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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนสุทธสิริโสภาตั้งอยู่เลขที่  หมู่ 9 ต าบล นาทับไฮ  อ าเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 1  คน บุคลากรสายผู้สอน จ านวน 17 คน      
สายสนับสนุนการสอน 1 คน  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  166  คน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ ดี 
 โรงเรียนสุทธสิริโสภามีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ        
ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โรงเรียนมีฐาน
ออกก าลังกายแบบ BBL เพ่ือให้เด็กได้ท ากิจกรรมทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน จัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็น
ประจ่าทุกวันอย่างสม่่าเสมอ ท าให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์ ส่งผลให้เด็ก 
มีความร่าเริง กล้าแสดงออก ช่างซักถาม สามารถใช้ค าถามถามเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ตนเองต้องการ
ค าตอบได้อย่างมั่นใจ มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ ร่วมกิจกรรมที่ครูจัด สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ทั้ง
ในขณะเล่นและในขณะเรียน ตลอดจนตอบสนองกิจกรรมร่วมกับครูและเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนได้อย่างมี
ความสุข     
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดี 

โรงเรียนสุทธสิริโสภามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกั บหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ตามแนวทางการสอนแบบมอนเตสเซอรี่  
มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการจะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย  
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ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และและสติปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ดี 
 โรงเรียนสุทธสิริโสภา จัดการศึกษาปฐมวัยโดยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการเด็ก 
ในทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ คูคุ่ณธรรม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ 
มอนเตสเซอรี่  ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ท าให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการปลูกฝังพ้ืนฐานส าคัญ 
ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี มีสุข  
 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของเด็ก 
1. เด็กมีความกล้าแสดงออก ร่าเริง ช่างซักถาม รู้จักใช้ค าถามถามเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ตนเอง 

ต้องการได้อย่างมั่นใจ   
2. เด็กมีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง ร่วมกิจกรรมที่ครูจัดและ 

ตอบสนองกิจกรรมร่วมกับครูครูและเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 
   2. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดประสบการณ์ตามแนวทางการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ 

3. ห้องเรียนมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายน่าสนใจ  
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  1. ครูน ารูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวทางการสอนแบบมอนเตสเซอรี่มาใช้จัดกิจกรรม 
   2. ครูมีการการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา  

ด้านคุณภาพของเด็ก 
1. ระเบียบวินัยของเด็กเรื่อง การเข้าแถว การเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง 
2. การแสดงความเคารพด้วยการไหว้ที่ถูกต้อง 
3. การปฏิบัติตนด้านการมีสุขนิสัยที่ดี 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยควรสอดคล้องกับแนวทางการสอนแบบ 

มอนเตสเซอรี่ 
   2. การจัดหาสื่อการจัดประสบการณ์ตามแนวทางการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ให้หลากหลาย
มากขึ้น 
   ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  1. การเสริมประสบการณ์เรื่อง ระเบยีบวินัยของเด็กเรื่อง การเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง 
  2. การเสริมประสบการณ์เรื่อง การแสดงความเคารพด้วยการไหว้ที่ถูกต้อง 
   3. การเสริมประสบการณ์เรื่อง การปฏิบัติตนด้านการมีสุขนิสัยที่ดี 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานใหสู้งข้ึน  
  แผนพัฒนาที่ 1 พัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ เข้ารับการอบรมพัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย และติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 แผนพัฒนาที่ 2 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จัก
เด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่าน
ประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 
  แผนพัฒนาที่ 3  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในการเรียนรู้ ตลอดจนดูแล ปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามให้มีความปลอดภัยและเพียงพอ 

แผนพัฒนาที่ 4  การปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย และสุขลักษณะนิสัยที่ดี  
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ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  โรงเรียนสุทธสิริโสภา มีกระบวนจัดการเรียนการสอน และการการพัฒนาผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามความถนัดและตามศักยภาพของผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร เน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมการใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ 
การแก้ปัญหา และมุ่งเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด โดยผู้เรียนสามารถอ่านออก
และอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รู้จักการวางแผน สามารถท่างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีโครงการและกิจกรรมที่
สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การมีอาชีพที่เหมาะสมผ่านกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สนับสนุนให้ผู้เรียน
ออกก าลังกายตามฐานออกก าลังกายแบบ BBL ทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียนท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    โรงเรียนสุทธสิริโสภา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้   
คู่คุณธรรม น าประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่อาเซียน ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สร้างจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ 100 มีการให้ค าแนะน า ปรึกษา  
แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค มีคณะกรรมการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ มีการน า
ข้อมูลจากการนิเทศมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ และยังให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และเป็นคนที่มีความสามารถ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
          โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้จัดระบบบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ยึดมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 
ด าเนินการด้วยวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ สติปัญญา  
คุณธรรม  ทักษะชีวิตทักษะอาชีพ และการมีสุขภาพที่ดี นอกจากนั้นยังมีข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมุดบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
   โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ได้แก่ การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด มีการน าสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลายให้เหมาะสมตามความสามารถและความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครู
ท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกโครงการที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองและได้
น าทักษะเทคนิควิธีการสอนใหม ่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป  

จุดเด่น 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   1.  ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมออกก าลังกายตามฐานออกก าลังกายแบบ BBL ทุกเช้าก่อนเข้า
ห้องเรียนท าให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์ 
   2.  ผู้เรียนมีทักษะและความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นองค์ความรู้ 
   3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และอัตลักษณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
   2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
   3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ส่งผลให้มีศักยภาพ
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สูงในการจัดการเรียนรู้และได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   1. ครูทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพครบตามเกณฑ์ 
  2. ครูส่วนใหญใ่ช้สื่อประดิษฐ์ และสื่อทาง ICT ร่วมพัฒนานักเรียนทุกรายวิชา 
   3. ครูทุกคนดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเอาใจใส่และมุ่งมั่น 
จุดที่ควรพัฒนา 
   ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   1. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพ
ผู้เรียน 
   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. การพัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
   2. การพัฒนาบริบท และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่ม 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานสูงข้ึน  
 แผนพัฒนาที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
  แผนพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ และการจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 แผนพัฒนาที่ 3 พัฒนาทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่องแก่นักเรียนที่มีปัญหาเร่งด่วนและปาน
กลางอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แผนพัฒนาที่ 4 พัฒนากระบวนการการวัดและประเมินผลตามเครื่องมือประเมิน NT, RT 
และ O-NET ให้เกิดความต่อเนื่อง เชื่อมโยงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 แผนพัฒนาที่ 5 พัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป. 4 – ม.3 ให้มีทัศนคติที่ดี รักษาความเป็นไทย 
วางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
 แผนพัฒนาที่ 6 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization)  
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรยีน 
สุทธสิริโสภา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณซน 
ได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนสุทธสิริโสภา   
ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่   
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้น
กว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกท้ังรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็น
ข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่  
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ของโรงเรียนสุทธสิริโสภาในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 
 
 
                                                 (นายเอกศักดิ์  แสนวัง) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนสุทธสิริโสภา 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนสุทธสิริโสภา ตั้งอยู่ เลขที่  232 หมู่  9 ต าบลนาทับไฮ อ าเภอรัตนวาปี  
จั งหวัดหนองคาย  สั งกัดส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   
โทรศัพท ์   098-105-0214       โทรสาร   –            E-mail 43020141@nongkhai2.go.th  
website www.sutthaschool.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
เนื้อท่ี  36  ไร่   200 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 4 บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 9 
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 11 และบ้านโนนเรียง หมู่ที่ 3 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนสุทธสิริโสภาตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2507 เดิมชื่อว่าโรงเรียนสันติราษฏร์ชายแดน  
ท าการสอนโดยต ารวจตระเวนชายเดนหมวด 418 ค่ายเสนีย์รณยุทธ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 - ป. 4 
ต่อมา พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยพระราชทานทุน 
มาสร้างโรงเรียน โดยมีชาวบ้านร่วมช่วยเหลือ สร้างเสร็จเดือนเมษายน 2511 สมเด็จพระบรมราช
ชนนีได้เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียนโดยพระองค์เองทรงพระราชทานนามว่า "โรงเรียนสุทธสิริโสภา"  
ปัจจุบันโรงเรียนสุทธสิริโสภาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมี นายเอกศักดิ์ แสนวัง  
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน 
 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 ลักษณะที่ตั้ง/ลักษณะภูมิประเทศ/ภาพถ่ายทางอากาศ 
 

mailto:43020141@nongkhai2.go.th
http://www.sutthaschool.com/
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ค าขวัญ 

สามัคคี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 

 
ปรัชญาโรงเรียน 

สุวิชาโน  ภว   โหตุ  ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ 

 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

 โรงเรียนสุทธสิริโสภา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ คู่คุณธรรม   
น าประชาธิปไตย ก้าวสู่อาเซียน  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างจิตส านึก 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

พันธกิจ (MISSION) 

1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
   4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   6. ส่งเสริมให้ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. โรงเรียนประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้เรียนมีความยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และท้องถิ่น 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 

 
อัตลักษณ์สถานศึกษา 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

 
เอกลักษณ์สถานศึกษา 

วิชาการเด่น เน้นสื่อสารและเทคโนโลยี เป็นเลิศด้านการกีฬา 
 

สีประจ าโรงเรียน 
สีด า – แดงเลือดหมู 

 

2. ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา 
 2.1 จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 15 1 - 2 19 

 

2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 8 10 - 19 
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2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 5 
2. ภาษาไทย 2 18 
3. คณิตศาสตร์ 2 20 
4. วิทยาศาสตร์ 1 22 
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 19 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 19 
7. ศิลปะ 2 16 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 19 
9. ภาษาต่างประเทศ 1 22 
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 
11. การประถมศึกษา 1 26 
12. การศึกษาปฐมวัย 2 30 

รวม 18 19 
 
 

แผนภูมิแสดงวุฒกิารศึกษาของบุคลากรโรงเรียนสุทธสิริโสภา 
 

 
 
 

1

810

ต่ ากว่าป.ตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท



(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุทธสิริโสภา   หน้า 15 
 

 
 

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  ธันวาคม 2563 ของปีการศึกษา 2563) 
 3.1 จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  166  คน 
 3.2 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 166  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   
  

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 
อ.1 - - - - - 

อ.2 1 8 6 14 
14 

อ.3 1 9 5 14 
รวม 2 17 11 28  

ป.1 1 16 6 22 

18 

ป.2 1 5 10 15 

ป.3 1 10 9 19 

ป.4 1 7 10 17 

ป.5 1 9 4 13 

ป.6 1 14 6 20 
รวม 6 61 45 106  

ม.1 1 6 3 9 

11 ม.2 1 5 3 8 

ม.3 1 10 5 15 
รวม 3 21 11 32  

รวมท้ังหมด 11 99 67 166  

 
 3.3 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน = ……1……..: ……9…..… 
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แผนภูมเิปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย 

ปีการศึกษา 2561-2563 

 

แผนภูมเิปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 
ปีการศึกษา 2561-2563 

 
 
 3.4  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  166  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.5  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  158  คน คิดเป็นร้อยละ  
95.18 
 3.6  จ านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 3.7  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ -  
 3.8  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 3.9  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  - คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 3.10 จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 3.11 สถิติการขาดเรียน                            - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 3.12 จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น               -  คน   คิดเป็นร้อยละ -  
 3.13 จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ป.6   จ านวน.........20...........คน   คิดเป็นร้อยละ……100..… 
   ม.3   จ านวน........14............คน  คิดเป็นร้อยละ…100…....   
 3.14 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและนันทนาการ  
166 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  
 3.15 จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   166   คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.16 จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  166  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.17 จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา  
166 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.18 จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอ 138  คน  คิดเป็นร้อยละ 83.13 

17 17
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 3.19 จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา  166  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.20 จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 166 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22

22
22

22

22

22

22

22

21

22

20.4 20.6 20.8 21 21.2 21.4 21.6 21.8 22 22.2

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษา

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

การป้องกันการทุจริต

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 
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สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษา

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

การป้องกันการทุจริต

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
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ประวัติศาสตร์

สุขศึกษา

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

การป้องกันการทุจริต

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 

 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 
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การป้องกันการทุจริต

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
จ านวนนักเรียนสมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  20  คน จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 20  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 45.74 21.94 31.60 28.89 
ค่าเฉลี่ยระดับต้นสังกัด 51.67 25.34 35.83 34.29 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 54.96 28.59 37.64 38.87 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับต้นสังกัด ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2563 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2563
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
จ านวนนักเรียนสมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จ านวน  14  คน จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 14  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 33.27 20.31 23.94 25.96 
ค่าเฉลี่ยระดับต้นสังกัด 50.63 21.46 28.35 29.66 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 55.18 25.82 30.17 34.14 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับต้นสังกัด ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561-2563 

 

 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียน   จ านวน   4   หลัง  
อาคารประกอบ  จ านวน   3  หลัง  
ส้วม    จ านวน  4  หลัง 
สนามฟุตบอล  จ านวน  1 สนาม 
สนามฟุตซอล  จ านวน  1 สนาม               

 สนามบาสเกตบอล   จ านวน  1 สนาม        
สนามวอลเล่ย์บอล   จ านวน  1 สนาม  
สนามตะกร้อ   จ านวน  1 สนาม              

 
6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 6.1 ห้องสมุดมี อยู่ระหว่างการปรับปรุง 

6.2 ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  1  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน 1  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  1  ห้อง 
   ห้องเรียนอัจฉริยะ       จ านวน  1 ห้อง 
 6.3 คอมพิวเตอร์  จ านวน  15  เครื่อง 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2563
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   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  12  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  15  เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 60  
คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  36.36  ของนักเรียนทั้งหมด  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  3  เครื่อง 
 
 6.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องคอมพิวเตอร์ 
2. ห้องวิทยาศาสตร์ 
3. ห้องภาษาอังกฤษ 
4. ห้องเรียนอัจฉริยะ 
5. สหกรณ์โรงเรียน 
6. บ่อเลี้ยงปลา 
7. สวนยางพารา 
8. โครงการเลี้ยงไก่ 
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สหกรณ์โรงเรียน บ่อเลี้ยงปลา สวนยางพารา โครงการเลี้ยงไก่
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 6.5  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดศิริมงคลชัยราม 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลนาทับไฮ 
3. บ่อเลี้ยงปลาฝายใหญ่ 
4. ชุมชนทอสื่อ บ้านโนนดู่ หมู่ 9 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาทับไฮ 

ฯลฯ 

5 
3 
2 
2 
4 

 

 

 
 
 6.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   6.1 ชื่อ-สกุล  นายอุดมเดช  บุญเวิน  ให้ความรู้เรื่อง  มวยไทย 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  10  ครั้ง/ปี 
   6.2 ชื่อ-สกุล  พระถาวร  ถาวโร  ให้ความรู้เรื่อง หลักธรรมค าสอนของศาสนาพุทธ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  20  ครั้ง/ปี 
 
 
 

71.43

42.8628.57

28.57

57.14

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี

วัดศิริมงคลชัยราม องค์การบริหารส่วนต าบลนาทับไฮ

บ่อเลี้ยงปลาฝายใหญ่ ชุมชนทอเสื่อ บ้านโนนดู่หมู่ 9

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาทับไฮ
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7. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 22,000 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 8,062,760 
เงินนอกงบประมาณ 8,851,807 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 640,156 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) 148,891 

รวมรายรับ 8,854,007 รวมรายจ่าย 8,851,807 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ........91.06...........ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ........7.23...........ของรายรับ 
 
8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 8.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน ที่มีประชากรประมาณ 
2,500 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด ร้านอาหาร ร้านขายของช า และบ้านเรือน 
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานบุญประเพณีต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา 
  8.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม 
และรั บจ้ า งทั่ ว ไป  ส่ วน ใหญ่นั บถื อศาสนา พุทธ  ฐานะทาง เศรษฐกิ จ / ราย ได้ โ ดย เฉลี่ ย 
ต่อครอบครัว ต่อปี 3,000 – 5,000 บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  3-7  คน 
 

 8.3 จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   จุดแข็ง  
   โรงเรียนสุทธสิริโสภายังมีระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีทีมงานที่เข้มแข็ง  

บุคลากรมีความสามารถที่หลากหลาย โรงเรียนและชุมชนมีการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
โรงเรียนมีกระบวนการในการสร้างการส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมติดตามและประเมินผล และร่วม
ชื่นชมผลส าเร็จ  
   จุดอ่อน 
    ผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งท างานอยู่ต่างจังหวัด นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับ
ญาติ และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องยาเสพติดภายในหมู่บ้าน 
   โอกำส 
    โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยนักเรียนที่ดี และมีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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 หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2563 

   ข้อจ ากัด 
    ยังมีนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องของทุนทรัพย์ ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น และประสานงานจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
แต่ก็ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง 
 
9. โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุทธสิริโสภา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 2     
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 จ านวน 1 แผนการเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เน้นตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
ได้แก่ รายวิชาป้องกันทุจริต ซึ่งมโีครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1R-JacUcDx-
_M7kdUuRi9TVwAV5RSSjk9/view?usp=sharing     หรือ   QR Code 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1R-JacUcDx-_M7kdUuRi9TVwAV5RSSjk9/view?usp=sharing%20%20%20%20%20หรือ
https://drive.google.com/file/d/1R-JacUcDx-_M7kdUuRi9TVwAV5RSSjk9/view?usp=sharing%20%20%20%20%20หรือ
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

   โรงเรียนสุทธสิริโสภา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจ าปีการศึกษา 2563  มีผลการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก    ระดับคุณภาพ : ด ี
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสุทธสิริโสภา มีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย และสัมพันธ์
กับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เช่น โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยด้วยการสอนแบบ 
มอนเตสเซอรี่ การใช้กิจกรรม BBL กิจกรรมกีฬาปฐมวัย และกิจกรรมการแสดงของเด็กปฐมวัยใน 
วันส าคัญต่าง ๆ โดยได้น าหลักการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA มาประยุกต์ใช้ในการบริหารดังนี้  
   P (Plan)  ด้านการวางแผนงาน มีการก าหนดแผนงานงบประมาณตลอดปีการศึกษา  
    D (Do) ด้านการปฏิบัติงาน มีการประชุมบุคลากรให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  
  C (Check) ด้านการทบทวน มีการทบทวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ในแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่ ห ล ากหลาย ให้ สอดคล้ อ งกั บ พัฒนาการ เด็ กปฐมวั ย ครบทั้ ง  4 ด้ าน  
   A (Action) ด้านการพัฒนา มีสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ปลอดภัย สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด19 โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คือ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้   
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1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา 

ความรู้ได้ 
 
2. ผลการประเมิน 
  โรงเรียนสุทธสิริโสภา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  ค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  
 

มาตรฐานที่ 1  
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   

70 75 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

70 76 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

70 74 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

70 72 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวม ตามเป้าหมาย 

 
 จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 1
ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

2.1 จุดเด่น 
  2.1.1 เด็กมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและด้าน 

สติปัญญา กล้าแสดงออก ร่าเริง ช่างซักถาม สามารถใช้ค าถามถามเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ตนเองต้องการ
ได้ 
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   2.1.2 เด็กแสดงออกถึงความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ ร่วมกิจกรรมที่ครูจัดและตอบสนอง
กิจกรรมร่วมกับครูและเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนได้ 
    2.1.3 เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงในขณะเล่น และขณะเรียนได้อย่างน่าชื่นชม 

   2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
    2.2.1 ระเบียบวินัยของเด็กเรื่อง การเข้าแถว การเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง 
    2.2.2 การแสดงความเคารพด้วยการไหว้ที่ถูกต้อง 
    2.2.3 การปฏิบัติตนด้านการมีสุขนิสัยที่ดี 
   2.3 แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน    
   แผนปฏิบัติงานที่ 1  การฝึกระเบียบวินัยของเด็กเรื่อง การเข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลัง โดยเน้นการฝึกปฏิบัติซ้ า ๆ และให้การเสริมแรงทั้งด้านบวกและด้านลบ  
    แผนปฏิบัติงานที่ 2   การฝึกให้ถูกต้องสวยงาม  
    แผนปฏิบัติงานที่ 3  การส่งเสริมให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ เช่น การจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์เพ่ือสร้างความตระหนัก เสริมการรับรู้ของเด็กด้วย นิทาน เรื่องเล่าจากคุณ
หมอ เรื่องราวจากYouTube หรือวิทยากรอ่ืน ๆ หรือการขอความร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ิมข้ึนในเรื่อง
การดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตนของเด็ก  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ด ี

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ครอบคลุม 

พัฒนาการทั้ง 4 ด้านและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ การด าเนินการจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบครบขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร 
ก าหนดชั้นเรียนเป็น 2 ชั้น 2 ห้องเรียน คือชั้นอนุบาล 2 จ านวน 1 ห้อง และชั้นอนุบาล 3 จ านวน  
1 ห้อง โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาให้ครูมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย
อย่างเป็นระบบ มีการนิเทศ ก ากับติดตาม การประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลด าเนินงาน 
และน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาสื่อ 
โครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ การด าเนินงานและผลการ
ประเมินมีความชัดเจนมีกระบวนการเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่หลากหลาย นอกจากนั้นโรงเรียนได้ด าเนินการเปิดเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยได้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความปลอดภัยของพ้ืนที่ โดยมีการเรียนรู้แบบ onsite และผ่านทางการ on-air ของ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมีการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ online นักเรียนมีช่วงเวลา
หยุดเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 จ านวน 17 วัน และในภาคเรียนที่ 2/2563 จ านวน 37 วัน      
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รวมทั้งสิ้น 54 วัน ฉะนั้นภาคเรียนที่ 1/2563 เรียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2563 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 93 วัน ปิดภาคเรียน 17 วัน ในภาคเรียนที่ 2/2563 ท าการเปิดภาคเรียนตั้งแต่ 1 
ธันวาคม 2563 ถึง 9 เมษายน 2564 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 88 วัน ปิดภาคเรียน 37 วัน ตั้งแต่วันที่  
10 เมษายน 2564 ซึ่งมรีะยะเวลาในการเปิดท าการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 181 วัน โดยโรงเรียนได้
ก าหนดสอนชดเชยในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จ านวน 19 วัน โดยมีมาตรฐาน ดังนี้ 
    1.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น      
   โรงเรียนสุทธสิริโสภามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบมอนเตสเซอรี่ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติ ตอบสนองกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้เป็นอย่างกี 
   1.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
    โรงเรียนสุทธสิริโสภา มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเพียงกับจ านวน
นักเรียนและชั้นเรียน  
 1.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
    โรงเรียนสุทธสิริโสภา ส่งเสริมการพัฒนาให้ครูมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ  มีการนิเทศ ก ากับติดตาม การประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงานผลด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง 
ทุกปีการศึกษา  

1.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
      โรงเรียนมีระบบการจัดสภาพแวดล้อม อาคารเรียน ห้องเรียน ให้เหมาะสมและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ส าหรับทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ มีการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการส่งเสริมและพัฒนาครูและเด็ก การจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ จัดของเล่น และของใช้ที่จ าเป็นของเด็กให้เพียงพอกับความต้องการ 

1.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  
   โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้ให้ความส าคัญในการกระบวนการพัฒนาผู้เรียน มีการ
อ านวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนและผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ ในการสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาครูผู้สอนให้มี
คุณภาพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
     โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย มีการบริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
มีการนิเทศ ก ากับติดตาม การประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลด าเนินงาน และน าผลการ
ด าเนินงานมาพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
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2. ผลการด าเนินงาน 
    โรงเรียนสุทธสิริโสภา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ 

บริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563  
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ดี ดี เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ดี ดี เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

ดี ดี เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดี ดี เป็นไปตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดี 

    
จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ปีการศึกษา 2562 พบว่า เมื่อพิจารณาผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย 
ทั้ง  6 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของ
การด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

ประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 2 มีพัฒนาการสูงขึ้น จ านวน 2 ประเด็น
พิจารณา ได้แก่ การจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน และการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.1 จุดเด่น 
    2.1.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
    2.1.2 โรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ตามแนวทางการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ 
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 2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
    2.2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนแบบ 
มอนเตสเซอรี่ 
    2.2.2 การจัดหาสื่อการจัดประสบการณ์ตามแนวทางการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ 
ให้หลากหลายมากขึ้น 
 2.3 แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
   แผนปฏิบัติงานที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับแนว
ทางการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ โดยการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ตารางการจัดกิจกรรม  
การบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามแนวทางการสอน 
แบบมอนเตสเซอรี่ 
     แผนปฏิบัติงานที่ 2  สถานศึกษาควรจัดหาสื่อการจัดประสบการณ์ตามแนวทางการ
สอนแบบมอนเตสเซอรี่ให้หลากหลายมากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ     ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา   
 โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้สนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก 

เป็นส าคัญ โดยยึดมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ และหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรรม โดยจัดกิจกรรมตามแนวการ
สอนมอนเตสเซอรี่ ซึ่งเป็นจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active Learning) ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้คงทนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดท าและจัดหาสื่อ จัดสภาพห้องเรียนและรูปแบบกิจกรรมตาม
แนวทางของมอนเตสเซอรี่ นอกจากนี้ได้มีการด าเนินงานพัฒนาเด็กของครูตามแนวทางของโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมกีฬาปฐมวัย กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม และ
วันส าคัญของโรงเรียนและชุมชน มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ ภายใต้
การกระบวนการพัฒนางาน PDCA ตามประเด็นพิจารณา ดังต่อนี้ 
 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
        ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  
   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   
       การจัดกิจกรรมการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น และลงมือปฏิบัติ ท าให้ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง
อิสระตามความต้องการ ความสนใจ ความถนัดอย่างมีความสุข และสามารถตอบสนองต่อวิธีการ
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เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และมีความสร้างสรรค์ 
  3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
    มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมทั้งภายในชั้นเรียนและ
นอกห้องเรียนให้ร่มรื่น สะดวกสวยงามน่าเรียน น่าอยู่ เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข นอกจากนั้นครูได้จัดเตรียมบรรยากาศของห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็ก ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยค านึงถึงความสะอาดและ
ปลอดภัยเป็นที่ตั้ง มีพ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนอย่างอิสระ  
   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
   มีการประเมินพัฒนาการจากสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กจากบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ การวัดและ
ประเมินผลที่เป็นระบบผลการประเมินมีความชัดเจน มีกระบวนการเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย มีการสรุปรายงานผลการจัดประสบการณ์ และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนในการจัดการศึกษา และน าผลที่เกิดจากการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 
  

2. ผลการด าเนินงาน 
      โรงเรียนสุทธสิริโสภา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

ตารางท่ี 5  ค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 
               การสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2563  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   

70 75 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข   

70 78 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

70 76 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

70 78 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ      

ดี 

 
จากตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 4 และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

1.  จากกระบวนการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งโรงเรียนได้จัดให้กับเด็ก ส่งผล
ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ เป็นไปตามเกณฑ์เหมาะสมตามวัย มีพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก  มีพัฒนาการด้านสังคม
สามารถร่วมกิจกรรมกับครูและเพ่ือน ๆ ได้อย่างมีความสุข 
 2.1 จุดเด่น 
    2.1.1 ครูน ารูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวทางการสอนแบบมอน
เตสเซอรี่มาใช้จัดกิจกรรม 
    2.2.2 ครมูีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และเข้า
รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   2.2 จุดควรพัฒนา 
     2.2.1  การออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง ระเบียบ
วินัยของเด็กเรื่อง การเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง 
       2.2.2 การออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง การแสดง
ความเคารพด้วยการไหว้ที่ถูกต้อง 
 2.3 แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 

     แผนปฏิบัติงานที่ 1 การออกแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็ก
ได้ฝึกระเบียบวินัยของเด็ก เรื่องการเข้าแถว การเข้าแถวตามล าดับก่อนหลังมากขึ้น เน้นการฝึกปฏิบัติ
ซ้ า ๆ และให้การเสริมแรงทั้งด้านบวกและด้านลบ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความตระหนักให้กับเด็ก เป็นต้น  
    แผนปฏิบัติงานที่ 2 การออกแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็ก
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เห็นความส าคัญเกี่ยวกับลักษณะการไหว้ของเด็กให้มากขึ้น โดยฝึกให้เด็กไหว้ได้ถูกต้องสวยงาม ให้
การเสริมแรง แก้ไขและแนะน า เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจดจ าได้ง่ายขึ้น 
 

ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก 
           1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดี 
   1. กระบวนการพัฒนา 
     โรงเรียนสุทธสิริโสภา พัฒนาผู้เรียนโดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ก าหนดค่า
เป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพไว้ในโครงการ กิจกรรมชัดเจนสอดคล้องกับบริบทและสภาพ
จริงของผู้เรียน สถานศึกษาได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ตามหลักคุณธรรม 8 
ประการ ได้แก่ 1. รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 7.รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ สถานศึกษาได้ก าหนดโครงการ กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียนไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา  2560 – 2563 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 และน าสู่การปฏิบัติจริงของผู้เรียน เช่น โครงการใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง กิจกรรมเลี้ยงปลา กิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมเพาะเห็ด เพ่ืออาหารกลางวัน 
กิจกรรมเลี้ ยงไก่ พ้ืน เมือง โครงการส่ง เสริมและพัฒนาผู้ เ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ  
ค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมขยะ Recycle กิจกรรมออมไว้ไม่ขัดสน กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรม
การเยี่ยมบ้าน โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสหกรณ์ โครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมโครงงานตามกลุ่ม
สาระ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมห้องสมุดยามว่าง กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน กิจกรรม
ประกวดผลงานนักเรียนกิจกรรมภาษาไทย/อังกฤษวันละค า โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมี
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มี วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์ กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว สถานการณ์ต่าง ๆ กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมการอ่าน    



(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุทธสิริโสภา   หน้า 41 
 

การคิด และการวิเคราะห์ กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร กิจกรรมเคารพธงชาติไทย กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้ เลือดออก กิจกรรมทดสอบ 
สมรถภาพทางกาย กิจกรรมชุมนุมกีฬา กิจกรรมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง กิจกรรมการ
ออกก าลังกายตามฐานออกก าลังกาย BBL โครงการเรียนรู้โดยใช้พัฒนาการด้านสมอง (Brain Based 
Learning) กิจกรรมสวดมนต์ท านองสรภัญญะในตอนเย็นวันศุกร์ ชุมนุมกีฬา ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ผล
จากการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มี
จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย ยิ้มแย้ม แจ่มใสและมี
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี แม้ในช่วงของการแพร่ระบาดชองไวรัสโควิด 19 
โรงเรียนก็ได้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่าง ๆ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอนตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด19 
      1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา  
      1.5.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด 
ค านวณ  
      1.5.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     1.5.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      1.5.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      1.5.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     1.5.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
     1.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา 
      1.6.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      1.6.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      1.6.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      1.6.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 ผลการเรียนรู้ที่ เป็นคุณภาพของผู้ เรียนทั้ งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
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2. ผลการประเมิน 
  โรงเรียนสุทธสิริโสภา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ 

ของผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 1   ค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น 
     พิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ           

70 75 สูงกว่าเป้าหมาย 

         1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทย 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

70 73 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.2 นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

70 75 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี
ขึ้นไป 

70 75 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

70 70 ตามเป้าหมาย 

        1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 70 70 ตามเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

70 74 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

          2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการคิดวิเคราะห์ 
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

70  75 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดพ้ืนฐาน (การคิด
วิเคราะห์) ในระดับดี ขึ้นไป 

70  75 ตามเป้าหมาย 

          2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดขั้นสูง (การคิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ) ใน
ระดับดี ขึ้นไป 

70 72 ตามเป้าหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 50 40 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
          3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

50 50 ตามเป้าหมาย 

          3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิง
ประดิษฐ์  และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน
การท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

50 50 ตามเป้าหมาย 

          3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม อย่างน้อย
ปีละ 10 ชิ้น/1คน 

50 10 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

          3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน า
นวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ อย่างน้อยปีละ 1 
ชิ้น/1ห้องเรียน 

50 50 ตามเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

70 78 สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

70 78 สูงกว่าเป้าหมาย 



(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุทธสิริโสภา   หน้า 44 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 
ขึ้นไป 

70 79 สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

70 77 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60 59.34 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
            5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

60 61.81 
สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

50 63.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

60 62.42  ตามเป้าหมาย   

            5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

60 67.57 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 78.18 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 79.39 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 75.75 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          

50 57.57 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.9 นักเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ย ONET รวมทุก
วิชาสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     

50 32.03 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

            5.9.1 นักเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ย ONET รวม
ทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

40 25.87 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

            5.10 นักเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ย NT รวมทุก
วิชาสูงกว่าระดับประเทศ          

60 31.95 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

            5.11 นักเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ย RT รวมทุก
วิชาสูงกว่าระดับประเทศ          

70 76.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80 81.60 สูงกว่าเป้าหมาย 
     6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ ในระดับดีข้ึนไป 

80 82 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.2  นักเรียนชั้น ป.6 มี ID Pan หรือ Portfolio 
เพ่ือการศึกษาต่อ 

80 80 ตามเป้าหมาย 

     6.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

90 92 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.4 นักเรียนมีความพร้อมและมุ่งมั่นในการท างาน 70  75 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.5 นักเรียนมีความรู้และทักษะอาชีพพ้ืนฐานในการ
กรีดยางพารา 

70 79 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  
จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผล
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 0  ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมาย จ านวน 4   ประเด็นพิจารณา และ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2  ประเด็นพิจารณา  เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 โรงเรียนสุทธสิริโสภา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กรอบหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตาม
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ตลอดจน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งทางโรงเรียน 
สุทธสิริโสภาให้มีการกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ยกตัวอย่างเช่น กา ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บบ มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Participatory Learning) กา ร จั ด ก า ร
เ รี ย น รู้ แ บบ ใ ช้ โครงง าน เป็น ฐ าน  (Project Based Learning) การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
BBL (Brain-based Learning) และการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ (Active Learning) เป็นต้น 
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   จากกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมจิตอาสาทั้ง
ในโรงเรียนและในชุมชน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักคุณธรรม 8 ประการ ผลการ
ประเมินสมรรถนะ 5 สมรรถนะ ผู้เรียนส่วนใหญ่ผ่านในระดับดีมาก ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลังพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น และบางกลุ่มสาระ ลดลงแต่อยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน ๆ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
ผู้เรียนส่วนใหญ่จะช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพของตนเองแสดงถึงการมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีจิต
อาสาในการช่วยงานโรงเรียนและชุมชน มีผลการพัฒนาตนเอง ตามมาตรฐานและเกณฑ์ของ
สถานศึกษาท่ีตั้งไว้ 
 
ตารางท่ี 2  ค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น   
       พิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

80 86.66 สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์๘ ประการ และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

100 100 ตามเป้าหมาย 

    1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า
และใฝ่เรียนรู้ ในระดับ ดี ขึ้นไป 

80 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต 

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 95.50 สูงกว่าเป้าหมาย 
          2.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัน
ส าคัญ และท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ครั้ง/1 ปี 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด
ขึ้น หรือองค์กรภายนอกจัดขึ้นที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย 
อย่างน้อย 5 ครั้ง/1 ปี 

90 92 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.3 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในระดับผ่าน
เกณฑ์ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

90 95 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

          2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย ในระดับผ่านเกณฑ์ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

90 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

90 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

90 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

90 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3.3 นักเรียนมีทัศนคติที่ดี และเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และมีความสุขกับการเลือกเรียนตาม
ความชอบและความถนัดผ่านเกณฑ์ ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

90 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 90.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
4.1 นักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.2 นักเรียนผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ  

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 

80 82 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

80 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.5 นักเรียน  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

80 95 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
  จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า 
ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  0  ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมาย จ านวน   4  ประเด็นพิจารณา และ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน  0  ประเด็นพิจารณา  เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่  ซึ่งส่งผลให้นักเรียน
ได้รับรางวัลต่าง ๆ ต่อไปนี้  
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
1.เด็กชายสิทธศักดิ์ บัวใหญ่รักษา 
2. เด็กชายปฏิพล  รัตนทิพย์ 
3. เด็กชายชนกันต์  เจียมจันทร์ 
4. เด็กชายภูวเดช  วสิัชนาม 
5. เด็กชายบวรวิทย์  ไชยแสง 

- นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศกีฬา 
ตะกร้อ ประเภท ชาย รุ่นอายุ 12 ปี  

ในการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2563 

 
 

ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดหนองคาย 

1. เด็กหญิงสุภาสินี  บุญเวิน 
2. เด็กหญิงศศิณา  ด าดา 
3. เด็กหญิงพัชรพร  ทิพย์โกมล 

- นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กีฬา ตะกร้อ ประเภท หญิง 

รุ่นอายุ 15 ปี ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 

ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดหนองคาย 

1. เด็กชายจีรพัฒน์ รัตนทิพย์ 
2. เด็กชายเมธี  สีสุมา 
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์ บัวใหญ่รักษา 

- นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กีฬา ตะกร้อ ประเภท ชาย 

รุ่นอายุ 15 ปี ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 

 
 

ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดหนองคาย 



(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุทธสิริโสภา   หน้า 49 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. เด็กชายปฏิพล  รัตนทิพย์ 
2. เด็กชายเอกรัตน์  ปัตถาไม 
3. เด็กชายพาชิน  ขันนอก 
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์ บัวใหญ่รักษา 
5. เด็กชายภูวเดช  วสิัชนาม 
6. เด็กชายพงศกร  สุนาอาด 
7. เด็กชายเนษพิพัฒน์  รัตนทิพย์ 
8. เด็กชายบวรวิทย์  ไชยแสง 
9. เด็กชายนพคุณ  จิณรักษ์ 
10. เด็กชายชนกันต์  เจียมจันทร์ 
11. เด็กชายวิวัฒน์  จรเจ็ต 
 

- นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศกีฬา 
ฟุตบอล ประเภท ชาย รุ่นอายุ 12 ปี 

ในการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2563 

ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดหนองคาย 

1. เด็กชายสิทธศักดิ์ บัวใหญ่รักษา 
2. เด็กชายเอกรัตน์  ปัตถาไม 
3. เด็กชายภูวเดช  วสิัชนาม 
4. เด็กชายบวรวิทย์  ไชยแสง 

- นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศกีฬา 
เซปักตะกร้อ ประเภท ชาย 

รุ่นอายุ 12 ปี ในงานฉลองอนุเสาวรีย์ 
ปราบฮ่อครั้งที่ 17 จังหวัดหนองคาย 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดหนองคาย 

1. เด็กชายสิทธศักดิ์ บัวใหญ่รักษา 
2. เด็กชายเอกรัตน์  ปัตถาไม 
3. เด็กชายภูวเดช  วสิัชนาม 

 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันอับ 1  
ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อเยาวชน
ฮอนด้ายูเนียนสัญจร “ภาคอีสาน” 
และอาวุโสโอเพ่น ประจ าปี 2564 

นายกสมาคมตะกร้ออาวุโส 
แห่งประเทศไทยร่วมกับ 

บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทย 
จ ากัด 
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ตารางท่ี 3  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน รายประเด็นพิจารณาด้านที่ 1.2  
              ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ           

สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ต่ ากว่าเปา้หมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต่ ากว่าเปา้หมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา ดี 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดี 
  

จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน รายประเด็นพิจารณา
ด้านที่ 1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  พบว่า ผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 0 
ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 8 ประเด็นพิจารณา และ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน  2
ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วน
ใหญ ่

จากกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อสารได้ รู้จักวางแผนท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ กล้าแสดงออกสืบค้นข้อมูล 
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง ผู้เรียนมีผลการประเมิน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ทั้งการอ่านออก และอ่านรู้ เรื่อง รวม  2 สมรรถนะ มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น  ผลทดสอบ NT ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านคิดค านวณสูงเพ่ิมขึ้น มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
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คะแนนเฉลี่ยในระดับดี ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับผ่านขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  90 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ซึ่งผลการประเมิน
เหล่านี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลาการทาง
การศึกษาในโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลทั่วไปและของสถานศึกษาอื่น ๆ   
 จุดเด่น 
    1. ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมออกก าลังกายตามฐานออกก าลังกายแบบ BBL ทุกเช้าก่อนเข้า
ห้องเรียนท าให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์ 
   2. ผู้เรียนมีทักษะและความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นองค์ความรู้ 
    3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  4. ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
   1. ผู้เรียนยังขาดความกล้าแสดงออก การอภิปรายและน าเสนอ 
    2. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพผู้เรียน 
   แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
   แผนปฏิบัติงานที่ 1  การส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้วยการท ากิจกรรมโครงงานเพ่ือ
ฝึกการอภิปรายการแก้ปัญหา การน า เสนอผลงาน เ พ่ือฝึกทักษะความกล้ าแสดงออก  
    แผนปฏิบัติงานที่ 2 การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับผู้เรียนทุกคน โดยการจัด
โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน และจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุด 
ให้เอ้ือต่อการส่งเสริมรักการอ่านของผู้เรียน 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนสุทธสิริโสภาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนด้านกีฬาทุกประเภท โดยส่งเสริมให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการ
บริหารงาน มีกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการก าหนดค่าเป้าหมายของโครงการ 
กิจกรรม มีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี และโครงการที่พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ โครงการโรงเรียนคุณธรรม(สพฐ.) โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนสุขภาพระดับทอง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร (คูปองครู) เพ่ือให้ครูพัฒนาตนเองและน าเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ พัฒนาผู้เรียน พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) 
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สถานศึกษามีกระบวนตรวจสอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานครบถ้วน  และ
รายงานข้อมูลชัดเจน มีการน าสรุปผลการด าเนินงานไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  
มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายทั้งในด้านเครื่องมือ แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ พบว่าพัฒนาการด้าน
คุณภาพผู้เรียนบรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษาและมีกระบวนการบริหารและจัดการ
โดยใช้รูปแบบ HIW เพ่ือใช้เป็นกระบวนการการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา ส่งผลให้ทักษะด้าน
กีฬาของผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพส่งผลให้ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) อย่างต่อเนื่อง 
   2.1 การก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง  
   โรงเรียนสุทธสิริโสภาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา บริบทของ
พ้ืนที่ และความต้องการชุมชน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ 6 ประการของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล และต้นสังกัด เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21  
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้  
     โรงเรียนสุทธสิริโสภา มีระบบการบริหารจัดการองค์การอย่างมีคุณภาพ สามารถบริหาร  
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ทั้งในส่วนของการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง การ
จัดการทรัพยากรทางการศึกษา และมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ความรวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  
นอกจากนั้นยังมีระบบการนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาบุคลากร และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป 
 2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   
    ระบบบริหารจัดการคุณภาพวิชาการของโรงเรียนสุทธสิริโสภา มีการด าเนินงานที่เน้น
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  มีการด าเนินงานพัฒนา
วิชาการอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ การ



(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุทธสิริโสภา   หน้า 53 
 

ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลครูผู้สอน และมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล 
การจัดการศึกษา  
   2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
    โรงเรียนสุทธสิริโสภาส่งเสริม สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
ตนเองตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ช่วยกันปรับปรุง แก้ไขปัญหาผู้เรียน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
   2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
      โรงเรียนสุทธสิริโสภา มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียนที่
มีความเป็นระเบียบสวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีระบบรักษาความปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพโดยมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในสถานศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะ  
   2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  
     โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนครบ
ทุกห้อง มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง และเพียงพอต่อปริมาณการใช้ของครู บุคลากร และ
นักเรียนในโรงเรียน  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้ และสามารถอ านวยความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูลของนักเรียน และชุมชน  
 
   2. ผลการด าเนินงาน 
     โรงเรียนสุทธสิริโสภา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563 
  

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

     1)  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

          1.1  โรงเรียนมีวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายที่
ชัดเจน  มีกลยุทธ์และกระบวนการน ากลยุทธ์สู่การ

ดี ดี ตามเป้าหมาย 



(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุทธสิริโสภา   หน้า 54 
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ปฏิบัติสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด 
     2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

          2.1  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่
มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์/
พันธกิจ/เป้าหมายสถานศึกษา/มีผลการด าเนินงานใน
ระดับดีข้ึนไป 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

          2.2  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบ
การบริหารคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพที่
มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

     3)  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

          3.1  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างหลากหลายที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

          3.2  โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

          3.3  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศด้าน 
สภานักเรียน/ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

     4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

          4.1  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาที่
สอดคล้องการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย  12  ชั่วโมงต่อ
ปีการศึกษา 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

          4.2  ครูและบุคลากรเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  (PLC) อย่างน้อย  50  ชั่วโมงต่อปี/

ดี ดี ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
          4.3  ครูและบุคลากรมีการพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างน้อย  1  
เรื่องต่อปี 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

     5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

          5.1  โรงเรียนมีอาคารเรียน  อาคารประกอบ
และสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย/เพียงพอและ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

         5.2  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพเพียงพอ  เช่น  ห้องสมุดมีชีวิต  ห้อง
วิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ฯลฯ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

     6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

          6.1  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์
เต็มศักยภาพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ดี 

 
จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปี

การศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ  สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 3 ประเด็น
พิจารณา และ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
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รางวัลสถานศึกษาได้รับ  
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รบั หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถานศึกษา - สถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการประเมิน

พฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รางวัลโรงเรียนปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข เหรียญเงิน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
  จุดเด่น 
    1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และอัตลักษณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ด้านกีฬา 
    2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
    3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ส่งผลให้มี
ศักยภาพสูง ในการจัดการเรียนรู้และได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.           
(OBEC AWARDS) 
   จุดที่ควรพัฒนา 
    1. การพัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรยีนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
    2. การพัฒนาบริบทและสภาพแวดล้อมให้มีความหลากหลายเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทุกกลุ่ม 

 

   แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

      แผนปฏิบัติงานที่ 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการ
จัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และจัดให้มีสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยประจ า
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเป็นห้องเรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ (Smart Classroom) 
     แผนปฏิบัติงานที่  2 การพัฒนาบริบทและสภาพแวดล้อมให้มีความเพียงพอ 
เหมาะสมและเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้แก่ สนามกีฬา ห้องสมุด โรงอาหาร และ 
ห้องน้ าห้องส้วม เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ     ระดับคุณภาพ : ดมีาก 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสุทธสิริโสภา มีกระบวนการด าเนินการในการพัฒนาครู และบุคลากรให้มคีวาม 

เชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยให้ชุมชุนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล จัดการเรียนการสอนตามความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ เรียนรู้ผ่าน
การฝึกปฏิบัติจริง และมีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่ 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข ตามประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้ 
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้     
     โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น
ปัจจุบันสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับ
ลักษณะของผู้เรียน มีโครงการฝึกอาชีพต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
      โรงเรียนให้การสนับสนุน และส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนรับความรู้จากวิทยากร
ท้องถิ่น แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตสื่อออนไลน์ และ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
      ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างความผูกพันระหว่างครู และ
นักเรียนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ และอยู่ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข มีความเห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
        โรงเรียนสุทธสิริโสภา มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่มีความหลากหลาย
เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ปกครอง และนักเรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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      3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  
        ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งบัน
ประสบการณ์ รวมทั้งมีการสะท้อนผลการเรียนรู้ของบุตรหลาน และระบบการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา เพ่ือสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ภาพในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป  
 

2. ผลการด าเนินงาน 
      โรงเรียนสุทธสิริโสภา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

ตารางท่ี 5  ค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 
               การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

70 74.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.1   ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

70 78 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ โดย
การปฏิบัติจริงผ่านการท าโครงงาน/กิจกรรม/การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิด
น าไปปรับใช้ในชีวิตได้ 

70 75 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบActive 
Learning 

70 75 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1.4 ครูและบุคลากรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
วิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน (Research and 
Innovation Based) 

70 70 เป็นไปตามเป้าหมาย 

2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

70 74.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

70 78 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ มี application     

70 70 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง 

70 75 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 70 77.66 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.1 ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

70 78 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับนักเรียนในการ
ก าหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในห้องเรียน 

70 75 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการด าเนินงานด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล 

70 80 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

70 77 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลและน าผลการสังเคราะห์ ใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผู้เรียนและแนวทางการประกอบอาชีพของนักเรียน 

70 75 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนการวดัและประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ตัดช้ีวัดของหลักสูตรและ
ระบบปฏริูปการเรียนรู้สูศ้ตวรรษที่ 21 

70 80 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.3 คร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

70 78 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

4.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการประเมินการใช้
หลักสตูรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ทุกหลักสตูร อยู่ในระดับ
ดี ( ร้อยละ 70 ) ขึ้นไป 

70 75 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

70 78.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการนิเทศการสอนอย่าง
หลากหลายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรยีนรู้อย่างน้อย ๒ ครั้ง/
เดือน 

70 77 สูงกว่าเป้าหมาย 

5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดเวทีอภิปราย 
แลกเปลีย่นการเรียนรู้ / แสดงความคิดเห็นของครูและนักเรียน 
อย่างภาคเรยีนละ ๑ ครั้ง 

70 80 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ระดับคุณภาพ ดี 

 
       จากตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  0 ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมาย จ านวน 5 ประเด็นพิจารณา และ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 0  ประเด็นพิจารณา  เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 

รางวลัครูได้รับ  
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รบั หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

ครู 
นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ 
 

รางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง โครงการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
(Active Learning) สู่วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 
และการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รบั หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายวัสพล พัดเปี้ยมา - ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดหนองคาย 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง โครงการขับเคลื่อน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Active Learning) 
สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศกีฬา 
ตะกร้อ ประเภท ชาย รุ่นอายุ 12 ปี ในการแข่งขัน
กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 

ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬา 

จังหวัดหนองคาย 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
1 กีฬา ตะกร้อ ประเภท ชาย รุ่นอายุ 15 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 

ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬา 

จังหวัดหนองคาย 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 
1 กีฬา ตะกร้อ ประเภท หญิง รุ่นอายุ 15 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 

ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬา 

จังหวัดหนองคาย 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศกีฬา 
ฟุตบอล ประเภท ชาย รุ่นอายุ 12 ปี ในการแข่งขัน
กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 

ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬา 

จังหวัดหนองคาย 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศกีฬา เซปัก
ตะกร้อ ประเภท ชาย รุ่นอายุ 12 ปี ในงานฉลอง
อนุเสาวรีย์ ปราบฮ่อครั้งที่ 17 จังหวัดหนองคาย 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดหนองคาย 

- ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันอับ 1  
ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนียนสัญจร 
“ภาคอีสาน” และอาวุโสโอเพ่น ประจ าปี 2564 

นายกสมาคมตะกร้ออาวุโส 
แห่งประเทศไทยร่วมกับ 

บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทย 
จ ากัด 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รบั หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา - ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการขับเคลื่อน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
(Active Learning) สู่วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 
และการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 

นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ ์ - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการขับเคลื่อน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
(Active Learning) สู่วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 
และการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 

นางจฬุา  กรมนนัทร - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการขับเคลื่อน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
(Active Learning) สู่วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 
และการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ประเภทครูผู้สอนกลุ่ม ปฐมวัย 
 ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 

 
 จุดเด่น 
   1. ครูทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพครบตามเกณฑ์ 
    2. ครูส่วนมากใช้สื่อประดิษฐ์และสื่อทาง ICT ร่วมพัฒนานักเรียนทุกรายวิชา 
    3. ครูทุกคนดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเอาใจใส่และมุ่งมั่น 
 แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
     แผนปฏิบัติงานที่ 1 การจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา
ทุกชนิด เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาสู่การเป็นห้องเรียนกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา
ห้องเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
โรงเรียนสุทธสิริโสภา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  
 
ตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา  
       ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ด ี ดี ด ี
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

  
ด ี

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ           

70 75 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

70 74 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 50 40 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

70 78 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60 59.34 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80 87.60 สูงกว่าเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา 

  
ด ี

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

80 86.66 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 95.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

90 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 90.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี ดี ด ี

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ด ี ดี ด ี

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

70 74.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

70 74.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 70 77.66 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

70 77 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

70 78.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ด ี
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จาก ตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐาน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และมาตรฐานที่ 3 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  6  ประเด็น
พิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 13  ประเด็นพิจารณา และ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน  2  ประเด็น
พิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
   จุดเด่น 

     สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และอัตลักษณ์ ด้านการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
และมีภาคีเครือข่ายในการพัฒนาที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ทักษะด้านกีฬาของผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับชาติ 
   จุดควรพัฒนา 
    ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 การเรียนออนไลน์ยังมีข้อจ ากัดหลาย
ประการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ 
  
   แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
     แผนปฏิบัติงานที่ 1 การวางแผน และด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เป็นฐานในการพัฒนาสู่การเป็นห้องเรียนกีฬา และเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาห้องเรียน 
ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
     แผนปฏิบัติงานที่ 2  การสนับสนุนและส่งเสริม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ม ี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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RT ป.1 ปี 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หลักสูตรสถานศึกษา ปี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุทธสิริโสภา   หน้า 68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


