 4 

รวม 55 54 1 110 
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7.  ระบบโครงสร้างการบรหิาร  
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8.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      โรงเรียนก าแพง  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ านวน  15  คน  

ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  7 คน  ดังรายนามต่อไปนี้   
1. นำยบัณฑิต  ศรีบูรณ์           ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  กรรมกำร 

          2.  นำยสงกำ  จิตตะโคตร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
          3.  นำยธีระศักดิ์  วรเลิศ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
          4. นำยเอกมันต์  ศุภสำร   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
          5. นำยบุญเลีย่ม ประนม    ผู้ทรงคณุวุฒิ  กรรมกำร 
          6. นำยทองเดือน   สมบัต ิ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
          7. นำยสมชัย  เย็นสมุทร   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 
          8. นำงสำวณฐพร ศรีบรูณ ์   ผู้แทนคร ู  กรรมกำร 
          9. นำงอุบลวรรณ  พวงอก   ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมกำร 
          10. นำยปรีชำ  พิลำวัลย ์   ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมกำร 
          11. จ่ำสิบเอกวีรยุทธ  บุญเหลือ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมกำร 
          12. นำยประยูร   สุขเหลอืง   ผู้แทนศิษย์เก่ำ  กรรมกำร 
          13. พระครูปิยศลี  โกศล   ผู้แทนพระภิกษสุงฆ ์ กรรมกำร 
          14. พระใบฎีกำพงษ์ศักดิ์  นิพภโต(นิรันดร์) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์ กรรมกำร 
          15. นำยประชำ  วงศ์เลิศ   รักษำรำชกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

9. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร  
9.1  ข้อมูลด้านงบประมาณ  

ตารางท่ี 2.6  งบประมำณ(รับ-จ่ำย) ปีงบประมำณ 2562 
ประเภทรายรับ ประมาณรายรับปีงบประมาณ 2562 

1 ต.ค.61-31มี.ค.62 1 เม.ย 62-30 ก.ย.62 รวม 
1.เงินงบประมาณ    
1.1 บุคลำกร    
      1.1.1 เงินเดือน 29,803,840 30,229,800 60,033640 
      1.1.2 ค่ำจ้ำงประจ ำ 146,480 151,920 295,400 
1.2 งบเงินอุดหนุน    
      1.2.1อุดหนุนทั่วไปรำยหัว 2,05,663 2,05,663 4,119,326 
      1.2.2 อุดหนุนท่ัวไป 3,473,900 3,454,050 6,927,950 
2. เงินนอกงบประมาณ    
2.1 เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ 2,566,350 2,551,500 5,117,850 

รวม    
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9.2 ข้อมูลทรัพยำกรที่จ ำเป็น  
1) คอมพิวเตอร ์มีจ ำนวนท้ังหมด  276 เครื่อง  
   ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน  200 เครื่อง  

       ใช้ในงำนบริหำรจัดกำร   76 เครื่อง  
2) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์  56 เครื่อง  
3) Visuallizer    5 ตัว  
4) เครื่องโปรเจคเตอร ์  31 เครื่อง  
5) โทรทศัน ์   47  เครื่อง 

9.3 ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพำะมีทั้งหมด 15 ห้อง ได้แก่  
ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ห้องปฏิบัติกำรทำงดนตรี ห้องศูนย์สื่อ 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ห้องปฏิบัติกำร ของกลุ่มสำระเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
ห้องฝึกซ้อมกีฬำ ห้องเรียน 

9.4 พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนำกำร ได้แก่ สนำมกีฬำ  โรงฝึกพลศึกษำ  
แปลงเกษตร เรือนเพำะช ำ สวนสมุนไพร สวนพฤกษศำสตร์ 
 

10. สภาพชุมชนโดยรวม  
ประวัติความเป็นมา : ต ำบลส ำโรงอยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภออุทุมพรพิสัย มีจ ำนวน

หมู่บ้ำนทั้งสิ้น 17 หมู่ ประกอบด้วย หมูท่ี่ 1 บ้ำนส ำโรง หมู่ที่ 2 บ้ำนส้มป่อย หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองเมย 
หมู่ที่ 4 บ้ำนขนวน หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนหำญหก หมู่ที่ 6 บ้ำนยำง หมู่ที่ 7 บ้ำนโนนแดง หมู่ที่ 8  
บ้ำนยำงเอือด หมู่ที่ 9 บ้ำนสวนฝ้ำย หมู่ที่ 10 บ้ำนโนนดู่ หมู่ที่ 11 บ้ำนตลำด หมู่ที่ 12  
บ้ำนหนองแคนหมู่ที่ 13 บ้ำนทับช้ำง หมู่ที่ 14 บ้ำนหนองจันทำ หมู่ที่ 15 บ้ำนดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 16 
บ้ำนศรีบุญหมู่ที่ 17 บ้ำนสวนฝ้ำย 

สภาพทั่วไปของต าบล : สภำพพ้ืนที่ของต ำบลส ำโรงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รำบสูงสลับกับพ้ืนที่
รำบลุ่ม ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำยและมีหนองน้ ำกระจำยอยู่ทั่วไป มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 
27,806.4 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 17,397 ไร่  
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อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ      ติดกับ ต ำบลแขม, ต ำบลอี่หล่ ำ อ ำเภออุทุมพรพิสัย  
                     จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศใต้   ติดกับ ต ำบลก ำแพง อ ำเภออุทุมพรพิสัย จงัหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ต ำบลโพธิ์ชัย, ต ำบลตำเกษ, ต ำบลแต้ อ ำเภออุทุมพรพิสัย   
                     จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ต ำบลหนองไฮ อ ำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  

 

จ านวนประชากรของต าบล : จ ำนวนประชำกรในเขต อบต. 7,791 คน  
ข้อมูลอาชีพของต าบล : อำชีพหลัก ท ำนำ  
 
ข้อมูลสถานที่ส าคัญของต าบล  
1) โรงเรียนก ำแพง เป็นโรงเรียนมัธยมประจ ำอ ำเภออุทุมพรพิสัย  ตั้งอยู่ที ่ หมู่ที่1   

ต ำบลส ำโรง 
2) โรงเรียนส ำโรงวิทยำรำษฎ์เป็นโรงเรียนประถมประจ ำต ำบล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1   

ต ำบลส ำโรง 
 3)  โรงเรียนบ้ำนยำงเอือด เป็นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 4) ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอฯ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต ำบลส ำโรง  
 5) หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ 53 (กรป.53) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต ำบลส ำโรง 
 6) ส ำนักงำนบริกำรโทรศัพท์อ ำเภออุทุมพรพิสัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15 ต ำบลส ำโรง 
 7) ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต ำบลส ำโรง 
 

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ต าบล  
สำมำรถเดินทำงเข้ำสู่ต ำบลส ำโรงได้โดยใช้ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 226 ช่วง

ระหว่ำงเส้นทำง อุทุมพรพิสัย-จังหวัดศรีสะเกษ สถำนที่ตั้งส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภออุทุมพรพิสัย ระยะทำง 6 กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกจังหวัดศรีสะเกษ เป็น
ระยะทำง 20 กิโลเมตร 

 

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 
ต ำบลส ำโรงอยู่ใกล้เขตเทศบำลก ำแพงและมีสถำนที่รำชกำรที่ส ำคัญอยู่หลำยแห่ง 

หลำยหน่วยงำน จึงเอื้อต่อกำรบริกำรต่ำง ๆ ได้สะดวกในเขตต ำบลมีน้ ำประปำและไฟฟ้ำบริกำรอย่ำง
ทั่วถึง มีบริกำรโทรศัพท์สำธำรณะในชุมชน กำรติดต่อสื่อสำรสะดวก 
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11. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
11.1 ห้องสมุด มีขนำด 528 ตำรำงเมตร จ ำนวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด  11,615  เลม่ 

กำรสืบคน้หนังสือและกำรยืม - คืนใช้ระบบ Barcode 
11.2 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจำกห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภำยนอก  

ห้องเรียนพร้อมทั้งสถิติกำรใช้ (จ ำนวนครั้ง / ปี) (เฉลี่ย) สูงสุดเดือน  มิถุนำยน ต่ ำสุดเดือน ตุลำคม 
 
ตารางท่ี 7 ตำรำงแสดงแหล่งเรียนรู้ภำยใน และภำยนอกของโรงเรียนก ำแพง 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช ้
(จ านวนครั้ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช ้
(จ านวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู ้ ชื่อแหล่งเรียนรู ้

1.ห้องสมุดโรงเรียน ตลอดปีกำรศึกษำ 1.วัดส ำโรงใหญ ่ ตลอดปีกำรศึกษำ 
2.ศูนย์สื่อกลุ่มสำระภำษำไทย ตลอดปีกำรศึกษำ 2.วัดประชำนิมติ ตลอดปีกำรศึกษำ 
3.ศูนย์สื่อกลุ่มสำระคณิตศำสตร ์ ตลอดปีกำรศึกษำ 3.วัดศรีอุทุมพร ตลอดปีกำรศึกษำ 
4.ศูนย์สื่อกลุ่มสำระวิทยำศำสตร ์ ตลอดปีกำรศึกษำ 4.วัดหนองไฮ ตลอดปีกำรศึกษำ 
5.ศูนย์สื่อกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ฯ ตลอดปีกำรศึกษำ 5. วัดโนกุดหลม่ ตลอดปีกำรศึกษำ 
6.ศูนย์สื่อกลุ่มสำระสุขศึกษำฯ ตลอดปีกำรศึกษำ 6.วัดสระก ำแพงใหญ ่ ตลอดปีกำรศึกษำ 
7.ศูนย์สื่อกลุ่มสำระศลิปะ ตลอดปีกำรศึกษำ 7.ปรำสำทวัดสระก ำแพงน้อย ตลอดปีกำรศึกษำ 
9.ห้องสืบค้นคอมพิวเตอร ์ ตลอดปีกำรศึกษำ 9.ปรำสำทห้วยทับทัน ตลอดปีกำรศึกษำ 
10.ห้องแนะแนว ตลอดปีกำรศึกษำ 10.สวนสมเด็จศรีนครินทร ์ ตลอดปีกำรศึกษำ 
11.ห้องจริยธรรม ตลอดปีกำรศึกษำ 11.สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตศรสีะเกษ ตลอดปีกำรศึกษำ 
12.ห้องพยำบำลโรงเรียน ตลอดปีกำรศึกษำ 12.มหำวิทยำลัยรำชภัฎศรีสะเกษ ตลอดปีกำรศึกษำ 
13.ห้องนำฎศิลป ์ ตลอดปีกำรศึกษำ 13.ศูนย์กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  อ.อุทุมพรพิสัย ตลอดปีกำรศึกษำ 
14.ห้องดนตรีไทย ตลอดปีกำรศึกษำ 14.โรงพยำบำลอุทุมพรพสิัย ตลอดปีกำรศึกษำ 
15.ห้องดนตรีสำกล ตลอดปีกำรศึกษำ 15.สถำนีต ำรวจ อ.อุทุมพรพสิัย ตลอดปีกำรศึกษำ 
16.ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร ์ ตลอดปีกำรศึกษำ 16.ที่ว่ำอ ำเภออุทุมพรพิสัย ตลอดปีกำรศึกษำ 
17.ห้องพิมพ์ดีดไทย ตลอดปีกำรศึกษำ 17.ธนำคำร ตลอดปีกำรศึกษำ 
18.ศูนย์วิทยบริกำร ตลอดปีกำรศึกษำ 18.ที่ท ำกำรไปรษณีย ์ ตลอดปีกำรศึกษำ 
19.ห้อง Sound Lap /ศูนย์ Eric ตลอดปีกำรศึกษำ 19.สถำนีรถไฟ ตลอดปีกำรศึกษำ 
20.ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ตลอดปีกำรศึกษำ 20.ปรำชญ์ชำวบ้ำน ตลอดปีกำรศึกษำ 
21.ห้องโสตทัศนศึกษำ ตลอดปีกำรศึกษำ   
22.ห้องสหกรณ์โรงเรยีน ตลอดปีกำรศึกษำ   
23.ห้องประชำสัมพันธ์ ตลอดปีกำรศึกษำ   
24.ห้องปฏิบัติกำรคหกรรม ตลอดปีกำรศึกษำ   
25.ห้องปฏิบัติกำรอุตสำหกรรม ตลอดปีกำรศึกษำ   
26.ห้องพฤกษศำสตร์โรงเรียน ตลอดปีกำรศึกษำ   
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช ้
(จ านวนครั้ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช ้
(จ านวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู ้ ชื่อแหล่งเรียนรู ้

27. ห้องภูมิปัญญำท้องถิ่น ตลอดปีกำรศึกษำ   
28 .สวนพฤกษศำสตร ์ ตลอดปีกำรศึกษำ   
29.แปลงสำธิตกำรเกษตร ตลอดปีกำรศึกษำ   
30.เรือนเพำะช ำ ตลอดปีกำรศึกษำ   
31.ห้องเสริมสวยโรงเรียน ตลอดปีกำรศึกษำ   
32.ธนำคำรโรงเรียน(ธนำคำรออม
สิน) 

ตลอดปีกำรศึกษำ   

33.ห้องกำรเรียนรูไ้ร้พรมแดน ตลอดปีกำรศึกษำ   
34.ห้องอำเซียน ตลอดปีกำรศึกษำ   

 

12.ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
12.1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

กราฟที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  
2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 
 
หมายเหตุ  คะแนนวิชำภำษำไทยของนักเรียน  สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด  ระดับสังกัดสพฐ.  
และระดับประเทศ 
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กราฟที่ 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  
2560  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
 
หมายเหตุ  คะแนนทุกรำยวิชำของนักเรียน  ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด  ระดับสังกัดสพฐ.  
และระดับประเทศ 
 
      ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559-2560 

ตารางท่ี 8  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2559-2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
รายวิชา ปี  2559 ปี  2560 

ภำษำไทย 46.09 48.34 
คณิตศำสตร์ 29.11 24.12 
วิทยำศำสตร์ 35.39 30.63 
สังคมศึกษำฯ 48.75 - 
ภำษำอังกฤษ 29.17 27.88 

เฉลี่ย 37.70 32.74 
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กราฟที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2559-2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 
 
 
   ตารางที ่9  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
                          ปีการศึกษา 2559-2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชา ปี  2559 ปี  2560 
ภำษำไทย 47.97 46.07 
คณิตศำสตร์ 20.46 18.82 
วิทยำศำสตร์ 29.96 27.17 
สังคมศึกษำฯ 33.78 33.86 
ภำษำอังกฤษ 23.21 22.28 

เฉลี่ย 31.08 29.64 
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         กราฟที ่4 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
                  ปีการศึกษา 2559-2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
 
 

ที่มา: งำนวัดและประเมินผล ฝ่ำยวิชำกำร โรงเรียนก ำแพง 
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12.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               1)  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้น ำเสนอผลกำร
ประเมินในรอบแรก รอบท่ีสอง และรอบที่ 3 ดังนี้ 
 

รอบแรก (พ.ศ.2548) รอบสอง  (พ.ศ.2553) รอบสาม(พ.ศ. 2557) 
มาตรฐานที่ ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐาน    ผลการ

ประเมิน 
ตัวบ่งชี ้   ผลการ

ประเมิน 
ด้านผู้เรียน   (5 มาตรฐาน) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

(8 ตัวบ่งชี้) 
5 ผู้เรยีนมีควำมรู้

และทักษะที่
จ ำเป็นตำม
หลักสตูร 

พอใช้ 
 

5 ผู้เรยีนมีควำมรู้และ
ทักษะที่จ ำเป็นตำม
หลักสตูร 

พอใช้ 
(1.97) 

1 ผู้เรยีนมีสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตทีด่ ี

พอใช้ 
(9.35) 

6 ผู้เรียนมีทักษะใน
แสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง  
รักกำรเรียนรู้ และ
พัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 

พอใช้ 
 

6 ผู้เรยีนมีทักษะใน
แสวงหำควำมรูด้้วย
ตนเอง รักกำรเรียนรู้ 
และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง 

ด ี
(3.21) 

2 ผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยมที่
พึ่งประสงค ์

ด ี
(8.99) 

9 ผู้เรียนมีทักษะในกำร
ท ำงำน รักกำรท ำงำน 
สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออำชีพ
สุจริต 

ด ี
 

7 ผู้เรียนมีทักษะในกำร
ท ำงำน รักกำรท ำงำน 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออำชีพสุจริต 

ด ี
(3.21) 

3 ผู้เรยีนมีควำมใฝ่รู้ และ
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

ด ี
(8.76) 

10 ผู้เรยีนมีสุขนิสัย 
สุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตทีด่ ี

ด ี
 

2 ผู้เรยีนมีสุขนิสัย 
สุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตทีด่ ี

ด ี
(3.27) 

4 ผู้เรยีนคิดเป็น ท ำเป็น ด ี
(8.53) 

12 ผู้เรยีนมีสุนทรีย 
ภำพและลกัษณะ 
นิสัยด้ำนศลิปะ  

ด ี
 

3 ผู้เรียนมีสุนทรีย 
ภำพ และลักษณะนิสัย
ด้ำนศิลปะ  ดนตรี  
และกีฬำ 

ด ี
(3.20) 

5 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ของผู้เรียน 

พอใช้ 
(9.35) 

ด้านครู    (2 มาตรฐาน)    
22 ครูมีควำม 

สำมำรถในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ด ี
 
 

 

9 ครูมีควำมสำมำรถใน
กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

พอใช้ 
(2.48) 

6 ประสิทธิผลของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

9.00 
(ดีมำก) 
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รอบแรก (พ.ศ.2548) รอบสอง  (พ.ศ.2553) รอบสาม(พ.ศ. 2557) 
มาตรฐานที ่ ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐาน    ผลการ

ประเมิน 
ตัวบ่งชี ้   ผลการ

ประเมิน 
23 ครูมีคณุวุฒิ/ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถตรงกับ
งำนท่ีรับผิดชอบและมี
ครูเพียงพอ 

พอใช้ 
 

8 ครูมีคณุวุฒิ/ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถตรง
กับงำนท่ีรับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 

ด ี
(3.28) 

7 ประสิทธิภำพของ
กำรบริหำรจัดกำร
และพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

5.00 
(ดีมำก) 

ด้านผู้บริหาร  (5 มาตรฐาน)    
13 สถำนศึกษำมีกำรจัด

องค์กร/โครงสร้ำง
และกำรบริหำรงำน
อย่ำงเป็นระบบครบ
วงจร ให้บรรลุ
เป้ำหมำยกำรศึกษำ 

ด ี
 

11 สถำนศึกษำมกีำรจัด
องค์กร/โครงสร้ำง
และกำรบริหำรงำน
อย่ำงเป็นระบบครบ
วงจร ให้บรรลุ
เป้ำหมำยกำรศึกษำ 

ด ี
(3.21) 

8 พัฒนำกำของกำร
ประกันคณุภำพ
ภำยในโดย
สถำนศึกษำและต้น
สังกัด 

4.79 
(ดีมำก) 

14 สถำนศึกษำส่งเสรมิ
ควำมสัมพันธ์และ
ควำมร่วมมือกับ
ชุมชนในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

ด ี
 

14 สถำนศึกษำส่งเสรมิ
ควำมสัมพันธ์และ
ควำมร่วมมือกับ
ชุมชนในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

ด ี
(2.90) 

9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุ
ตำมปรัชญำ ปณธิำน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของกำร
จัดตั้งสถำนศึกษำ 

5.00 
(ดีมำก) 

18 สถำนศึกษำมีกำรจัด
กิจกรรมและกำร
เรียนกำรสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

ด ี
 

12 สถำนศึกษำมีกำรจัด
กิจกรรมและกำร
เรียนกำรสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

ด ี
(3.39) 

10 ผลกำรพัฒนำตำม
จุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ 

5.00 
(ดีมำก) 

20 ผู้บริหำรมภีำวะผู้น ำ
และมีควำมสำรถใน
กำรบริหำรจัดกำร 

ด ี
 

10 ผู้บริหำรมภีำวะผู้น ำ
และมีควำมสำรถใน
กำรบริหำรจัดกำร 

ด ี
(3.27) 

11 ผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบำทของ
สถำนศึกษำ 

5.00 
(ดีมำก) 

25 สถำนศึกษำมี
หลักสตูรเหมำะสม
กับผู้เรยีนและ
ท้องถิ่นมีสื่อกำร
เรียนกำรสอนที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู ้

ด ี
 

13 สถำนศึกษำมี
หลักสตูรเหมำะสม
กับผู้เรยีนและ
ท้องถิ่นมีสื่อกำร
เรียนกำรสอนที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู ้

ด ี
(3.10) 

12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำ
สถำนศึกษำเพือ่
ยกระดับมำตรฐำน 
รักษำมำตรฐำนและ
พัฒนำสู่ควำมเป็น
เลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำ 

5.00 
(ดีมำก) 
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ผลการประเมินระดับ
คุณภาพ    
(   ) ได้มาตรฐาน  
(    )   ไม่ได้มาตรฐาน 

ดี 
 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพ    
(   ) ได้มาตรฐาน  
(    )   ไม่ได้มาตรฐาน 

ดี 
(3.06) 

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพ    
(   ) ได้มาตรฐาน  
(    )   ไม่ได้มาตรฐาน 

ด ี
(83.68) 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตังบ่งช้ี 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งที่ 1 ผู้เรียนมสีุขภำพกำยและสุขภำพจติที่ด ี 10.00 9.26 ดีมาก 
ตัวบ่งที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จรยิธรรมและค่ำนยิมที่พึ่งประสงค ์ 10.00 8.99 ดี 
ตัวบ่งที ่3 ผู้เรยีนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 10.00 8.76 ดี 
ตัวบ่งที ่4 ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น 10.00 8.53 ดี 
ตัวบ่งที ่5 ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียน 20.00 9.35 พอใช้ 
ตัวบ่งที ่6 ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งที ่7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรและพัฒนำสถำนศึกษำ 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งที ่8 พัฒนำกำของกำรประกนัคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด 5.00 4.79 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งที ่9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วสิัยทัศน์ พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงคข์องกำรจดัตั้งสถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งที ่10 ผลกำรพัฒนำตำมจดุเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์
               ของสถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งที ่11 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของสถำนศกึษำ 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งที ่12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน รักษำ   
               มำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทำงปฏิรูป 
               กำรศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 83.68 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
               ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี้ ต้ังแต่ 80 คะแนนขึน้ไป                       ใช่        ไม่ใช่ 
               มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้         ใช่        ไม่ใช่ 
               ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน         ใช่        ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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2)  สรุป ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
  
      จุดเด่น 
        1. ด้านผลการจัดการศกึษา 
          ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี ได้แก่ มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำม
เกณฑ์ ผู้ เรียนปลอดจำกปัญหำทำงเพศ ยำเสพติด และสิ่งมอมเมำ เช่น สุรำ บุหรี่  เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น มีสุทรียภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี/ นำฏศิลป์ และกีฬำ ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ของโรงเรียน และ
บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กำรหำควำมรู้จำกกำรอ่ำน และ
กำรใช้เทคโนโลยี กำรใช้ห้องสมุด กำรไปทัศนศึกษำนอกสถำนที่ เป็นต้น ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น ได้แก่ 
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติ สมเหตุสมผล แก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มองโลกในแง่ดี
และมีจินตนำกำร และควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคม ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(O-NET) มี
ระดับคุณภำพดี 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ มีผลกำร
พัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำคือ “ยิ้ม ทักทำย ด้วย
กำรไหว้” ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำคือ 
“ส่งเสริมสรรพวิชำ สวนพฤกษำร่มรื่น สดชื่นด้วยภูมิทัศน์” ตลอดจนสถำนศึกษำมีผลกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทสถำนศึกษำ คือ โครงกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
     2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้ง 4 ด้ำน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สงเสริมและสนับสนุนให้เดก็ทุกคนในเขต
บริกำรได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพและได้มำตรฐำน เสนอแนวทำงและมสี่วน
ร่วมในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำร
บริหำรทั่วไปของสถำนศึกษำ ส่งเสริมให้มีกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำกร
ภำยนอกและภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้ำงพัฒนำกำรของนักเรียนทุกด้ำน รวมทั้งสืบสำนจำรีต
ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชำติ ตลอดจนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งองค์กร
ภำครัฐและเอกชน ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี และมีกำรก ำกับติดตำม ให้
เป็นผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้ สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมและมี
บรรยำกำศที่เอ้ือต่อผู้เรียน มีควำมสะอำด ถูกสุขลักษณะและสวยงำมและมีกำรส่งเสริมพัฒนำ
สถำนศึกษำเพ่ือรักษำมำตรฐำน ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
    3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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        ครูได้รับกำรพัฒนำในวิชำที่สอนตำมที่คุรุสภำก ำหนด มีกำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่
สม่ ำเสมอ มีกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูทุกคนอย่ำงสม่ ำเสมอ ทุกภำคเรียน 
ตั้งกรรมกำรประเมินแบบวัดแบบทดสอบ ก่อนสอบทุกครั้ง น ำผลข้อ 1-4 ไปพัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบ 
ครูทุกคนมีควำมสำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้เกิดกับผู้เรียน ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลนักเรียน
เป็นรำยบุคคล แล้วน ำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำร ออกแบบกำรเรียนรู้ที่สนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล จัดสภำพแวดล้อมให้มีบรรยำกำศเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  จัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมำะสมกับ
กิจกรรม น ำภูมิปัญญำท้องถิ่น และสื่อเทคโนโลยีที่ เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ มีกำรประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย วิเครำะห์ผลกำรประเมินน ำมำใช้ในกำรซ่อมเสริมและ
พัฒนำผู้เรียน ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยเพื่อพัฒนำสื่อและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
         สถำนศึกษำจัดให้มีกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดย
จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ครบถ้วนตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงศึกษำธิกำร 
ว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ได้ประสำนควำมร่วมมือกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ที่เป็นหน่วยงำนต้นสังกัด 
เพ่ือร่วมมือกันพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร โดยกำร
ด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบ 8 ขั้นตอน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน สถำนศึกษำควรด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง 
 
     จุดที่ควรพัฒนา 
          1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
             ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนใน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จำกผลกำรทดสอบ O-NET 
มีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี และภำษำต่ำงประเทศ 
            2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
                - 
            3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูคือ กำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัย เพ่ือพัฒนำสื่อและกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
             4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  - 
      โอกาส 
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 1. ผู้ปกครอง ชุมชน และวัด ร่วมกันสนับสนุนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
               2. มีภูมิปัญญำท้องถิ่นมำช่วยกันปฏิบั ติตัวในปีใหม่ พรปีใหม่ กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ค่ำยน ำกระเป๋ำควำมรู้สู่ชุมชน งำนใบตอง กำรจัด
สวนถำดชื้น กำรแก้ปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำเป็นต้น 
               3. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ เช่น วัดส ำโรงใหญ่ วัดประชำนิมิต วัดศรี อุทุมพร วัดหนองไฮ  
วัดสระก ำแพงใหญ่  ปรำสำทวัดสระก ำแพงน้อย ใช้ เป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ เช่น วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ วันเข้ำพรรษำ วันพระ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติของวันส ำคัญ โรงพยำบำลอุทุมพรพิสัย นักเรียนได้มำใช้ตรวจฟันเป็นประจ ำ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ
อุทุมพรพิสัย กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆที่จัดขึ้น เช่น งำนวันเด็ก งำนวันพ่อ ท ำให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเพ่ือนต่ำงโรงเรียน ท ำให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถกล้ำแสดงออก ฝึก
ควำมมั่นใจในตนเอง ศูนย์กำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภออุทุมพรพิสัย สถำนีต ำรวจอ ำเภออุทุมพรพิสัย 
เป็นต้น 
 
    อุปสรรค 
      1. พ่อ แม่ ผู้ปกครองส่วนมำกประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีบำงส่วนไปท ำงำนรับจ้ำงที่
ต่ำงจังหวัด กำรดูแลจึงเป็นหน้ำที่ของปู่ ย่ำ ตำ ยำย ท ำให้เด็กขำดแคลนทุกอย่ำงในกำรพัฒนำเด็กใน
ทุกๆด้ำน 
      2. ขำดวิทยำกรและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมเสียสละเวลำ มำสอนประจ ำสม่ ำเสมอและ
ต่อเนื่อง 
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   13.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนก าแพง   
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 1. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ   

และภำษำต่ำงประเทศที่  2  และกำรคิดค ำนวณ  
ระดบัดีเลิศ 

2. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์  คิดอย่ำงมวีิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ  

ระดับดีเลิศ 

3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  ระดับดีเลิศ 
4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ระดับดีเลิศ 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ ระดับดี 
6. มีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน  และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ระดับดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
 1. กำรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประกำร  และค่ำนิยมที่ดี  12  ประกำร   

ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  
ระดับดีเลิศ 

2. ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  ระดับดีเลิศ 
3. กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  ระดับดีเลิศ 
4. สุขภำวะทำงร่ำงกำย  และจิตสังคม  ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

 2.1  มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  ระดับดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับดีเลิศ 
2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย  

ระดับดีเลิศ 

2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  ระดับดีเลิศ 
2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  ระดับดีเลิศ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
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 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ ำวันได้ 

ระดับดีเลิศ 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเขิงบวก 
 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัด 
กำรเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

 
 
 
 
 


