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จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณ กำรสื่อสำรและกำรพัฒนำตนเองเต็มศักยภำพมีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ มีวิจำรณญำณรู้จักแก้ปัญหำ นำไปสู่กำร
สร้ำงนวัตกรรม มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถได้ รับกำรส่งเสริมและพัฒนำต่อยอดเต็ม
ตำมศักยภำพจนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันต่ำง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภำค ระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ ส่งผลให้ได้รับรำงวัลมำกมำยหลำยระดับ ได้แก่ ผู้เรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยได้รับเหรียญเงิน ใน
กำรแข่งขันกีฬำบริดจ์ระดับนำนำชำติที่ ประเทศมำเลเซียในปี ๒๕๖๑ และประเทศฝรั่งเศส กำรแข่งขันกำร
ตอบปัญหำคณิตศำสตร์เหรียญทองแดง South East Asia Mathematics Olympiad ปี ๒๕๖๐ จำก SEMEO
และผู้เรียนมีผลงำนระดับนำนำชำติได้รั บเหรียญเงินกำรแข่งขัน World Robot game ๒๐๑๗ ที่ประเทศ
สิ ง คโปร์ ในระดั บ ประเทศในด้ ำ นเทคโนโลยี คื อ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ เหรี ย ญทองแดง ในกำรแข่ ง ขั น โอลิ ม ปิ ก
คอมพิวเตอร์ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ สอวน. จนได้รับให้เป็นศูนย์
ค่ำย ๑ โอลิ มปิ กวิช ำกำรคอมพิว เตอร์ ระดับภำคเหนือตอนล่ ำง นอกจำกนี้ผู้ เรียนยังได้รับรำงวัล เหรียญ
ทองแดงในกำรแข่งขันคณิตศำสตร์โอลิมปิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๐๑๗ ผู้เรียนได้รับรำงวัลต่ำง ๆ จำก
กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ในระดับต่ำง ๆ และมีผลงำนในระดับประเทศ คือ ผู้เรียนได้เหรียญทองแดง
กำรแข่ง ขัน เคมีโ อลิ มปิ กระดับ ชำติ ปี ๒๕๖๑ และผู้ เรียนได้รับคัดเลือกเข้ำ ค่ำย ๑ กำรแข่งขัน ฟิสิ กส์ สั ป
ประยุทธ์ระดับนำนำชำติ IYPT ในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ คน ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ คน และในปี ๒๕๖๒ ผู้เรียน
สำมำรถผ่ำนเข้ำค่ำย ๒ ได้ ๑ คน คัดเลือกรอบสุดท้ำย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้ำร่วมแข่งขัน IYPT
๑

2020 ที่ประเทศโรมำเนีย จนมีผลกำรประเมินตำมค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และมีผลของสุขภำพกำยและสุขภำพจิต
มีผลกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมีค่ำเฉลี่ยร้อยละผู้เรียนที่มีค่ำน้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและ
ผู้ เรี ย นได้รั บ รำงวัลเป็ นที่ป ระจั กษ์ร ะดับ นำนำชำติ คือ ได้รับเหรียญเงินกีฬำซอฟท์เทนนิส ประเภทชำยคู่
เหรียญเงินประเภทหญิงเดี่ยว และเหรียญเงินประเภทหญิงคู่ กีฬำซอฟท์เทนนิส รำยกำร “The 1 st ASIAN
JUNIOR SOFTTENNIS CHAMPIONSHIPS 2019 ณ สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์อีกทั้ง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำ
คมได้รับรำงวัล IQA AWARD ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ คือ สถำนศึกษำในสังกัด สำนักงำนกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด มีพัฒนำกำรของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ( O-NET) ทุกรำยวิชำในทุกระดับชั้นสูงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง และมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชำในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนและมีระดับคุณภำพดีมำก และได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำอื่นในสังกัด ให้เป็นผู้นำและ
เป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ นอกจำกนั้น โรงเรียนกำแพงเพชรได้รับรำงวัลเหรียญทอง
เกียรติยศ KPPE Awards ประเภทสถำนศึกษำ สำขำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รำงวัล KPPE Awards สำขำ
ยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ประเภท
สถำนศึกษำ รำงวัลคะแนนสูงสุด รวมเฉลี่ย ๔ วิชำ เป็นต้น
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นมืออำชีพ ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินกำรให้ผู้เรียนทุก
คนได้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มุ่งมั่นในภำรกิจ จัดกำรศึกษำที่สมบูรณ์แบบโดยให้เกิดผลในทุกมิติกับ
ผู้ เ รี ย น ได้ รั บ รำงวั ล จำกหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงำนที่ ส นั บ สนุน อย่ ำงต่ อ เนื่อ งหลำกหลำยรำงวัล
โดยเฉพำะรำงวัลคุณภำพแห่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (OBECQA) ของโครงกำรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ในปี ๒๕๖๐ ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรในเรื่องกำรนำองค์กร กำรวำงแผน
กลยุทธ์ กำรมุ่งเน้นนักเรียน กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรมุ่งเน้นบุคลำกร กำรมุ่งเน้นกำร
ดำเนินกำร และผลลัพธ์ นำเข้ำสู่มำตรฐำนสำกลได้
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.ครูเข้ำรับกำรอบรมตำมที่สถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่นจัดสม่ำเสมอ เพื่อรับควำมรู้ เกิดทักษะ
นำไปพัฒนำตนเองและวิชำชีพ ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นครูทุกคนมีกำรอบรมไม่
น้อยกว่ำ ๒๐ ชั่วโมง ใน ๑ ปี
๒.ครูมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำที่หลำกหลำย
๓.ครูมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรเรียนรู้

๒

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ผู้เรียน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณ กำรสื่อสำรและกำรพัฒนำตนเองเต็มศักยภำพมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศ มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ มีวิจำรณญำณรู้จั ก
แก้ปัญหำ นำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำต่อยอดเต็มตำมศักยภำพจนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันต่ำง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภำค
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ ส่งผลให้ได้รับรำงวัลมำกมำยหลำยระดับ ได้แก่ ผู้เรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย
ได้รับเหรียญเงิน ในกำรแข่งขันกีฬำบริดจ์ระดับนำนำชำติที่ประเทศมำเลเซียในปี ๒๕๖๑ และประเทศฝรั่งเศส
กำรแข่ ง ขั น กำรตอบปั ญ หำคณิ ต ศำสตร์ เ หรี ย ญทองแดง South East Asia Mathematics Olympiad ปี
๒๕๖๐ จำก SEMEO และผู้เรียนมีผลงำนระดับนำนำชำติได้รับเหรียญเงินกำรแข่งขัน World Robot game
๒๐๑๗ ที่ประเทศสิงคโปร์ ในระดับประเทศในด้ำนเทคโนโลยี คือ ผู้เรียนได้รับเหรียญทองแดง ในกำรแข่งขัน
โอลิมปิกคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ สอวน. จนได้รับให้
เป็นศูนย์ค่ำย ๑ โอลิมปิกวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับภำคเหนือตอนล่ำง นอกจำกนี้ผู้เรียนยังได้รับรำงวัล
เหรียญทองแดงในกำรแข่งขันคณิตศำสตร์โอลิมปิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๐๑๗ ผู้เรียนได้รับรำงวัลต่ำง ๆ
จำกกำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ในระดับต่ำง ๆ และมีผลงำนในระดับประเทศ คือ ผู้เรียนได้เหรียญ
ทองแดงกำรแข่ ง ขัน เคมี โ อลิ มปิ กระดั บ ชำติ ปี ๒๕๖๑ และผู้ เรียนได้รั บคั ด เลื อ กเข้ ำ ค่ำ ย ๑ กำรแข่ ง ขั น
ฟิสิกส์สัปประยุทธ์ระดับนำนำชำติ IYPT ในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ คน ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ คน และในปี ๒๕๖๒
ผู้เรียนสำมำรถผ่ำนเข้ำค่ำย ๒ ได้ ๑ คน คัดเลือกรอบสุดท้ำย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้ำร่วมแข่งขั น
IYPT 2020 ที่ประเทศโรมำเนีย จนมีผลกำรประเมินตำมค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และมีผลของสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิต มีผลกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมีค่ำเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่มีค่ำน้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์เพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องและผู้เรียนได้รับรำงวัลเป็นที่ประจักษ์ระดับนำนำชำติ คือ ได้รับเหรียญเงินกีฬำซอฟท์เทนนิสประเภท
ชำยคู่ เหรียญเงินประเภทหญิงเดี่ยว และเหรียญเงินประเภทหญิงคู่ กีฬำซอฟท์เทนนิส รำยกำร “The 1 st
ASIAN JUNIOR SOFTTENNIS CHAMPIONSHIPS 2019 ณ สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์อีกทั้ง โรงเรียนกำแพงเพชร
พิทยำคมได้รับรำงวัล IQA AWARD ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ คือ สถำนศึกษำในสังกัด สำนักงำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด มีพัฒนำกำรของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ( O-NET) ทุกรำยวิชำในทุกระดับชั้นสูงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง และมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชำในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ได้ รับกำร
รับรองมำตรฐำนและมีระดับคุณภำพดีมำก และได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำอื่นในสังกัด ให้เป็นผู้นำและ
เป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ นอกจำกนั้น โรงเรียนกำแพงเพชรได้รับรำงวัลเหรียญทอง
เกียรติยศ KPPE Awards ประเภทสถำนศึกษำ สำขำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รำงวัล KPPE Awards สำขำ
ยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ประเภท
๓

สถำนศึกษำ รำงวัลคะแนนสูงสุด รวมเฉลี่ย ๔ วิชำ เป็นต้น ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมจึงควรพัฒนำต่อยอดสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่ำงที่ดีโดยสถำนศึกษำมีก ำรจัด
กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย โดยกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมเพิ่มมำกขึ้น เช่น กิจกรรม
ที่ส่ งเสริ มพัฒ นำทัก ษะกำรคิ ด มีกำรส่ งเสริมให้ ครูจัด กำรเรีย นกำรสอนเพื่ อฝึ กทั ก ษะกำรคิ ดทุ กรำยวิ ช ำ
โรงเรียนส่งเสริมกำรคิดของนักเรียนด้วยรำยวิชำ Independent study (IS ) ผู้เรียนจะได้ฝึกกระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ ำงมีวิจ ำรณญำณ อภิป รำยแลกแปลี่ ยนควำมคิ ดเห็ น และแก้ปัญหำอย่ำ งเป็นระบบ โดย
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำ IS ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกกำรสังเกต กำรตั้งคำถำม กำรศึกษำหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง กำรนำเสนอผลกำรศึกษำผ่ำนกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสมปลอดภัย สร้ำงผลงำน
ชิ้นงำน โดยมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้โดยใช้เทคโนโลยี กำรบริหำรจัดกำร
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยสถำนศึกษำควรจัดทำโครงกำรและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนำผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม อย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง มีกำรประเมินผลและนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
พัฒนำงำน จนเกิดเป็นแบบอย่ำงที่ยั่งยืนและนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่สถำนศึกษำอื่น ๆ ด้วย
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรในเรื่องกำรนำองค์กร กำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรมุ่งเน้น
นักเรียน กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรมุ่งเน้นบุคลำกร กำรมุ่งเน้นกำรดำเนินกำร และ
ผลลัพธ์ นำเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล จนได้รับรำงวัลคุณภำพแห่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(OBECQA) ของโครงกำรโรงเรี ยนมำตรฐำนสำกล เพื่อองค์กรที่เป็นเลิ ศ ในระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ (C2)
สถำนศึกษำจึงควรพัฒนำต่อไป โดยมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนให้เข้มแข็ง คำนึงถึงแผนกลยุทธ์ บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
ระบบกำรทำงำน และวัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ รวมถึงนวัตกรรม และในส่วนของ
กำรปรับปรุงพัฒนำที่กำลังดำเนินกำรอยู่ ซึ่งส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น กำรนำนวัตกรรมใหม่ๆมำใช้ใน
กำรจั ดกำรศึก ษำ กำรน ำเทคโนโลยี ใหม่มำบูรณำกำรปรับปรุงวิธีกำรสอน กำรสร้ำงและพัฒ นำหลั กสูตร
โครงกำรพั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกร รวมถึ ง กำรด ำเนิ น กำรอื่ น ๆเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
สถำนศึกษำด้วย โดยสถำนศึกษำต้องขอควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มำร่วมพัฒนำอย่ำงเข้มแข็ง และ
มำกขึ้น คือ เครือข่ำยผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู หน่วยงำนต้นสังกัด และ
หน่วยงำนอื่นๆที่สำมำรถเข้ำมำร่วมพัฒนำสถำนศึกษำได้
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.ครูเข้ำรับกำรอบรมตำมที่สถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่นจัดสม่ำเสมอ เพื่อรับควำมรู้ เกิดทักษะ
นำไปพัฒนำตนเองและวิชำชีพ ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นครูทุกคนมีกำรอบรมไม่
น้อยกว่ำ ๒๐ ชั่วโมง ใน ๑ ปี แต่สถำนศึกษำควรกวดขัน ติดตำมกำรนำผลจำกกำรอบรมมำใช้ในกำรพัฒนำ
อย่ำงไร เกิดผลดีต่อผู้เรียนมำกน้อยเพียงใด เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรอบรมครั้งต่อไป
๒.ครูมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำที่หลำกหลำยแต่ครูควรจัดทำ
ข้อมูลให้เป็นระบบสำรสนเทศที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะห่ำงจำกสถำนศึกษำ กำร
๔

เดินทำง สถิติกำรใช้ในรอบปี กำรเรียนรู้ ควำมรู้ที่จะได้รับ และอื่นๆ เพื่อสะดวกในกำรนำมำวำงแผน และใช้
งำน
๓.ครูมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรเรียนรู้แต่ครูควรออกแบบอย่ำงหลำกหลำยควรคำนึงถึงเรื่อง
กำรได้ประโยชน์ ตำมควำมต้องกำร และควำมสนใจของผู้เรียน

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำมุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก คือมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
สื่อสำรสองภำษำ ล้ำหน้ำทำงควำมคิด ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก โดยใช้
กระบวนกำรบันได ๕ ขั้นนำไปสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอน Independent Study : IS ซึ่ง IS1 เป็นวิชำกำร
ศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ ที่อยู่ในกระบวนกำร ขั้นที่ ๑ - ๓ กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำกำรศึกษำและสร้ำง
องค์ควำมรู้ : IS1ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน
ดำเนิ น กำรจั ดกำรเรี ย นกำรสอนตำมแนวคิด Place- Based Learning n โดยใช้ อุทยำนประวัติศำสตร์
ก ำแพงเพชรเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ตำมรู ป แบบ 4SsP Modelจำกกำรด ำเนิ น กำรท ำให้ ส ถำนศึ ก ษำประสบ
ควำมสำเร็จอย่ำงมำกใน ๓ ด้ำน คือด้ำนสถำนศึกษำได้รับรำงวัล IQA AWARD ระดับประเทศ จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี ๒๕๖๒รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม
ได้รับรำงวัลในกิจกรรม NBTC Walk Rally “สร้ำงสรรค์ หรือ ทำลำย อยู่ที่ปลำยนิ้ว ” โครงกำรครอบครัว
พอเพียงสู่สถำนศึกษำและชุมชน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับประเทศ จำกคณะกรรมกำรครอบครัว
พอเพียงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม ปี ๒๕๖๒ด้ำนครู ได้รับกำรคัดเลือกไปศึกษำและดูงำนต่ำงประเทศ
ด้ ำ นกำรสอนภำษำอั ง กฤษ ที่ ป ระเทศนิ ว ซี แ ลนด์ ระดั บ นำนำชำติ จำกGCC AFS Thailand AFS New
Zealand ปี ๒ ๕ ๖ ๒ ไ ด้ รั บ ทุ น 2020 FULBRIGHT TEACHING EXCELLENCE AND ACHIEVEMENT
PROGRAM (TEA) ระดับนำนำชำติ จำกมูลนิธิ Fulbright ประเทศสหรัฐอเมริกำ ปี ๒๕๖๒ ได้รับทุน รัฐบำล
ญี่ปุ่นสำหรับครูประจำกำร ประจำปี ๒๕๕๗ ไปศึกษำต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับนำนำชำติ จำกรัฐบำลญี่ปุ่น ปี
๒๕๕๙และในด้ำนผู้เรียนจำกกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน Independent Study : IS ทำให้นักเรียนมีทักษะ
ในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดแบบมีวิจำรณำญำณ จึงส่งผล
ให้นักเรียนของโรงเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและได้รับรำงวัลระดับนำนำชำติเช่นเหรียญทอง คู่ทั่วไป
13rd student bridgeระดั บ นำนำชำติ จำก13rd student bridge ปี ๒๕๖๒ เหรี ย ญเงิ น World youth
open championship 2017 ประเทศฝรั่งเศส ระดับนำนำชำติ จำก World youth open championship
2017 ปี ๒๕๖๐ ฯลฯ เป็นต้น

๕

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
๑. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์055-711212 โทรสำร055-711012
E-mail kpp.school@hotmail.com Websitewww.kp.ac.th
๒. หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลสถำนศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๑
๓. สรุปข้อมูลสำคัญของสถำนศึกษำ
๓.๑จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
๓.๒ จำนวนผู้เรียนจำแนกตำมระดับชั้น ดังนี้

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษำปีที่ ๑
มัธยมศึกษำปีที่ ๒
มัธยมศึกษำปีที่ ๓
มัธยมศึกษำปีที่ ๔
มัธยมศึกษำปีที่ ๕
มัธยมศึกษำปีที่ ๖
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
ห้องเรียน
๑๑
๑๑
๑๐
๑๑
๑๑
๑๑
๖๕

จำนวน
ผู้เรียนปกติ (คน)
ชำย
๒๑๔
๑๗๔
๒๑๓
๑๖๑
๑๔๐
๑๔๘
๑,๐๕๐

หญิง
๒๔๕
๒๕๘
๒๓๓
๒๘๕
๓๐๖
๒๖๙
๑,๕๙๖

จำนวน
ผู้เรียน
ที่มีควำมต้องกำร
พิเศษ (คน)
ชำย
หญิง
-

รวม
๔๕๙
๔๓๒
๔๔๖
๔๔๖
๔๔๖
๔๑๗
๒,๖๔๖

๓.๓ ข้อมูลบุคลำกร (ไม่นับซ้ำ)
: ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จำนวน
๔ คน
: ครูมัธยมศึกษำ
จำนวน ๑๔๕ คน
: บุคลำกรสำยสนับสนุน
จำนวน ๕๕ คน
สรุปอัตรำส่วน
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ระดับมัธยมศึกษำ
: อัตรำส่วนของจำนวนผู้เรียน : ครู เท่ำกับ ๒๐ : ๑
: อัตรำส่วนของจำนวนผู้เรียน : ห้อง เท่ำกับ ๔๐ : ๑
: มีจำนวนครู ครบชั้น  ครบชั้น
: ภำระงำนสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดำห์ เท่ำกับ ๒๐ : สัปดาห์
๖

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
สถำนศึกษำดำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนคุณภำพของผู้เรียนได้อย่ำงเหมำะสมเป็นไปได้ มีกำรกำหนด
เป้ำหมำยทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพและมีผลกำรประเมินปรำกฎไว้ มีกำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรจัด
กำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยของสถำนศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ไว้อย่ำงชัดเจน โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และนำสู่กำรปฏิบัติโดยมีกำรดำเนินงำนในรูปโครงกำร กิจกรรม ที่มีกำรเชื่อมโยง
กับพันธกิจ และมำตรฐำนกำรศึกษำที่สถำนศึกษำได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งกำหนดกรอบกำรพัฒนำในแต่ละพันธ
กิจไว้ชัดเจน โดยกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำไว้อย่ำงชัดเจนในทุกตัวบ่งชี้ สถำนศึกษำได้จัดทำโครงกำรและ
กิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ คือ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรอ่ำนกำรเขียน กิจกรรม KP
English camp 2019, กิจกรรมค่ำยภำษำญี่ปุ่น กิจกรรมวันคริสต์มำส กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยกีฬำมินิบริดจ์ กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงคณิตศำสตร์ กิจกรรมค่ำยทักษะ
Stem Education กิ จ กรรมค่ ำ ยนั ก ประดิ ษ ฐ์ รุ่ น เยำว์ กิ จ กรรมค่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ กิ จ กรรมค่ ำ ยโอลิ ม ปิ ก
คอมพิวเตอร์ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ ๖ โครงกำรทัศนศึกษำ
ทุกระดับชั้น โครงกำรสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนต่ำ โครงกำรจิตอำสำกับสถำบันกำรศึกษำ
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นไทย กิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทย กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรม
รักษ์กพ.รักษ์โลก-สิ่งแวดล้อม กิจกรรมดนตรีนำฎศิลป์ไทย เป็นต้น ผู้เรียนทุกคนและผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือ
สนใจในโครงกำร/กิจกรรมที่สถำนศึกษำได้จัดให้ทุกโครงกำร/กิจกรรม จำกผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวเห็นว่ำมี
ควำมเหมำะสม เป็นไปได้ สถำนศึกษำได้มีกำรดำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมตำมแผนงำน และมีกำรสรุป
รำยงำนกิจกรรมเชื่อมโยงไปยังโครงกำร โดยในกำรรำยงำนผลกิจกรรมจะเป็นกำรประเมินผลย่อยๆ จำกกำร
บันทึกผล และสรุปผลที่ได้ พร้อมสภำพปัญหำ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และประเมิน
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินกิจกรรม และมำสรุปเป็นภำพรวมโครงกำร ซึ่งได้มีกำรนำผลกำรดำเนินกิจกรรมใน
แต่ละกิจกรรมของโครงกำรมำสรุปและประเมินผลโครงกำรในภำพรวม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ซึ่ง
สถำนศึกษำได้นำไปคำนวณและแปลผลเป็นค่ำร้อยละ และระดับคุณภำพเพื่อเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้ ดังนั้นเมื่อพิจำรณำจำกกระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน กับผลกำรตรวจสอบจำก
สภำพจริงหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์ สะท้อนควำมเชื่อถือได้ของผลกำรประเมินตนเองโรงเรียนกำแพงเพชร
พิทยำคม เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน สถำนศึกษำมีกระบวนกำรใน
กำรติดตำมตรวจสอบภำยในที่ชัดเจนน่ำเชื่อถือจำกข้อมูลหลำยแหล่ง เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลมีควำม
หลำกหลำยและเหมำะสมสอดคล้องกับโครงกำรและกิจกรรมที่ดำเนินกำร จำกผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวเห็น
ว่ำมีควำมเชื่อถือได้ สถำนศึกษำมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง ด้ำนผลสัมฤทธิ์
ทำงวิชำกำร และด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ในทุกตัวบ่งชี้
เป็นผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนที่บ่งบอกควำมสำเร็จของสถำนศึกษำในกำรบรรลุทุกประเด็นในมำตรฐำนและ
๗

เป้ำหมำยตำมแผนที่ตั้งไว้ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำด้ำนผู้เรียน มีคุณภำพระดับดีเลิศมีกำรดำเนินโครงกำรและกิจกรรม สำมำรถบ่งบอกควำมสำเร็จ
และบรรลุทุกประเด็นตำมมำตรฐำนและเป้ำหมำยที่โรงเรียนกำหนดประสบผลสำเร็จจนสำมำรถได้รับรำงวัล
จำกหน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำนที่สนับสนุน เช่น รำงวัลระดับนำนำชำติ ได้แก่ นักเรียนเป็นตัวแทน
ประเทศไทยได้รับเหรียญเงิน ในกำรแข่งขันกีฬำบริดจ์ระดับนำนำชำติที่ประเทศมำเลเซียในปี ๒๕๖๑ และ
ประเทศฝรั่งเศส กำรแข่งขันกำรตอบปัญหำคณิตศำสตร์เหรียญทองแดง South East Asia Mathematics
Olympiad ปี ๒๕๖๐ จำก SEMEO และผู้เรียนมีผลงำนระดับนำนำชำติได้รับเหรียญเงินกำรแข่งขัน World
Robot game ๒๐๑๗ ที่ประเทศสิงคโปร์ ในระดับประเทศในด้ำนเทคโนโลยี คือ ผู้เรียนได้รับเหรียญทองแดง
ในกำรแข่งขันโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ สอ
วน. จนได้รับให้เป็นศูนย์ค่ำย ๑ โอลิมปิกวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับภำคเหนือตอนล่ำง นอกจำกนี้ผู้เรียนยัง
ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดงในกำรแข่งขันคณิตศำสตร์โอลิมปิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๐๑๗ ผู้เรียนได้รับ
รำงวัลต่ำง ๆ มำกมำยจำกกำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ในระดับต่ำง ๆ และมีผลงำนในระดับประเทศ คือ
ผู้เรียนได้เหรียญทองแดงกำรแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชำติ ปี ๒๕๖๑ และผู้เรียนได้รับคัดเลือกเข้ำค่ำย ๑ กำร
แข่งขัน ฟิสิกส์สัปประยุทธ์ระดับนำนำชำติ IYPT ในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ คน ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ คน และในปี
๒๕๖๒ นักเรียนสำมำรถผ่ำนเข้ำค่ำย ๒ ได้ ๑ คน คัดเลือกรอบสุดท้ำย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้ำร่ว ม
แข่งขัน IYPT 2020 ที่ประเทศโรมำเนีย จนมีผลกำรประเมินตำมค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และมีผลของสุขภำพกำย
และสุขภำพจิต มีผลกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมีค่ำเฉลี่ยร้อยละผู้เรียนที่มีค่ำน้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องและผู้เรียนได้รับรำงวัลเป็นที่ประจักษ์ระดับนำนำชำติ คือ ได้รับเหรียญเงินกีฬำซอฟท์เทนนิส
ประเภทชำยคู่ เหรียญเงินประเภทหญิงเดี่ยว และเหรียญเงินประเภทหญิงคู่ กีฬำซอฟท์เทนนิส รำยกำร “The
1 st ASIAN JUNIOR SOFTTENNIS CHAMPIONSHIPS 2019 ณ สำธำรณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เป็ น ต้ น ผู้ เ รี ย นมี
พัฒนำกำรทั้งด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยพิจำรณำจำก
ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลัง ๓ ปีกำรศึกษำ คือ ตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ และโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยำคมได้รับรำงวัล IQA AWARD ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ คือ สถำนศึกษำในสังกัด สำนักงำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อกำรประกัน
คุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด มีพัฒนำกำรของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ( O-NET) ทุกรำยวิชำในทุก
ระดับชั้นสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศทุกวิชำในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มีผลกำรประเมินคุ ณภำพภำยนอก
รอบสำม ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนและมีระดับคุณภำพดีมำก รวมทั้ง โรงเรียนกำแพงเพชรได้รับรำงวัลเหรียญ
ทองเกียรติยศ KPPE Awards ประเภทสถำนศึกษำ สำขำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รำงวัล KPPE Awards
สำขำยกระดับ คุณภำพผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชั้นมัธ ยมศึกษำปีที่ ๓
ประเภทสถำนศึกษำ รำงวัลคะแนนสูงสุด รวมเฉลี่ย ๔ วิชำ และได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำอื่นในสังกัด
ให้เป็นผู้นำและเป็ นแบบอย่ ำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จำกผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวเห็ นว่ ำมี
๘

ประสิทธิผล สรุปผลกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำดำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพผู้เรียนที่เหมำะสม เป็นไปได้
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ ผลกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนมีประสิทธิผลมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องตลอด ๓ ปีกำรศึกษำ และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่
ดีต่อผู้อื่น
สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม
จุดเด่น
ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณ กำรสื่อสำรและกำรพัฒนำตนเองเต็มศักยภำพมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศ มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ มีวิจำรณญำณรู้จั ก
แก้ปัญหำ นำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถได้ รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำต่อยอดเต็มตำมศักยภำพจนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันต่ำง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภำค
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ ส่งผลให้ได้รับรำงวัลมำกมำยหลำยระดับ ได้แก่ ผู้เรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย
ได้รับเหรียญเงิน ในกำรแข่งขันกีฬำบริดจ์ระดับนำนำชำติที่ประเทศมำเลเซียในปี ๒๕๖๑ และประเทศฝรั่งเศส
กำรแข่ ง ขั น กำรตอบปั ญ หำคณิ ต ศำสตร์ เ หรี ย ญทองแดง South East Asia Mathematics Olympiad ปี
๒๕๖๐ จำก SEMEO และผู้เรียนมีผลงำนระดับนำนำชำติได้รับเหรียญเงินกำรแข่งขัน World Robot game
๒๐๑๗ ที่ประเทศสิงคโปร์ ในระดับประเทศในด้ ำนเทคโนโลยี คือ ผู้เรียนได้รับเหรียญทองแดง ในกำรแข่งขัน
โอลิมปิกคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ สอวน. จนได้รับให้
เป็นศูนย์ค่ำย ๑ โอลิมปิกวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับภำคเหนือตอนล่ำง นอกจำกนี้ผู้เรียนยังได้รับรำงวัล
เหรียญทองแดงในกำรแข่งขันคณิตศำสตร์โอลิมปิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๐๑๗ ผู้เรียนได้รับรำงวัลต่ำง ๆ
จำกกำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ในระดับต่ำง ๆ และมีผลงำนในระดับประเทศ คือ ผู้เรียนได้เหรียญ
ทองแดงกำรแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชำติ ปี 2561 และผู้เรียนได้รับคัดเลือกเข้ำค่ำย ๑ กำรแข่งขัน ฟิสิกส์สัป
ประยุทธ์ระดับนำนำชำติ IYPT ในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ คน ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ คน และในปี ๒๕๖๒ ผู้เรียน
สำมำรถผ่ำนเข้ำค่ำย ๒ ได้ ๑ คน คัดเลือกรอบสุดท้ำย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้ำร่วมแข่งขัน IYPT
2020 ที่ประเทศโรมำเนีย จนมีผลกำรประเมินตำมค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และมีผลของสุขภำพกำยและสุขภำพจิต
มีผลกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมีค่ำเฉลี่ยร้อยละผู้เรียนที่มีค่ำน้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและ
ผู้ เรี ย นได้รั บ รำงวัลเป็ นที่ป ระจั กษ์ร ะดับ นำนำชำติ คือ ได้รับเหรียญเงินกีฬำซอฟท์เทนนิส ประเภทชำยคู่
เหรียญเงินประเภทหญิงเดี่ยว และเหรียญเงินประเภทหญิงคู่ กีฬำซอฟท์เทนนิส รำยกำร “The 1 st ASIAN
JUNIOR SOFTTENNIS CHAMPIONSHIPS 2019 ณ สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์อีกทั้ง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำ
คมได้รับรำงวัล IQA AWARD ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ คือ สถำนศึกษำในสังกัด สำนักงำนกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด มีพัฒนำกำรของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ( O-NET) ทุกรำยวิชำในทุกระดับชั้นสูงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง และมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชำในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ได้รับกำร
๙

รับรองมำตรฐำนและมีระดับคุณภำพดีมำก และได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำอื่นในสังกัด ให้เป็นผู้นำและ
เป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ นอกจำกนั้น โรงเรียนกำแพงเพชรได้รับรำงวัลเหรียญทอง
เกียรติยศ KPPE Awards ประเภทสถำนศึกษำ สำขำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รำงวัล KPPE Awards สำขำ
ยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ประเภท
สถำนศึกษำ รำงวัลคะแนนสูงสุด รวมเฉลี่ย ๔ วิชำ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ผู้เรียน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณ กำรสื่อสำรและกำรพัฒนำตนเองเต็มศักยภำพมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศ มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ มีวิจำรณญำณรู้จั ก
แก้ปัญหำ นำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำต่อยอดเต็มตำมศักยภำพจนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันต่ ำง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภำค
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ ส่งผลให้ได้รับรำงวัลมำกมำยหลำยระดับ ได้แก่ ผู้เรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย
ได้รับเหรียญเงิน ในกำรแข่งขันกีฬำบริดจ์ระดับนำนำชำติที่ประเทศมำเลเซียในปี ๒๕๖๑ และประเทศฝรั่งเศส
กำรแข่ ง ขั น กำรตอบปั ญ หำคณิ ต ศำสตร์ เ หรี ย ญทองแดง South East Asia Mathematics Olympiad ปี
๒๕๖๐ จำก SEMEO และผู้เรียนมีผลงำนระดับนำนำชำติได้รับเหรียญเงินกำรแข่งขัน World Robot game
๒๐๑๗ ที่ประเทศสิงคโปร์ ในระดับประเทศในด้ำนเทคโนโลยี คือ ผู้เรียนได้รับเหรียญทองแดง ในกำรแข่งขัน
โอลิมปิกคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ สอวน. จนได้รับให้
เป็นศูนย์ค่ำย ๑ โอลิมปิกวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับภำคเหนือตอนล่ำง นอกจำกนี้ผู้เรียนยังได้รับรำงวัล
เหรียญทองแดงในกำรแข่งขันคณิตศำสตร์โอลิมปิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๐๑๗ ผู้เรียนได้รับรำงวัลต่ำง ๆ
จำกกำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ในระดับต่ำง ๆ และมีผลงำนในระดับประเทศ คือ ผู้เรียนได้เหรียญ
ทองแดงกำรแข่ ง ขัน เคมี โ อลิ มปิ กระดั บ ชำติ ปี ๒๕๖๑ และผู้ เรียนได้รั บคั ด เลื อ กเข้ ำ ค่ำ ย ๑ กำรแข่ ง ขั น
ฟิสิกส์สัปประยุทธ์ระดับนำนำชำติ IYPT ในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ คน ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ คน และในปี ๒๕๖๒
ผู้เรียนสำมำรถผ่ำนเข้ำค่ำย ๒ ได้ ๑ คน คัดเลือกรอบสุดท้ำย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้ำร่วมแข่งขัน
IYPT 2020 ที่ประเทศโรมำเนีย จนมีผลกำรประเมินตำมค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และมีผลของสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิต มีผลกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมีค่ำเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่มีค่ำน้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์เพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องและผู้เรียนได้รับรำงวัลเป็นที่ประจักษ์ระดับนำนำชำติ คือ ได้รับเหรียญเงินกีฬำซอฟท์เทนนิสประเภท
ชำยคู่ เหรียญเงินประเภทหญิงเดี่ยว และเหรียญเงินประเภทหญิงคู่ กีฬำซอฟท์เทนนิส รำยกำร “The 1 st
ASIAN JUNIOR SOFTTENNIS CHAMPIONSHIPS 2019 ณ สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์อีกทั้ง โรงเรียนกำแพงเพชร
พิทยำคมได้รับรำงวัล IQA AWARD ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ คือ สถำนศึกษำในสังกัด สำนักงำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด มีพัฒนำกำรของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ( O-NET) ทุกรำยวิชำในทุกระดับชั้นสูงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง และมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชำในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ได้รับกำร
๑๐

รับรองมำตรฐำนและมีระดับคุณภำพดีมำก และได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำอื่นในสังกัด ให้เป็นผู้นำและ
เป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ นอกจำกนั้น โรงเรียนกำแพงเพชรได้รับรำงวัลเหรียญทอง
เกียรติยศ KPPE Awards ประเภทสถำนศึกษำ สำขำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รำงวัล KPPE Awards สำขำ
ยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ประเภท
สถำนศึกษำ รำงวัลคะแนนสูงสุด รวมเฉลี่ย ๔ วิชำ เป็นต้น ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมจึงควรพัฒนำต่อยอดสู่นวัตกรรมหรื อแบบอย่ำงที่ดีโดยสถำนศึกษำมีก ำรจัด
กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย โดยกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมเพิ่มมำกขึ้น เช่น กิจกรรม
ที่ส่ งเสริ มพัฒ นำทัก ษะกำรคิ ด มีกำรส่ งเสริมให้ ครูจัด กำรเรีย นกำรสอนเพื่ อฝึ กทั ก ษะกำรคิ ดทุ กรำยวิ ช ำ
โรงเรียนส่งเสริมกำรคิดของนักเรีย นด้วยรำยวิชำ Independent study (IS ) ผู้เรียนจะได้ฝึกกระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ ำงมีวิจ ำรณญำณ อภิป รำยแลกแปลี่ ยนควำมคิ ดเห็ น และแก้ปัญหำอย่ำ งเป็นระบบ โดย
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ วิชำ IS ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกกำรสังเกต กำรตั้งคำถำม กำรศึกษำหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง กำรนำเสนอผลกำรศึกษำผ่ำนกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสมปลอดภัย สร้ำงผลงำน
ชิ้นงำน โดยมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้โดยใช้เทคโนโลยี กำรบริหำรจัดกำร
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยสถำนศึกษำควรจัดทำโครงกำรและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนำผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม อย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง มีกำรประเมินผลและนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
พัฒนำงำน จนเกิดเป็นแบบอย่ำงที่ยั่งยืนและนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่สถำนศึกษำอื่น ๆ ด้วย
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ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม มีกรอบแนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และใช้วงจรคุณภำพของเดมมิ่งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรสถำนศึกษำ โดยแบ่ง
งำนออกเป็น ๔ กลุ่มบริหำรงำน คือ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ กลุ่มบริ หำรงำน
บุคคล และกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน มี
กำรกำหนดขอบข่ำยงำนและโครงสร้ำงกลุ่มบริหำรงำนอย่ำงชัดเจน สถำนศึกษำมีกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์
จำกกำรประสำนควำมคิดของครู บุคลำกรในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ ร่วมกันทบทวนผลกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมและศักยภำพของสถำนศึกษำ ศึกษำสำระสำคัญของแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของต้นสังกัด
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ กำร
ประจำปี โครงกำรและกิจกรรมที่กำหนดไว้ครบถ้วนรวม ๑๐ โครงกำร จำนวน ๒๑๘ กิจกรรม เช่น โครงกำร
พัฒนำกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ร่วมกัน โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ เป็นต้น มีกำรกำกับ ติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน กำหนดจำนวนครั้งต่อ
ปีที่รับกำรนิเทศติดตำม บันทึกผลกำรนิเทศ กำกับติดตำม ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนำอย่ำงครบถ้วน กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำดังกล่ำว สรุปว่ำมีควำมเป็น
ระบบ สถำนศึกษำมีกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณทุกปีงบประมำณ ดำเนิน
โครงกำร/กิจ กรรม ครบถ้ว นทั้ง ๑๐ โครงกำร ๒๑๘ กิจกรรม ทุกโครงกำรและกิจกรรมมีกำรบันทึกเป็น
เอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม กำรดำเนินกิจกรรม/
ปัญหำ และส่วนที่ผู้ประเมินผลกำรดำเนินกำรตรวจสอบในเรื่องกำรให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนของ
ผู้เกี่ยวข้อง ผลของกำรดำเนินงำนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริหำรงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผลกำร
ดำเนินงำนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ เมื่อสำรวจควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำงๆของผู้เกี่ ยวข้อง เช่น
ระยะเวลำของกำรดำเนินงำน งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร ผลของกำรดำเนินงำนที่จะนำไปพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน คุณภำพครู และผลของกำรดำเนินงำนที่จะนำไปพัฒนำคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำมีควำมพึง
พอใจในระดั บ มำก สถำนศึ ก ษำมี ก ระบวนกำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม ำตรฐำน โดยกำรใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่
หลำกหลำย ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภำษณ์ แบบประเมินโครงกำร แบบสังเกต แบบประเมินควำมพึงพอใจ
มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย คือ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
พร้อมกับนำเสนอข้อมูล สถิติ โครงกำรสำคัญ ตลอดจนร่ องรอยหลักฐำนต่ำงๆเป็นกรำฟ สถิติ เวปไซด์ของ
สถำนศึ ก ษำแสดงผลกำรด ำเนิ น งำน สำมำรถบ่ ง บอกควำมส ำเร็ จ และบรรลุ ทุ ก ประเด็ น ตำมมำตรฐำน
กระบวนกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดทั้ง ๖ ตัวชี้วัด คือเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำชำติ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น ระบบกำร
บริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำยึดหลักธรรมำภิบำลเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ครูและบุคลำกรมีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะตำมมำตรฐำนตำแหน่ง จัดสภำพแวดล้อมและสังคมที่ดี
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มีกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ที่ชำรุด จัดห้องสมุดให้ทันสมัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียน เป็น
ห้องสมุดอำเซียน มีระบบสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนต่ำงๆเป็นห้องเรียนคุณภำพ เป็นห้องเรียนเชิงบวก
มีสื่ อเทคโนโลยี และอุป กรณ์พร้ อมต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ มีระบบอินเทอร์เน็ตไร้ส ำยครอบคลุ มทุกพื้นที่ใน
โรงเรียน
สถำนศึกษำมีพัฒ นำกำรของกระบวนกำรบริหำรจัดกำร เมื่อเปรียบเทียบผลของกำรพัฒ นำตำม
มำตรฐำน กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ใน ๓ ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ปีกำรศึกษำ๒๕๖๐
และปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ พบว่ำมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำร
ประจำปี มีกำรกำกับติดตำมเป็นระยะๆและเป็นระบบ เครื่องมือกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมงำน และเครื่องมือ
กำรประเมินผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับแนวทำงโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีกำรบูรณำกำรกับหลักสูตรอำเซียน (ASEAN Curriculum
Sourcebook) และสำระตำมนโยบำย ของกระทรวงศึกษำธิกำร สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรในควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำชีพ โดยกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมกำรทำผลงำนทำงวิชำกำร กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรทำงด้ำน
วิชำชีพ สนับสนุนให้ครูศึกษำต่อในระดับสูง กำรอบรม กำรศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรและด้ำนวิชำชีพทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ห้องเรียนทุก
ห้องเรียนมีสื่อกำรอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยสอน และมีสัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนครบทุกห้ องเรี ย น มีห้ องสมุดที่ทันสมัยมีห นังสื อเพียงพอต่ อควำมต้อ งกำรของนักเรียนและยั ง มี
ห้องสมุดประจำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เช่นห้องสมุดคณิตศำสตร์ ห้องสมุดวิทยำศำสตร์ มีกำรปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำรสถำนที่ กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรีย นรู้
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคมเป็นโรงเรียนที่มีครูและบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีเทคโนโลยีที่
เหมำะสม ดังนั้นโรงเรียนจึงมีจัดกำรเรียนรู้ขององค์กรและดำเนินกำรในทุกปีกำรศึกษำ
สถำนศึกษำมีควำมโดดเด่นในกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน Independent Study : ISจำก
กำรบริหำรจัดกำรที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัยตำมมำตรฐำนสำกล โรงเรียนกำแพงเพชร
พิทยำคมสำมำรถดำเนินงำนให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องกำรและมีควำมโดดเด่นระดับนำนำชำติ ซึ่งกำรจัดกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำมุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก คือมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร สื่อสำรสองภำษำ ล้ำ
หน้ำทำงควำมคิด ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก โดยใช้กระบวนกำรบันได ๕
ขั้น คือ ขั้น ที่ ๑) กำรตั้งประเด็นคำถำม / ตั้งสมมุติฐ ำน ขั้นที่ ๒) กำรสื บค้นควำมรู้จำกแหล่ งเรียนรู้และ
สำรสนเทศ ขั้นที่ ๓) กำรสรุปควำมรู้องค์ควำมรู้ ขั้นที่ ๔) กำรสื่อสำรและนำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ ขั้นที่ ๕)
กำรบริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ ทำให้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม ประสบควำมสำเร็จอย่ำงมำกใน 3
ด้ำน คือด้ำนสถำนศึกษำ ๑) ได้รับรำงวัล IQA AWARD ระดับประเทศ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้น พื้น ฐำน ปี ๒๕๖๒ ๒) รั บ รำงวัล รองชนะเลิ ศอันดับ ๓ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม ได้รับรำงวัล ใน
กิ จ กรรม NBTC Walk Rally “สร้ ำ งสรรค์ หรื อ ท ำลำย อยู่ ที่ ป ลำยนิ้ ว ” โครงกำรครอบครั ว พอเพี ย งสู่
สถำนศึกษำและชุมชน ประจ ำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับประเทศ จำกคณะกรรมกำรครอบครัวพอเพียง
โรงเรี ย นกำแพงเพชรพิ ทยำคม ปี ๒๕๖๒ โรงเรียนได้รับ กำรยอมรับ จำกโรงเรีย นในเขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำ
๑๓

มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำละสร้ำงองค์ควำมรู้โดย สพม.เขต
๔๑ มีกำรจัดอบรมครูผู้สอนวิชำ IS1 โดยใช้โมเดลของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม นอกจำกนี้โรงเรียนยังเป็น
ต้นแบบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำIS1 ให้กับโรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม โรงเรียนคลองลำนวิทยำ
และมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม.เขต ๔๑ ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคมด้วย
๓) รำงวัลแห่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (OBECQA) ของโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ปี ๒๕๖๐ ด้ำนครู ได้รับกำรคัดเลือกศึกษำต่อและศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ จำนวน ๓ รำย
ได้แก่ ผู้ได้รับทุนคัดเลือก ไปศึกษำดูงำนด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษ ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ระดับนำนำชำติ จำก
GCC AFS Thailand AFS New Zealand ปี ๒๕๖๒ ผู้ได้รับทุน 2020 FULBRIGHT TEACHING EXCELLENCE
AND ACHIEVEMENT PROGRAM (TEA) ระดับนำนำชำติ จำกมูล นิธิ Fulbright ประเทศสหรัฐ อเมริกำ ปี
๒๕๖๒และได้รับทุน รัฐบำลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำกำร ประจำปี 2557 ไปศึกษำต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับ
นำนำชำติ จำกรัฐบำลญี่ปุ่น ปี ๒๕๕๙ และในด้ำนผู้เรียนจำกกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน Independent
Study : IS ทำให้นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์
คิดแบบมีวิจำรณำญำณ จึงส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและได้รับรำงวัลระดับ
นำนำชำติ เช่น เหรียญทอง คู่ทั่วไป 13rd student bridge ระดับนำนำชำติ จำก13rd student bridge ปี
๒๕๖๒ เหรี ย ญเงิ น World youth open championship 2017 ประเทศฝรั่ ง เศส ระดั บ นำนำชำติ จำก
World youth open championship 2017 ปี ๒๕๖๐ ฯลฯ เป็นต้นกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำดังกล่ำว
สรุปว่ำกำรบริหำรจัดกำรมีควำมเป็นระบบ มีควำมเชื่อถือได้ มีประสิทธิผล มีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องเมื่อ
เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี และมีควำมโดดเด่นในกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน Independent Study
: IS จนได้รับรำงวัลระดับนำนำชำติ ในปี ๒๕๖๑
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม
จุดเด่น
ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นมืออำชีพ ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร และดำเนินกำรให้ผู้เรียนทุก
คนได้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มุ่งมั่นในภำรกิจ จัดกำรศึกษำที่สมบูรณ์แบบโดยให้เกิดผลในทุกมิติกับ
ผู้ เ รี ย น ได้ รั บ รำงวั ล จำกหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงำนที่ ส นั บ สนุน อย่ ำงต่ อ เนื่อ งหลำกหลำยรำงวัล
โดยเฉพำะรำงวัลคุณภำพแห่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (OBECQA) ของโครงกำรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ในปี ๒๕๖๐ ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรในเรื่องกำรนำองค์กร กำรวำงแผน
กลยุทธ์ กำรมุ่งเน้นนักเรียน กำรวัดผลประเมินผล กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรมุ่งเน้นบุคลำกร กำรมุ่งเน้นกำร
ดำเนินกำร และผลลัพธ์ นำเข้ำสู่มำตรฐำนสำกลได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรในเรื่องกำรนำองค์กร กำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรมุ่งเน้น
นักเรียน กำรวัดผลประเมินผล กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรมุ่งเน้นบุคลำกร กำรมุ่งเน้นกำรดำเนินกำร และผลลัพธ์
น ำเข้ ำ สู่ ม ำตรฐำนสำกลได้ จนได้ รั บ รำงวั ล คุ ณ ภำพแห่ ง ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
(OBECQA) ของโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ในระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ (C2)
๑๔

สถำนศึกษำจึงควรพัฒนำต่อไป โดยมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนให้เข้มแข็ง คำนึงถึงแผนกลยุทธ์ บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
ระบบกำรทำงำน และวัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ รวมถึงนวัตกรรม และในส่วนของ
กำรปรับปรุงพัฒนำที่กำลังดำเนินกำรอยู่ ซึ่งส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น กำรนำนวัตกรรมใหม่ๆมำใช้ใน
กำรจั ดกำรศึกษำ กำรน ำเทคโนโลยี ใหม่มำบูรณำกำรปรับปรุงวิธีกำรสอน กำรสร้ำงและพัฒ นำหลั กสูตร
โครงกำรพั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกร รวมถึ ง กำรด ำเนิ น กำรอื่ น ๆเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
สถำนศึกษำด้วย โดยสถำนศึกษำต้องขอควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มำร่วมพัฒนำอย่ำงเข้ม แข็งและ
มำกขึ้น คือ เครือข่ำยผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู หน่วยงำนต้นสังกัด และ
หน่วยงำนอื่นๆที่สำมำรถเข้ำมำร่วมพัฒนำสถำนศึกษำได้

๑๕

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการดาเนินงาน
สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครู จัดกำรเรียนกำรสอนเต็มศักยภำพ ตั้งแต่พัฒนำหลักสูตร วิเครำะห์คำอธิบำย
รำยวิชำ ตัวชี้วัด ผลกำรกำรสอนที่ผ่ำนมำ และวิเครำะห์ผู้เรียน ครูศึกษำรูปแบบกำรสอน วิธีสอน สื่อกำรสอน
แหล่งเรียนรู้ และสร้ำงสื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมแผน มีรูปแบบกำรสอนหลำยวิธี เช่น โครงงำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์สอนแบบบูรณำกำรแบบบันได ๕
ขั้น มีกำรออกแบบและทำกำรวัดผลประเมินผลทุกกิจกรรม พร้อมแจ้งผลกำรประเมินแก่ผู้เรียนทรำบ ทำให้
ผู้เรียนมีโอกำสวิเครำะห์ และพัฒนำตนเอง ครูนำปัญหำมำทำวิจัย นำผลกำรวิจัยในชั้นเรียน ผลกำรจัดกำร
เรียนรู้มำวิเครำะห์เพื่อเตรียมกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในปีกำรศึกษำต่อไป ครูมีควำมสำมำรถในกำร
ออกแบบและจัดทำแผนกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย เน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ลงมือปฏิบั ติด้วยตนเอง มีแผน
บูรณำกำรทุกสำระกำรเรียนรู้ มีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ เช่น สวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน ห้องสมุดขนำดใหญ่ มี
หนังสือมำกกว่ำ ๕๐,๐๐๐ เล่ม มีห้องปฏิบัติกำร ดังนี้ วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำรทำงภำษำห้ อง
ERIC (ปฎิ บั ติ ก ำรภำษำอั ง กฤษ)มี ค อมพิ ว เตอร์ ๕๘๙ เครื่ อ ง ห้ อ งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น อุ ท ยำน
ประวัติศำสตร์ ครูใช้สื่อประกอบกำรสอน มีสื่อเอกสำร สื่อจำลอง สื่อประเภทดิจิทัล มีเครื่องฉำยโปรเจกเตอร์
ทำให้กำรใช้สื่อมีประสิทธิภำพดีมำก ห้องเรียนมีบรรยำกำศที่เอื้อและพร้อมที่จะจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรจัด
ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยำศำสตร์ ค ณิ ต ศำสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษคณิ ต ศำสตร์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนพิเศษ STEMเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษตำมศักยภำพ
และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่ดี ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน IS (Independent Study)ผู้เรียนมี
โอกำสเลือกเรียนสิ่งที่ตนสนใจ ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง รำยงำนอภิปรำย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เรียน
สถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำกผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งหลำยฝ่ ำ ยตัว อย่ ำงตั ว ชี้วั ดเช่น มี ค วำมสำมำรถในกำรจัด ท ำหลั ก สู ต รรำยวิ ช ำโดยกำรวิ เครำะห์
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน มีควำมสำมำรถออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำท้องถิ่นและควำมต้องกำรของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคั ญ มี ค วำมสำมำรถในกำรใช้ สื่ อ นวั ต กรรมมี ค วำมสำมำรถในกำรวั ด ผลประเมิ น ผลตำมสภำพจริงมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรจัดกำรเรียนรู้มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิง
บวก มีกำรทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เกณฑ์มี ๕ระดับคุณภำพ คือ กำลัง
พัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม เทียบร้อยละตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพเป็น ต่ำกว่ำร้อยละ
๕๐ ร้อยละ ๕๑–๕๙ ร้อยละ ๖๐ – ๗๔ ร้อยละ ๗๕ – ๘๙ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปตำมลำดับ และแต่งตั้งองค์คณะ
ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภำพภำยในจ ำนวน ๗ คน ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ ๑ คน ท ำหน้ ำ ที่ ป ระธำน
คณะกรรมกำร และกรรมกำรอีก ๖ คน มีผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอก ๑ คน กรรมกำรสถำนศึกษำ ๑ คน
ครูภำยในสถำนศึกษำ ๔คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบตรวจสอบรำยกำร แบบประเมินเทียบกับเป้ำหมำย แบบ
สัมภำษณ์ แบบประเมินควำมพึงพอใจ แบบประเมินโครงกำร จำกบุคคลหลำยฝ่ำย ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครู ผู้เรียน ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองนักเรียน ครูมีผลงำนไ ด้รับ
๑๖

คัดเลือกไปศึกษำดูงำนด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษ ที่ประเทศนิวซีแลนด์ จำก AFSได้รับทุน2020 FULBRIGHT
TEACHING EXCELLENCE AND ACHIEVEMENT PROGRAM ( TEA) ไ ด้ รั บ ทุ น รั ฐ บ ำ ล ญี่ ปุ่ น ส ำ ห รั บ ค รู
ประจำกำร ไปศึกษำต่อที่ประเทศญี่ปุ่น รำงวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมควรค่ำแก่กำรยกย่องครูผู้สอน
คณิตศำสตร์ดีเด่นรำงวัลระดับดีมำก MOE AWARDS สำขำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกระทรวงศึกษำธิกำร
และจำกกำรปฏิบั ติอย่ ำงมีคุณภำพของครู ทำให้ ผู้ เรียนได้ศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลั ยหลำยแห่ ง เช่น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชรจำนวน ๘๕ คน มหำวิทยำลัยนเรศวร ๗๘ คน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ๕๑ คน
มหำวิทยำลัยมหิดล และมหำวิทยำลัยพะเยำ แห่งละ ๑๙ คน มหำวิยำลัยเกษตรศำสตร์ ๑๒ คน มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพิบูลสงครำม ๑๑ คน และจุฬำลงกรณ์มหำวิยำลัย ๑๐ คน เป็นต้น
ในช่ ว งเวลำ ๓ ปี ตั้ ง แต่ ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ กระบวนกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนของ
สถำนศึกษำมีพัฒนำกำรดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ครูมีกำรรวมกลุ่มสนทนำทำงวิชำชีพ (PLC) เพื่อกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แก้ปัญหำต่ำงๆและนำผลมำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง นำควำมรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ครูมีกำรรวมกลุ่มที่หลำกหลำย เช่น ระดับสถำนศึกษำ รำยวิชำ สำยชั้น
สถำนศึกษำมีนโยบำยให้ครูจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรในหลำยๆด้ำน เช่นค่ำนิยม ๑๒ ประกำร ค่ำนิยมร่วม
(รักษ์น้ำ รักษ์โรงเรียน รักษ์โลก) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรใช้งำนวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกำร
จัดกำรเรียนรู้ มีสวนพฤกษศำสตร์โ รงเรียน กำรใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ โครงกำรในพระรำชดำริ ครู
เลือกใช้สื่อกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ที่ตรงกับเนื้อหำและสอดคล้องกับกิจกรรม โดยสร้ำงขึ้นเอง
เช่นจัดทำวีดิทัศน์ สื่อดิจิทัล ตัดต่อภำพสร้ำงภำพ และสืบค้นจำกอินเทอร์เน็ต ยูทูป นอกห้องเรียนครูจ ะศึกษำ
บริบท จัดเตรียมสถำนที่ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรผลิตสื่อจำกกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนที่หลำกหลำย เมื่อเสร็จสิ้นจะมีกำรวัดผลประเมินผลด้วยวิธีกำรทดสอบ ตรวจแบบฝึก และวัด
ตำมสภำพจริง นำแบบทดสอบมำวิเครำะห์ เฉลยข้อสอบ พร้อมแจ้งผลกำรสอบ ผู้เรียนมีโอกำสวิเครำะห์ และ
พัฒนำตนเอง วำงแผนที่จะเรียนในเรื่องต่อไป ครูจัดห้องเรียนที่มีคุณภำพ มีสื่อ เทคโนโลยีและอุปกรณ์พร้อม
ที่จะจัดกำรเรียนรู้ มีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำยครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียน สะดวกต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
สืบค้นข้อมูล มีห้อง และเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ ทั้งยังมีโครงกำรสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และมี
ห้องเรียนที่สนับสนุนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เช่น ห้องเรียนพิเศษ STEM ครู
มีกำรพัฒนำตนเองโดยกำรเข้ำรับกำรอบรม เช่น พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดั บมัธยมศึกษำ ๘
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อบรมภำษำต่ำงประเทศ หลักสูตรกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวันส่งเสริมโอลิมปิก
วิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ (สอวน.) ค่ำย ๒ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทำโครงงำน
ฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมกำรแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชำติอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรนวัตกรรมกำรเรียนกำร
สอนด้ ว ย Active Learning Tools สู่ ร ะบบ Active Learning เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภำพในกำรพั ฒ นำกำรฝึ ก และ
ศึกษำนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
สถำนศึกษำมีรูปแบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นแบบอย่ำงที่ดี ได้แก่
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน Independent Study : IS ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ ๑) Skill development เป็นขั้นที่มี
กำรให้ควำมรู้และสร้ำงทักษะกำรสังเกต กำรตั้งคำถำม กำรตั้งสมมุติฐำน กำรกำหนดประเด็นศึกษำ ก่อนที่
๑๗

ผู้เรียนจะลงศึกษำภำคสนำม ๒) Survey เป็นขั้นที่ผู้เรียนลงศึกษำภำคสนำม ณ จุดที่จะศึกษำภำยในอุทยำน
ประวัติศำสตร์กำแพงเพชร สังเกตสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำงๆ ตั้งคำถำม รวบรวมคำถำมตั้งเป็นประเด็นศึกษำ /
หัวข้อ ๓) Search เป็นขั้นที่ผู้เรียนแสวงหำข้อมูลตำมชื่อเรื่อง/หัวข้อ/ประเด็นศึกษำ ๔)Saounaryเป็นขั้นที่
ผู้เรียนรวบรวมและสรุปเป็นองค์ควำมรู้ ๕) Presentation เป็นขั้นที่ผู้เรียนนำเสนอข้อสรุปต่อครูผู้สอนและ
เพื่อนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ผู้เรียนทบทวนและหำข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งสถำนศึกษำได้ทดลองใช้ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบจนเกิดประสิทธิผล มีกำรเผยแพร่ไปยังสถำนศึกษำต่ำงๆ และเป็นที่ยอมรับของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๔๑ อบรมครูผู้สอนวิชำ IS1 โดยใช้โมเดลของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม และเป็นต้นแบบ
ของโรงเรี ย นพรำนกระต่ำยพิทยำคม โรงเรียนคลองลำนวิทยำ ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จอีกระดับคือ
โครงกำรถนนพระร่วง ฤำจะถูกลืม ยุวมัคคุเทศก์ โครงกำรนำร่องอบรมยุวมัคคุเทศก์ ทำให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล
เยำวชนดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยำวชน ปี ๒๕๖๑ สำขำพัฒนำเยำวชน กำรบำเพ็ญประโยชน์และ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
สรุปการประเมินด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม
จุดเด่น
๑ ครูเข้ำรับกำรอบรมตำมที่สถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่นจัดสม่ำเสมอ เพื่อรับควำมรู้ เกิดทักษะ
นำไปพัฒนำตนเองและวิชำชีพ ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นครูทุกคนมีกำรอบรมไม่
น้อยกว่ำ ๒๐ ชั่วโมง ใน ๑ ปี
๒ ครูมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำที่หลำกหลำย
๓ ครูมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรเรียนรู้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
๑ ครูเข้ำรับกำรอบรมตำมที่สถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่นจัดสม่ำเสมอ เพื่อรับควำมรู้ เกิดทักษะ
นำไปพัฒนำตนเองและวิชำชีพ ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นครูทุกคนมีกำรอบรมไม่
น้อยกว่ำ ๒๐ ชั่วโมง ใน ๑ ปี แต่สถำนศึกษำควรกวดขัน ติดตำมกำรนำผลจำกกำรอบรมมำใช้ในกำรพัฒนำ
อย่ำงไร เกิดผลดีต่อผู้เรียนมำกน้อยเพียงใด เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรอบรมครั้งต่อไป
๒ ครูมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำที่หลำกหลำยแต่ครูควรจัดทำ
ข้อมูลให้เป็นระบบสำรสนเทศที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะห่ำงจำกสถำนศึกษำ กำร
เดินทำง สถิติกำรใช้ในรอบปี กำรเรีย นรู้ ควำมรู้ที่จะได้รับ และอื่นๆ เพื่อสะดวกในกำรนำมำวำงแผน และใช้
งำน
๓ ครูมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรเรียนรู้แต่ครูควรออกแบบอย่ำงหลำกหลำยควรคำนึงถึงเรื่อง
กำรได้ประโยชน์ ตำมควำมต้องกำร และควำมสนใจของผู้เรียน

๑๘

การประเมินความโดดเด่น
ผลการประเมินความโดดเด่น
ความโดดเด่น
ควำมโดดเด่นในกำรบริหำร
จัดกำรกำรเรียนกำรสอน
Independent Study : IS
ระดับนำนำชำติ

ระดับคุณภาพ
 เป็นต้นแบบ มีควำมโดดเด่น ได้รับกำรยอมรับระดับนำนำชำติ (C3)
 เป็นต้นแบบ มีควำมโดดเด่น ได้รับกำรยอมรับระดับชำติ (C2)
 เป็นต้นแบบหรือมีควำมโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภำค(C1)
ยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรประเมินควำมโดดเด่น

บริบทของสถานศึกษา
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคมเป็นโรงเรียนคุณภำพ มุ่งพัฒนำกำรเรียนรู้สู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำน
ควำมเป็นไทย จัดกำรศึกษำโดยมุ่งพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำให้มีควำมพร้อมสำหรับกำรเป็นประชำคม
อำเซียน เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนคู่พัฒนำไทย-อินโดนีเซีย จัดสวนพฤษศำสตร์
โรงเรียนในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และเป็นโรงเรียนสะเต็มศึกษำ (STEM Education)
โอกาส
๑. สถำนศึกษำตั้งอยู่ในเขตอุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชร และใกล้กับพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ
จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งสำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่ำงดี
๒. เส้นทำงคมนำคมสะดวก ชุมชนให้ควำมร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
๓. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจค่อนข้ำงดี
อุปสรรค
๑. โรงเรียนไม่สำมำรถสร้ำงอำคำรเรียนเพิ่มเติมได้ เนื่องจำกอยู่ในเขตอุทยำนประวัติศำสตร์ ซึ่งเป็น
มรดกโลก ทำให้ห้องเรียนไม่เพียงพอ
๒. ผู้ปกครองบำงส่วนไปประกอบอำชีพต่ำงถิ่น ทำให้นักเรียนขำดผู้ดูแลที่เหมำะสม ส่งผลให้นักเรียน
มีปัญหำด้ำนกำรเรียนและควำมประพฤติ

๑๙

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควำมโดดเด่นในกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน Independent Study : ISเป็นต้นแบบ โดดเด่น
ได้รับกำรยอมรับระดับนำนำชำติ (C3) สถำนศึกษำสำมำรถพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง โดย
๑. เพิ่มควำมหลำกหลำยในสำระกำรเรียนรู้ให้มำกขึ้น ทั้งนี้ควรเกิดจำกควำมสนใจและควำมต้องกำร
ของผู้ เรี ย นเอง ผู้ ส อนต้องตรวจสอบเนื้ อหำสำระที่จะให้ ผู้ เรียนเรียนรู้ เพื่อกำหนดขอบเขตและปรับปรุง
บทเรียนให้มีควำมเหมำะสมกับผู้เรียน ขจัดอุปสรรคต่ำงๆที่อำจจะเกิดขึ้ น เพื่อให้กำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพ
สูงสุด
๒. สรรหำแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่น่ำสนใจ สะดวก และหลำกหลำยมำรองรับเพื่อให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้เหล่ำนั้นและมีควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ จะทำให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำไม่มำกนักใน
กำรค้นหำทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ ผลลัพธ์ที่มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่ำและหลำกหลำย จะทำให้ผู้เรียน
มีกำรเรียนรู้ที่รวดเร็วมำกขึ้น
๓. ให้บริกำรในด้ำนควำมรู้ วิธีกำรดำเนินกำร แก่สถำนศึกษำอื่นๆที่สนใจ เพื่อเป็นวิทยำทำนต่อไป

๒๐

คารับรองของคณะผู้ประเมิน
รำยงำนนี้ได้ตรวจสอบพิจำรณำควำมถูกต้องของรำยงำนในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว
ตรวจสอบคำผิด กำรใช้ภำษำ
ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตำมที่ สมศ. กำหนด
ตรวจสอบควำมถูกต้องของผลกำรประเมิน ตลอดจนควำมสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหำ จุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม และกำรประเมินควำมโดดเด่น
รายชื่อ
๑. นำยประจวบ รักพ่วง

ตาแหน่ง
ประธำน

๒. นำงลักษณำ จงมีควำมสุข

กรรมกำร

๓. นำยธรรมศักดิ์ ธูปบูชำ

ลงชื่อ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

วันที่ ๒๘ เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑

