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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment  Report : SAR) 
ปีการศึกษา 25๖๓ 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

             
 

     
 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

      
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
                  คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ได้มีมติเห็นชอบ 
       รายงานประจ าปขีองสถานศกึษา  ปีการศกึษา 25๖๓ ของโรงเรียน ศรีส าโรงชนูปถมัภ์ 
       ในวันประชมุครัง้ที ่ ๓ / ๒๕๖๔  เมือ่วนัที่  ๘  เดอืนเมษายน  พ.ศ.25๖๔ 
 
 
 
 
 
                              (ลงชื่อ) 
 
                                                   ( นายสมชาย  ธรรมปรีชา) 
                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ ์
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                                         ค าน า 
 
                  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment  Report : SAR)  
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี ้ มวีัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลกรจัดการศึกษา
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  และเผยแพร่ให้
สาธารณชนรับทราบ  ตามกฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยโรงเรียนได้
สรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะทอ้นผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   อนัเปน็
ผลส าเร็จจากการบรหิารจดัการศกึษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน  เพือ่การประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ์   ซึ่งไดด้ าเนินงานมาอยา่งต่อเนื่องและเปน็
ระบบ  ในปีการศึกษา 25๖๓ ที่ผ่านมา ได้จัดใหม้ีการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแบ่งเปน็
การประเมิน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิาร
และการจดัการ   และมาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคญั  ผล
การวเิคราะห์จุดเดน่  จดุที่ควรพัฒนา  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึน้กว่าเดิม  
รวมทัง้เปน็การเตรียมความพร้อมในการรับการประเมนิคุณภาพภายนอก ต่อไป                       
       ขอขอบคุณคณะครู  ผูป้กครอง  นกัเรียน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – 
Assessment  Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี ้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งวา่รายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ศรีส าโรงชนูปถัมภ์ในปกีารศกึษา ๒๕๖๔  ต่อไป 
 
 
 
                              (ลงชื่อ) 
 
                                                   (นายพัฒนพงษ์   สีกา) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ ์
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สารบาญ 
 
ค ำน ำ 
สำรบำญ 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร          ๕ 
ส่วนที่ ๑   ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ        ๘ 
            ๑.๑  ข้อมูลทั่วไป         ๘ 
   ๑.๒  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน        ๑๐ 
   ๑.๓  ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ       ๑๒ 
   ๑.๔  ข้อมูลนักเรียน          ๑๕ 
   ๑.๕  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ      ๑๘ 

  ๑.๖  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)     ๑๙ 
             ๑.๗  ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน     ๒๔ 

  ๑.๘  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม      ๒๗ 
  ๑.๙  ข้อมูลแผนกำรเรียน        ๒๘ 

ส่วนที่ ๒  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ       ๒๙ 
   มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน       ๒๙ 
   มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ   ๔๙ 
   มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   ๕๘ 
   สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม        ๖๑ 
ส่วนที่ ๓  สรุปผลแนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรช่วยเหลือ     ๖๓ 
            ๓.๑  จุดเด่น          ๖๔ 
  ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนำ         ๖๖ 
            ๓.๓  แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต       ๖๗ 
            ๓.๔  ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ        ๖๘ 
ส่วนที่ ๔  ภำคผนวก          ๖๙    
            ประกำศโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำฯ    ๗๐ 
            ประกำศโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยฯ    ๗๔ 
            ค ำสั่งฯ เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำฯ   ๗๗ 

  ผลงำนดีเด่น          ๘๑ 
   รูปโครงกำร / งำน / กิจกรรม        ๙๐ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗  หมู่  ๖  ถนนจรดวิถีถ่อง  ต ำบลคลองตำล  อ ำเภอ 
ศรีส ำโรง  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สุโขทัย  โทรศัพท ์๐-๕๕๖๘-๒๕๓๘ 
โทรสำร ๐-๕๕๖๘-๒๕๓๘  e-mail sochochanu@yahoo.com  website  http://www.ssr.ac.th  เปิด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  ถึงมัธยมศึกษำปีที่ ๖  มีจ ำนวนนักเรียน ๑,๕๐๓ คน  ขำ้รำชกำรครูจ ำนวน 
๗๘ คน  ผู้บริหำรจ ำนวน ๔ คน  โดยมี นำยพัฒนพงษ์   สีกำ  เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ใช้กำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมำภิบำล ตำม SSR - Model 
   จำกผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยภำพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ จ ำแนกตำม
มำตรฐำน  ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความส าเร็จ 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 

                   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

                   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นส ำคัญ  

ดี (ระดับ ๓) 
 
 
 

ดีเลิศ (ระดับ ๔) 
ดีเลิศ (ระดับ ๔) 

ดีเลิศ (ระดับ ๔) 
 
 
 

ดีเลิศ (ระดับ ๔) 
ดีเลิศ (ระดับ ๔) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ  (ระดับ ๔) ดีเลิศ  (ระดับ ๔) 
 

 โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ได้ทบทวนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  และน ำผล
กำรประเมนิมำประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงรอบด้ำนทั้งในด้ำน
คุณภำพของผู้เรียน  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  และด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  โดยก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำและมีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดอย่ำงชัดเจน  และได้ท ำกำรขับเคลื่อนควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดดังกล่ำวสู่กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี๒๕๖๓  ส่งผลให้โรงเรียนมีผลกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ เป็นที่ประจักษ์  ดังนี้ 

http://www.ssr.ac.th/
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 ด้านคุณภาพผู้เรียน  ถึงแม้ว่ำในช่วงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  จะเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙  (COVID – 19)  ซึ่งส่งผลให้ไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ตำมปกติ   
ทำงโรงเรียนจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์  
โดยกำรส ำรวจควำมพร้อมและควำมต้องกำรของนักเรียน  ผู้ปกครองและคณะครู  หลังจำกนั้นจึงน ำมำ
วำงแผนในกำรจัดกำรศึกษำ  และประชุมสรุปรูปแบบกำรจัดกำรเรียนที่เหมำะสม  และเมื่อเปิดเรียนได้
ตำมปกติ  จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
โดยจัดภำยในสถำนศึกษำและได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ  โดยโรงเรียนมีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  ได้แก่ “คิดวิเคราะห์ด้วยโครงงาน”  
ส่งผลให้ผลกำรประเมินด้ำนคุณภำพทำงวิชำกำรของผู้เรียนสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  ทั้งในด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำร  กำรคิดค ำนวณ  กำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  รวมทั้งเจตคติที่ดีในกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ   
ผู้เรียนมีผลผลิตด้ำนนวัตกรรมและมีผลกำรแข่งขันในเวทีศักยภำพในระดับต่ำงๆ  ทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ระดับภำคและระดับประเทศ  มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์และได้รับกำรยอมรับ  ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรที่นักเรียน
ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ  ทั้งด้ำนวิชำกำร  ด้ำนทักษะและด้ำนกีฬำ  โรงเรียนผ่ำนกำรประเมิน
สภำนักเรียนต้นแบบระดับประเทศ  และขอรับกำรประเมินเพ่ือเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีเพียงประเด็นกำรพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำซึ่งยังต่ ำกว่ำ
ค่ำเป้ำหมำย  ส่วนในด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่ำ ทุกประเด็นกำรพิจำรณำผู้เรียนมีผลกำร
ประเมินสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  แสดงให้เห็นถึงผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม  
เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  
โดยใช้หลักธรรมำภิบำล  ตำม SSR Model  โดยกำรจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  คณะ
ครู  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรทบทวนผลกำรจัดกำรศึกษำ
และร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ  ควำมต้องกำรพัฒนำของ
สถำนศึกษำ  นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแนว
ทำงกำรปฏิรูปตำมแผนกำรศึกษำชำติ  เพ่ือให้แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
มีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย  มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  และมีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  มีกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ  มีกำรระดม
ทรัพยำกรเพ่ือกำรพัฒนำกำรศึกษำจำกสมำคมศิษย์เก่ำ  ผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ำยอุปถัมภ์  มีกำรน ำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร  กล่ำวคือ มีกำรประชุมครูออนไลน์  แจ้งข่ำวสำรผ่ำน
ช่องทำงไลน์  มีกำรส่งค ำสั่ง  ประกำศและเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ลงในวำรสำรโรงเรียน  เพจงำน
ประชำสัมพันธ์และเว็ปไซต์โรงเรียน  ส่งผลให้สถำนศึกษำมีแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  มีควำม
พร้อมในด้ำนสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำ   



 
๗ 

  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในช่วงสิ้นปีกำรศึกษำ  โรงเรียนได้
มอบหมำยให้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรประชุมเพ่ือทบทวนผลกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรใช้หลักสูตรและท ำ
กำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและมีควำม
เหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ในช่วงก่อนปิดภำคเรียนมีกำรประชุมเพ่ือเป็น
กำรร่วมกันทบทวนผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำและจัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนในปีกำรศึกษำ
ถัดไป และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  (COVID – 19)  โรงเรียนมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกรูปแบบ  กล่ำวคือ  มีกำรส ำรวจควำมพร้อมของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง  รวมทั้งบุคลำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์  พัฒนำครูให้มีควำมสำมำรถในกำรสอนแบบ
ออนไลน์  แต่ยังตระหนักถึงกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พัฒนำทักษะกำรคิดและ
กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติในชีวิตจริง  ครูมีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้  มีควำมตั้งใจ  มุ่งมั่นในกำร
พัฒนำกำรสอนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  มีควำมรักในองค์กร มีควำมเสียสละ และมีกำรจัดกิจกรรม
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ผ่ำนกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรคิด  กำร
ปฏิบัติจริง  มีกำรใช้วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย  ให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำกสื่อและเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  สถำนศึกษำมีครูครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสอนตรงตำมวิชำเอกและควำมถนัด  
มีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  อีกท้ังสถำนศึกษำยังมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง  โดยกำรจัดอบรม  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิค  วิธีกำรสอน ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร  มี
กระบวนกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปแบบ  ท ำให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหำในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน  เพื่อช่วยพัฒนำผู้เรียน  ส่งเสริมให้ครูมีกำรวัดและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ  แจ้งผลกำรเรียน
ผู้เรียนตลอดเวลำผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ  นอกจำกนี้ยังน ำเทคโนโลยีมำช่วย ในกำรแจ้งผลกำรเรียนท ำ
ให้ผู้เรียนได้รับทรำบผลกำรเรียนอย่ำงรวดเร็ว  
   จำกควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ข้ำงต้นสำมำรถสรุปเป็นแนวทำงกำรส่งเสริมและแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพให้
สูงขึ้น  ดังนี้ 

๑. แผนปฏิบัติกำรที่ ๑  กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบระดับชำติ 
๒. แผนปฏิบัติกำรที่ ๒  จัดกิจกรรมบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด  กำรแก้ปัญหำและ 

พัฒนำทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน   
 ๓.  แผนปฏิบัติกำรที่ ๓  พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล   
 ๔. แผนปฏิบัติกำรที่ ๔  กำรพัฒนำควำมร่วมมือของเครือข่ำยผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรศึกษำ  ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   

๕. แผนปฏิบัติกำรที่ ๕  พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ  หลักสูตร   
กระบวนกำรเรียนรู้  กำรนิเทศกำรสอนและกำรวิจัย 

๖. แผนปฏิบัติกำรที่ ๖  พัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 



 
๘ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
             ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
                       โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขท่ี ๙๗  หมู่  ๖  ถนนจรดวิถีถ่อง  ต ำบลคลองตำล  
อ ำเภอศรีส ำโรง  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  ๓๘  โทรสำร  
๐-๕๕๖๒-๘๕๓๘     e-mail sochochanu@yahoo.com      website  http://www.ssr.ac.th  เปิดสอน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  ถึงมัธยมศึกษำปีที่ ๖ เนื้อท่ี ๘๒  ไร่ ๖ ตำรำงวำ   
ปรัชญาของโรงเรียน   นตถิ  ปญญำ  สมำ  อำภำ  “ แสงสว่ำงเสมอด้วยปัญญำไม่มี ” 
คติพจน์ของโรงเรียน   ตรงต่อเวลำ  วำจำอ่อนหวำน  กำรงำนเต็มที่  ร่วมใจสำมัคคี  ท ำดีเพ่ือส่วนรวม 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา        คิดวิเครำะห์ด้วยโครงงำน 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา       ร่วมคิด   รว่มท ำ 
สีประจ าโรงเรียน                   เขียว  -  ขำว 
เครื่องหมายประจ าโรงเรียน 

 
 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน      ศ.ช. 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  พระพุทธลีลำพัฒนำมำตุภูมิ 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   จำมจุรี 
 

เขตพื้นที่บริการ  ๕๗  หมู่บ้ำน  ได้แก่   
 บ้ำนหนองโว้ง  หมู่ที่ ๑  ต ำบลเมืองบำงยม 

ต ำบลคลองตำล  หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๘ 
ต ำบลเกำะตำเลี้ยง หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๔ 
ต ำบลวัดเกำะ  หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๗ 
ต ำบลสำมเรือน  หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๑ 
ต ำบลวังลึก  หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๗  
ต ำบลทับผึ้ง  หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๙ 
สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองผสมผสำนกับกำรท ำเกษตรกรรม  บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอศรีส ำโรง  อำชีพหลักของชุมชนคือ  เกษตรกรรม  
ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับ  ประถมศึกษำปีที่  ๖  และ  
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ประกอบอำชีพ  อำชีพหลัก เกษตรกรรม (ร้อยละ ๖๐) อำชีพรอง รับจ้ำง (ร้อยละ ๒๐) 
ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๒๕,๐๐๐  บำท  จ ำนวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔  คน 

http://www.ssr.ac.th/
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ถนน 
จรดวิถี
ถ่อง 

 

แปลงทดลองพืช
ไร่ศรีส าโรง 

 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 

ทางเข้าแปลงทดลอง 
พืชไร่ศรีส าโรง 

 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
ประชำชนอ ำเภอศรีส ำโรงได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็นอำคำรเรียน 

ขนำด  ๔  ห้องเรยีน  ใช้ชื่อว่ำอำคำร “ศรีสุวรรณประชำเสริม” มอบให้ทำงรำชกำร  คิดค่ำก่อสร้ำงรวมทั้ง
อุปกรณ์กำรศึกษำเป็นเงิน  ๘๔,๐๐๐  บำท  โรงเรียนตั้งอยู่ที่สำธำรณะประจ ำต ำบลสำมเรือน  (ทุ่งคลอง
กระบำย)  เปิดท ำกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  ตั้งแต่วันที่ ๑๘  พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๐๒  โดยมี
นำยพจน์  จิตต์ภักด ี เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมำในปี พ.ศ.  ๒๕๐๕  กรมวิสำมัญศึกษำ  ได้อนุมัติเงิน  
๑๐๐,๐๐๐ บำท  ให้ก่อสร้ำงอำคำรเรียนแบบ  ๐๐๘  ขนำด  ๔  ห้องเรียน  โดยทำงคณะกรรมกำรโรงเรียน
วำงโครงกำรขยำยอำคำรเรียนเป็น  ๗  ห้องเรียน  ด้วยเงินบริจำคของประชำชน จ ำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บำท  
ก่อสร้ำงในปลำยปี  พ.ศ. ๒๕๐๕  เปิดใช้ในปีกำรศึกษำ ๒๕๐๖  โดยมีนำยสุชำติ  สุประกอบเป็นผู้รักษำกำรณ์
ในต ำแหน่งครูใหญ่ 
 ในปีกำรศึกษำ  ๒๕๑๐  ได้รับอนุมัติจำกกรมวิสำมัญศึกษำ  ให้ย้ำยโรงเรียนมำสร้ำงใหม่ในท่ีดินของ
สถำนีกสิกรรมศรีส ำโรง  อ ำเภอศรีส ำโรง  จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งกรมกสิกรรม  กระทรวงเกษตรยกให้แก่กรม
วิสำมัญศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร  จ ำนวน ๗๐ ไร่ ๔๕ ตำรำงวำ  ซึ่งได้วำงผังบริเวณส ำเร็จในวันที่ ๓๑ 
ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีนำยเกรียง  คชรัตน์  นำยอ ำเภอศรีส ำโรงขณะนั้นเป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง  และได้
ย้ำยมำเรียนในภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๑๓  และได้รับอนุมัติให้เปิดกำรสอนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  
(ม.ศ.๔ – ม.ศ.๕)  เมื่อปีกำรศึกษำ ๒๕๑๙  และต่อมำโรงเรียนได้รับงบประมำณสิ่งก่อสร้ำง  รวมทั้งโรงเรียนได้
ซื้อที่ดินเพ่ิมจนถึงปัจจุบัน   

แผนที่โรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
 

 



 
๑๐ 

   ๑.๒   โครงสร้างการบริหารงาน 

     โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น  ๖  ฝ่ำย  ได้แก่  
   ๑)  ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
  ๒)  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
  ๓)  ฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
  ๔)  ฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน 
  ๕)  ฝ่ำยวิชำกำร 
  ๖)  ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ 

ผู้บริหำรยึดหลักกำรบริหำร/เทคนิคกำรบริหำรแบบ 
 ๑)  กำรพัฒนำตำมกระบวนกำร P D C A ด้วย  SSR - Model 
 ๒)  กำรพัฒนำตำมกระบวนกำร  ร่วมคิด ร่วมท ำ 
 ๓)  กำรพัฒนำตำมกระบวนกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
๑๑ 

  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
             
 

-  งานโสตทศันูปกรณ์ 

-  งานอาคารสถานท่ี 

    และสาธารณูปโภค 

 

-  งานโภชนาการ 

2.4  ระบบ โครงสร้างการบริหาร 
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คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เกา่ฯ 

หัวหน้าฝ่าย 

บริหาร

งบประมาณ 

หัวหน้าฝ่าย     

บริหารท่ัวไป 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

หัวหน้าฝ่าย 

ส่งเสรมิ

พฤติกรรม

นักเรียน 

 

หัวหน้าฝ่าย 

บริหารกิจการ

นร./สัมพันธ์

ชุมชน 

 

หัวหน้าฝ่าย 

วชิาการ 

 

หัวหน้าฝ่าย 

ส่งเสริม

การศึกษา 

 

 

รองผู้อ านวยการฯ ๑ รองผู้อ านวยการฯ ๒  รองผู้อ านวยการฯ๓ 

นักเรียน 

-  เลขานุการฝ่าย

ฯ 
- งานการเงิน 

   และบัญช ี

- งานพัสดุ 

   และสินทรัพย์ 

- งานแผนงาน 

- งานระดม 

   ทรัพยากร 

- งานสวัสดิการ 

- งานควบคุมและ 

   ตรวจสอบภายใน 

 

 

-  งานสารบรรณ 

-  งานบุคลากร 

-  งานสารสนเทศ 

-  งานป้องกัน 

   รักษาทรัพย์สนิ 

-  งานขวัญก าลังใจ 

-  เลขานกุารฝ่าย

ฯ 
-  งานดูแล 

   ชว่ยเหลอืนักเรียน 

-   งานป้องกันและ  

    แก้ไขพฤติกรรม 

    นกัเรียน 

-  งานระดับช้ัน 

-  งานเวรประจ าวัน 

-  งานสง่เสริม 

   คุณธรรม จรยิธรรม 

-  เลขานุการฝ่าย

ฯ 

-  งานรักษา 

    ความปลอดภยั 

-  งาน 

   ประชาสัมพันธ์ 

-  งานสง่เสริม 

   ประชาธิปไตย 

-  งานกิจกรรม 

   ท่ัวไป 

-  งานกิจกรรม 

   สหกรณ ์

-  งาน 

   สัมพันธ์ชุมชน 

-  เลขานุการฝ่าย

ฯ 
-  งานหลักสูตร 

    และจัดการเรียนรู้ 

-  เลขานุการฝ่าย

ฯ 

-  งานวัดผล 

    และประเมินผล 

    การเรียน 

- งานทะเบียน 

-  งานวจิัย 

   และพัฒนา 

   นวัตกรรม (ICT) 

-  งานกิจกรรม 

   พัฒนาผู้เรียน 

 
-  งานนักเรียน 

   เรียนรวม 

 

-  งานห้องสมุด 

   และแหลง่เรียนรู้ 

-  เลขานุการฝ่าย

ฯ 

-  งานโสต 

   ทัศนูปกรณ ์

- งานอาคาร  

   สถานท่ีและ 

   สาธารณูปโภค 

- งานอนามัย 

- งานโภชนาการ 

  

- งานประกัน 

   คุณภาพการศึกษา 

 



 
๑๒ 

  ๑.๓  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

                   ๑)  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 

ปีการศกึษา 
25๖๓ 

๓ ๗๘ ๒ ๓ ๑๒ 

 

 
   ๒)  ข้อมูลผู้บริหาร 

๑.  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  นำยพัฒนพงษ์    สีกำ  
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ปริญญำโท  สำขำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ   
โทรศัพท์  ๐๘-๑๘๘๘-๗๔๗๕    e-mail  PattanapongSeeka@gmail.com 
ด ำรงต ำแหน่งโรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๒๑  มกรำคม  ๒๕๖๔  ถึงปัจจุบันเป็นเวลำ  ๓ เดือน  
 ๒.  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ๓  คน 
      ๒.๑  นำยกมลพรรณ   จ้อยสูงเนิน 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท   สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
โทรศัพท ์ ๐๘-๔๒๓๒-๘๙๕๖ e-mail  Samr25101220@gmail.com 
รับผิดชอบ  ฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน  และ  ฝ่ำยกิจกำรผู้เรียนและสัมพันธ์ชุมชน 
  ๒.๒  นำงสำวอัมพวัน   ด่วนเดิน 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท   สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
โทรศัพท์  ๐๘-๑๙๗๑-๓๙๓๓ e-mail  ampawan37@hotmail.com 
รับผิดชอบ  ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ  และ  ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
        ๒.๓   นำยพิเชษ   บุญญำ 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท   สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
โทรศัพท์  ๐๘-๗๘๕๐-๔๗๒๓ e-mail  Pichet2517@hotmail.com 
รับผิดชอบ  ฝ่ำยวิชำกำร  และ  ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

๓)  ข้อมูลครูประจ าการ  (ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

๑ นำงบังอร  อ่วมแก้ว ๕๓ ๒๙ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. ภำษำไทย ภำษำไทย/ม.๔ ๕/๖๘ 
๒ น.ส.จำรุพร  สวนปลิก ๕๒ ๒๓ ครู/คศ. ๓ ศศ.ม. ภำษำไทย ภำษำไทย/ม.๑,๒ ๖/๓๖ 
๓ นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน ๕๒ ๒๙ ครู/คศ. ๓ ศศ.ม. ภำษำไทย ภำษำไทย/ม.๕ ๔/๓๘ 
๔ นำยสมบัติ  ประจุ ๓๙ ๑๑ ครู/คศ. ๒ ศศ.ม. กำรบริหำร

กำรศึกษำ 
ภำษำไทย/ม.๓,๖ ๗/๑๗๘ 

๕ นำงสุภัทรำ  พุทธกรณ์ ๔๑ ๑๓ ครู/คศ. ๒ ศษ.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย/ม.๑,๒,๔ ๓/๓๒ 
๖ นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์ ๕๔ ๑๐ ครู/คศ. ๒ กศ.ม. กำรบริหำร

กำรศึกษำ 
ภำษำไทย/ม.๓ ๔/๒๔ 

๗ นำงมำรศรี   ลิ้นจี่ ๕๔ ๓๒ ครู/คศ. ๓ ศศ.บ. กำรแนะแนว ภำษำไทย/ม.๕,๖ ๓/๓๒ 
๘ นำยภูวิศ  ครุฑหลวง ๒๖ ๒ ครู/คศ. ๑ ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย/ม.๒ ๔/๔๐ 
๙ นำยพงศกร  ยืนยง ๒๖ ๑ ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย/ม.๓,๔ ๔/๓๒ 

๑๐ นำงวิไลพร   ฝั้นสกุล ๕๘ ๓๖ ครู/คศ. ๓ ศษ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

คณิตศำสตร์/ม.๒,๖ ๑๔/๑๑๒ 

๑๑ น.ส.วิมลรัตน์  บุญคง ๔๘ ๒๕ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ม.๒,๖ ๔/๕๒ 
๑๒ นำงชุติมำ  สวนปลิก ๔๖ ๒๓ ครู/คศ. ๓ ศษ.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ม.๓,๔ ๗/๗๒ 
๑๓ น.ส.บุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง ๓๖ ๑๒ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. หลักสูตรและกำร

สอน 
คณิตศำสตร์/ม.๓,๕ ๑๔/๖๐ 

๑๔ นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร ๓๖ ๑๑ ครู/คศ. ๓ วท.ม. วิทยำศำสตร์
ศึกษำ(คณิต) 

คณิตศำสตร์/ 
ม.๓,๔ 

๙/๖๔ 

๑๕ น.ส.นฤมล  สุดเงิน ๔๐ ๑๗ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. วิจัยและประเมนิผล
กำรศกึษำ 

คณิตศำสตร์/ม.๑,๕ ๑๑/๑๑๐ 

๑๖ นำงฐิติพร  เทียนศรี ๓๕ ๑๑ ครู/คศ.๓ กศ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

คณิตศำสตร์/ม.๒,๕ ๑๑/๖๖ 

๑๗ นำยมนตรี  ขอบุญ ๒๙ ๔ ครู/คศ.๑ ศศ.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ม.๑,๔ ๔/๒๔ 
๑๘ นำงสำวเนำวรตัน์   

           โต๊ะเครื่อง 
๔๔ ๑๙ ครู/คศ.๒ กศ.ม. เทคโนโลยีและ

สื่อสำรกำรศึกษำ 
คณิตศำสตร์/ม.๑,๖ ๒๑/๓๐๐ 

๑๙ นำงสำวพรวนทอง   
           ลำดปะละ 

๔๓ ๑๗ ครู/คศ.๒ กศ.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ 
ม.๒,๓,,๖ 

๔/๓๘ 

๒๐ นำงสำวสุธำทิพย ์ พูลเลิศ ๒๗ ๓ ครู/คศ.๑ กศ.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ม.๑,๔ ๔/๕๐ 
๒๑ นำงสำวฐิตินำฏ  ปันโงน ๒๙ ๓ ครู/คศ.๑ กศ.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ม.๒,๕ ๑๐/๘๖ 

๒๒ นำงสำวชำรดำ  บรสิุทธ์ิ ๓๐ ๓ ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ม.๑,๕ ๙/๕๔ 

๒๓ นำยวันโชค  ขวัญเมือง ๕๒ ๓๐ ครู/คศ. ๓ ศษ.ม. วิทยำศำสตร์
ศึกษำ 

วิทย์/ม.๑ 
เคมี/ม.๕ 

๓/๓๒ 

๒๔ นำงสุรินทร์พร   มีหินกอง ๕๐ ๒๗ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ ชีววิทยำ/ม.๔,๕ ๔/๒๔ 
 
 
 



 
๑๔ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

๒๕ นำงเดือนงำม   ศุภพงศกร ๕๙ ๓๔ ครู/คศ. ๓ กศ.บ. เคมี วิทยำศำสตร์/ม.๑ ๖/๓๖ 
๒๖ นำงสุพิชฌำย ์ นวรัตนำรมย ์ ๔๗ ๒๕ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. เคมี วิทย์, เคมี/ม.๑,๖ ๔/๖๔ 
๒๗ นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง ๓๗ ๑๓ ครู/คศ. ๓ วท.บ. ชีววิทยำ วิทย์,ชีววิทยำ/ม.๔ ๓/๕๔ 
๒๘ น.ส.เรวดี  เพ็ญศรี ๔๔ ๒๒ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/ม.๔,๕,๖ ๘/๑๑๔ 
๒๙ นำงรวีวรรณ  สุขรอด ๔๔ ๑๑ ครู/คศ. ๒ กศ.ม. กำรบริหำร

กำรศึกษำ 

วิทย์ ฟิสิกส์/ม.๑,๔ 
โลกและอวกำศ/ม.๖ 

๑๑/๖๖ 

๓๐ นำงรมณีย์  สร้อยสน ๔๒ ๑๘ ครู/คศ. ๓ ค.บ. ฟิสิกส์ วิทย์,ฟิสิกส์/ม.๓,๖ ๖/๕๐ 
๓๑ นำงรุจิรำ  คลังคง ๔๖ ๑๙ ครู/คศ. ๓ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์,วิทย์กำยภำพ/

ม.๕,๖ 
๓/๓๒ 

๓๒ นำงสำวจันท์ปภำ  เพิ่มพูน ๓๐ ๕ ครู/คศ. ๑ กศ.ม. บริหำร
กำรศึกษำ 

วิทย์/ม.๒ 
เคมี /ม.๔ 

๔/๔๘ 

๓๓ นำงสำวนภำศรี   สงสัย ๓๒ ๔ ครู/คศ. ๑ ค.บ. วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์/ม.๓ ๘/๕๔ 

๓๔ นำงสำวไพลิน  นวลหงษ์ ๓๔ ๘ ครู/คศ. ๒ ค.บ. วิทย์-เคมี 
วิทยำศำสตร์,เคมี/ 

ม.๓,๕ 
๗/๗๔ 

๓๕ นำงสำวกำนต์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร ๒๘ ๒ ครูผู้ช่วย กศ.ม. เคมี 
เคมี/ ม.๔,๕ 

IS/ม.๕ 
๕/๔๒ 

๓๖ 
น.ส.สโรชินทร์  ประสมศรี ๕๒ ๒๗ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. เทคโนโลยีและ

สื่อสำรกำรศึกษำ 
สังคมศึกษำ/ม.๔ ๖/๖๔ 

๓๗ น.ส.สำยบัว  มูลทำ ๕๖ ๓๕ ครู/คศ. ๓ กศ.บ. สังคมศึกษำ ประวัติศำสตร์/ม.๓,๕ ๓/๓๒ 

๓๘ น.ส.อรุญ ปวีร์  สิทธิปกรณ์ ๔๑ ๗ ครู/คศ. ๑ กศ.ม. 
บริหำร

กำรศึกษำ 
สังคมศึกษำ/ม.๒ ๔/๓๘ 

๓๙ 
นำยเชษฐำ   เพชรคง ๔๐ ๑๒ ครู/คศ. ๒ กศ.ม. 

กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

สังคมศึกษำ/ ม.๓ 
ประวัติศำสตร์/ม.๔ 

๗/๕๖ 

๔๐ นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว ๕๘ ๓๘ ครู/คศ. ๓ กศ.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ/ม.๒ ๗/๓๐ 

๔๑ นำงสำวสุพรรษำ แจ้งแก้ว ๓๓ ๓ ครู/คศ. ๑ ค.บ. สังคมศึกษำ 
สังคม,ประวัติศำสตร์/

ม.๑ 
๗/๗๒ 

๔๒ นำยชัชวำล  กันเพชร ๒๖ ๒ ครู/คศ. ๑ ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม/ม.๓,๕ ๗/๖๐ 

๔๓ นำงสำวนงนุช   แสงทอง ๔๖ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. กำรบัญชี 
สังคมศึกษำ/ม.๓ 
กำรบัญชี/ม.๓,๕ 

๔/๔๐ 

๔๔ นำยชวลิต  ร ำขวัญ ๖๐ ๓๕ ครู/คศ. ๒ ค.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำ/ม.๓,๔,๖ ๔/๔๐ 

๔๕ นำยบุญฤทธิ์   อยู่คร ๓๖ ๑๑ ครู/คศ. ๒ กศ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

พลศึกษำ/ม.๑,๒,๓,๔ ๓/๔๔ 

๔๖ 
นำยรณวรรธน์  ทรัพย์
ประเสริฐ 

๒๖ ๒ ครู/คศ. ๑ ศษ.บ. สุขศึกษำ สุขศึกษำ/ม.๒,๓,๕ ๔/๒๔ 

๔๗ นำงสำวปรำริชำติ   กุศล ๓๔ ๒ ครู/คศ. ๑ ค.บ. พลศึกษำ พลศึกษำ/ม.๑,๒,๕ ๕/๔๐ 

๔๘ นำยอำทิตย์  ก ำจัด ๓๙ ๙ ครู/คศ. ๒ กศ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

สุขศึกษำ/ม.๑,๒,๓,๖ ๓/๒๐ 



 
๑๕ 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

๔๙ นำงมัลลิกำ  อรัญศรี` ๕๓ ๒๘ ครู/คศ. ๓ ศษ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

นำฏศิลป์/ม.๓,๖ ๖/๓๐ 

๕๐ นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน ๓๙ ๙ ครู/คศ. ๒ ศษ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ศิลปะ/ม.๑,๖ ๔/๓๒ 

๕๑ นำยอธิพันธ์   ชัยศรี ๓๗ ๑๐ ครู/คศ.๒ กศ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๔,๕ ๓/๒๔ 

๕๒ นำงสำวกฤษณ์พร  อุตมะ ๓๐ ๕ ครู/คศ. ๑ ศศ.ม. 
กำรจัดกำรศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ศิลปะ/ม.๑,๒,๔ ๓/๒๔ 

๕๓ นำงจิดำภำ  เข็มพล ๕๕ ๓๒ ครู/คศ. ๓ กศ.บ. คหกรรมศำสตร์ 
คหกรรม/ 

ม.๑,๒,๔,๕,๖ 
๑๓/๑๐๔ 

๕๔ นำงนิตยำ  มั่งมี ๔๕ ๑๘ ครู/คศ. ๓ ศษ.ม. 
เทคโนโลยี 
และสื่อสำร
กำรศึกษำ 

ออกแบบและ
เทคโนโลยี/ม.๓,๔ 

๘/๙๐ 

๕๕ ว่ำท่ีร้อยตรีสุชีพ  ทองมำก ๕๗ ๒๘ ครู/คศ. ๓ กศ.บ. อุตสำหกรรม 
อุตสำหกรรม/ 
ม.๒,๓,๔,๕,๖ 

๓/๓๖ 

๕๖ นำงสำวจินตนำ  อิ่มพิทักษ ์ ๓๙ ๘ ครู/คศ. ๒ กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ 
กำรงำนอำชีพ/ 

ม.๒,๕,๖ 
๓/๓๒ 

๕๗ นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ ๓๑ ๕ ครู/คศ. ๑ ค.บ. เทคโนโลยีกำรศึกษำ ออกแบบฯ/ม.๒ ๖/๖๘ 

๕๘ นำงสำวณัฐสุดำ  ธรรมรำช ๒๘ ๔ ครู/คศ. ๑ ค.บ. คหกรรมศำสตร์ 
กำรงำนอำชีพ/ 
ม.๒,๓,๔,๕,๖ 

๓/๒๐ 

๕๙ นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน ๓๔ ๔ ครู/คศ. ๑ ศศ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

IS/ ม.๒ 
คอมพิวเตอร์/ม.๖ 

๓๒/๑๐๐ 

๖๐ นำยมำนพ  จันทร์หอม ๔๑ ๑๖ ครู/คศ.๒ ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษำ 
วิทยำกำรค ำนวณ

คอมพิวเตอร์/ม.๓,๒ 
๔/๑๑๒ 

๖๑ นำยวัชรกฤษณ์  อินมี ๒๘ ๔ ครู/คศ.๑ ค.บ. เกษตร 
กำรเกษตร/ 
ม.๒,๓,,๔,๕ 

๓/๒๗ 

๖๒ นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย ๓๖ ๓ ครู/คศ. ๑ ศศ.บ. 
คอมพิวเอตร์

ธุรกิจ 
กำรออกแบบ, 

วิทยำกำรค ำนวณ/ม.๕ 
๖/๔๘ 

๖๓ นำงสำวกนต์รพี  เพิ่มพูน ๒๖ ๓ ครู/คศ. ๑ กศ.บ. 
เทคโนโลยี

สื่อสำรกำรศึกษำ 
กำรออกแบบ/ม.๑ 
วิทย์ฯค ำนวณ/ม.๑ 

๒/๔๐ 

๖๔ น.ส.สมสมร  ทีภูเวียง ๕๒ ๒๘ ครู/คศ. ๓ ค.ม. 
หลักสูตรและ

กำรสอน 
ภำษำอังกฤษ/ม.๕ ๓/๓๐ 

๖๕ น.ส.ประนอม   ม่วงงำม ๕๒ ๒๙ ครู/คศ. ๒ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๑,๔ ๓/๒๐ 
๖๖ น.ส.วัชรียำ  จันทร์เกษร ๕๗ ๒๕ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๔ ๖/๓๖ 
๖๗ น.ส.สิริอมร  หวลหอม ๓๔ ๑๑ ครู/คศ. ๓ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๕,๖ ๖/๖๔ 
๖๘ นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล ๕๒ ๒๘ ครู/คศ. ๓ ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๕ ๔/๒๔ 

 
 



 
๑๖ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

๖๙ นำงสำวปภำณิน ธรรมลังกำ ๒๙ ๔ ครู/คศ. ๑ กศ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ภำษำจีน/ม.๒,๓,๔,๕ ๓/๓๒ 

๗๐ นำงสำวปิญำณ ี บูรณะชำต ๔๐ ๑๕ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๖ ๔/๕๓ 
๗๑ นำงสำวกนกวรรณ   ทวิตชำต ิ ๒๘ ๔ ครู/คศ. ๑ กศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๓,๖ ๔/๒๔ 

๗๒ นำงสำวพัทธนันท์  สวัสด ี ๓๒ ๙ ครู/คศ.๒ กศ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ภำษำอังกฤษ/ม.๑,๒ ๓/๓๒ 

๗๓ นำงสำวสุภำวิณี   รอดฉ่ ำ ๒๗ ๓ ครู/คศ. ๑ กศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๑ ๗/๕๖ 
๗๔ นำงสำวรัตมณี  อุ่มโอรำญ ๒๗ ๓ ครู/คศ. ๑ ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๑,๒ ๔/๓๘ 
๗๕ นำงสำววจิิตรำ   ฉลวย ๒๙ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๑,๓ ๓/๓๒ 
๗๖ นำยฉลวย   ลิ้นจี่ ๕๕ ๒๖ ครู/คศ. ๓ กศ.บ. แนะแนว แนะแนว/ม.๔,๕,๖ ๔/๒๔ 

๗๗ นำงชุลี  ครุธแก้ว ๖๐ ๔๐ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. 
จิตวิทยำแนะ

แนว 
แนะแนว/ม.๑ ๕/๖๔ 

๗๘ น.ส.นิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ ๓๗ ๑๑ ครู/คศ. ๒ กศ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

แนะแนว/ม.๒,๓ ๖/๘๕ 

๗๙ นำงสำวชไมพร   ศรศักดิ์ ๔๐ ๘ ครู/คศ.๒ กศ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

IS/ม.๒ ๔/๒๔ 

 
 
 

จ ำนวนครูที่สอนวิชำตรงเอก   ๗๙   คน   คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
จ ำนวนครูที่สอนตรงควำมถนัด   ๐   คน  คิดเป็นร้อยละ   ๐ 
 

 ๒) พนักงานราชการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบ 

การณ์การ
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

๑ น.ส.วันเพ็ญ  เพ็ชรมี ๔๗ ๑๐ วท.บ. วิทยำศำสตร์ศึกษำ(เคมี) วิทยำศำสตร์/ม.๒ ๔/๕๒ 
๒ น.ส.สุพัตตรำ  หลักค ำ ๒๙ ๔ ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม/ม.๑ ๔/๓๒ 

 

๓) ครูอัตราจ้าง 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบ 

การณ์การ
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นำยประจวบ  ชูเชิด ๖๙ ๔๔ กศ.บ. ประวัติศำสตร์ สังคมศึกษำ/ม.๖ บริจำคมีวัตถุประสงค์ 
๒ นำงประภำศรี   จันโททัย ๔๓ ๑๓ บธ.บ. กำรตลำด กำรงำน/ม.๔ ครูวิกฤต 
๓ นำยธรรมปพน   บัวเขียว ๒๕ ๑ ค.บ. ดนตรี ดนตรี/ม.๒,๔,๕,๖ บริจำคมีวัตถุประสงค์ 

                 
 
 
 



 
๑๗ 

                2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
 
 

ระดับ จ านวน (คน)  
ปวช. - 
ปวส. - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาตรี ๔๕ 
ปริญญาโท ๔๓ 
ปริญญาเอก - 
 

 
หมายเหตุ :  จ านวนบุคลากรในที่นี้นับเฉพาะผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติการสอน 
 
                3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  
 

 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา ๔ - 
๒. ภาษาไทย ๙ 1๗.๕๖ 
2. คณิตศาสตร์ ๑๓ ๑๗.๙๖ 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๐ ๑๗.๘๕ 
๔. สังคมศึกษา ๑๐ 1๗.๘๖ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1๗.๓๐ 
๖. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ๕ ๑๖.๘๐ 
7. การงานอาชีพ ๖ 18.๐๐ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๑2 1๗.๖๗ 
๙.  แนะแนว/บรรณารักษ์ ๔ 1๕.๒๕ 
                   รวม ๘๔ 1๗.๓๖ 

หมายเหตุ : สาขาวิชาที่จบนับสาขาวิชาเอกท่ีสอดคล้องกับวิชาที่สอน 

 

 

 

 



 
๑๘ 

1.๔  ข้อมูลนักเรียน  
       ๑) จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 25๖๓  รวม  ๑,๕๐๓  คน (ณ วันที ่๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓) 
       ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑,๕๐๓  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๘ ๑๓๖ ๑๔๐ ๒๗๖ ๓๔.๕๐ 

ม.2 8 1๔๑ ๑๓๒ ๒๗๓ 3๔.๑๓ 

ม.3 ๙ ๑๕๙ ๑๓๐ ๒๘๙ 3๒.๑๑ 

รวม ม.ต้น ๒๕ ๔๓๖ ๔๐๒ ๘๓๘ ๓๓.๕๒ 

ม.4 7 ๑๐๙ ๑๔๘ ๒๕๗ ๓๖.๗๑ 

ม.5 7 ๘๒ ๑๑๑ ๑๙๓ ๒๗.57 

ม.๖ ๗ ๑๐๕ ๑๑๐ ๒๑๕ 3๐.๗๑ 

รวม ม.ปลาย ๒๑ ๒๙๖ ๓๖๙ ๖๖๕ 31.๖๗ 

รวมท้ังหมด ๔๖ ๗๓๒ ๗๗๑ ๑,๕๐๓  

          

หมายเหตุ : ในจ านวนนักเรียน ๑,๕๐๓  คน  มีนักเรียนบางส่วนที่อยู่ระหว่างติดตามและนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ ที่ยังไม่จบการศึกษา 
 
  ๓)  เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 
ระดับชั้น/ ปีการศึกษา ม.๑ ม.๔ 

๒๕๖๑ ๒๖๔ ๒๕๙ 
๒๕๖๒ ๒๘๑ ๒๐๘ 
๒๕๖๓ ๒๗๖ ๒๕๗ 

 
 
 

๔) จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน นักเรียนที่จบการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด ที่จบการศึกษา 
ม.๓ ๒๓๘ ๑๖๙ ๗๑.๐๑ 
ม.๖ ๑๙๘ ๑๔๗ ๗๔.๒๔ 
รวม ๔๓๖ ๓๑๖ ๗๒.๔๘ 



 
๑๙ 

 

1.๕ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๓ 
                
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 
ระดับชั้น 

คิดเป็นร้อยละ
เฉลี่ย ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภำษำไทย 
จ ำนวนนักเรียน 525 679 634 784 561 572 

65.65 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ๕๗.๕๙ ๖๖.๒๕ ๘๐.๒๓ ๕๘.๖๕ ๖๖.๙๖ 

คณิตศำสตร์ 
จ ำนวนนักเรียน 1087 780 713 1021 777 792 

53.83 
คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๗ ๔๗.๕๖ ๖๐.๓๑ 63.08 57.53 58.46 

วิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยี 

จ ำนวนนักเรียน 1613 1068 1192 1733 1235 1430 
69.36 

คิดเป็นร้อยละ 52.63 57.87 80.20 75.94 68.83 77.13 

สังคมศึกษำ  ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

จ ำนวนนักเรียน 1574 1548 1600 1536 1125 1078 
70.67 

คิดเป็นร้อยละ 70.90 38.64 78.31 72.01 73.60 98.70 

สุขและพลศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียน 1049 1025 965 867 647 823 

84.64 
คิดเป็นร้อยละ 92.76 84.98 70.67 89.62 67.39 98.54 

ศิลปะ 
จ ำนวนนักเรียน 525 516 483 825 373 748 

78.76 
คิดเป็นร้อยละ 56.76 82.36 86.75 71.88 91.96 87.57 

กำรงำนอำชีพ 
จ ำนวนนักเรียน 525 637 687 464 566 572 

81.28 
คิดเป็นร้อยละ 83.81 67.66 90.10 79.09 79.33 87.24 

ภำษำต่ำงประเทศ 
จ ำนวนนักเรียน 1050 676 630 1099 822 792 

51.51 
คิดเป็นร้อยละ 47.05 55.18 40.63 46.95 45.99 77.73 

เฉลี่ยรวม ๖๘.๙๑ 

 
หมายเหตุ : จ ำนวนนักเรียน หมำยถึง จ ำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓   
 
 

 



 
๒๐ 

1.๖  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                    1.๖.๑ ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 25๖๓ 
                        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   ปีการศึกษา 25๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๑.๔๐ ๒๘.๘๓ ๓๑.๖๒ ๓๕.๑๘ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๔.๔๖ ๒๕.๐๘ ๒๙.๘๐ ๓๒.๘๙ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๕.๑๘ ๒๕.๘๒ ๓๐.๑๗ ๓๔.๑๔ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๔.๒๙ ๒๕.๔๖ ๒๙.๘๙ ๓๔.๓๘ 

                    
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๑ 

         ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา 25๖๓  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๔.๓๙ ๒๓.๒๑ ๓๓.๐๘ ๓๕.๔๓ ๒๕.๕๔ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๒.๙๕ ๒๓.๓๓ ๓๑.๗๕ ๓๕.๓๐ ๒๖.๕๘ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๔๕.๒๒ ๒๖.๓๓ ๓๓.๐๔ ๓๖.๓๒ ๒๙.๗๓ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๔.๓๖ ๒๖.๐๔ ๓๒.๖๘ ๓๕.๙๓ ๒๙.๙๔ 

 

 

 
 



 
๒๒ 

      ๑.๖.2)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปกีารศึกษา  
25๖๑ – 2๕๖๓ 
                   ๑.๖.๒.๑)  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ –๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ๕๓.๔๘ ๒๘.๓๗ ๓๕.๓๖ ๒๗.๐๙ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ๕๕.๓๙ ๒๓.๕๓ ๒๘.๘๑ ๓๐.๖๐ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ๖๑.๔๐ ๒๘.๘๓ ๓๑.๖๒ ๓๕.๑๘ 

เทียบ ๒ ปีย้อนหลัง +เพิ่ม/-ลด +๖.๐๑ +๕.๓๐ +๒.๘๑ +๔.๕๘ 

ร้อยละที่เพิ่ม/ลด +๑๐.๘๕ +๒๒.๕๒ +๙.๗๕ +๑๔.๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๓ 

                   ๑.๖.๒.๒)  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ –๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ๔๔.๗๓ ๒๗.๕๐ ๒๙.๐๑ ๓๒.๘๐ ๒๕.๔๗ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ๔๑.๗๙ ๒๒.๔๗ ๒๗.๘๖ ๓๕.๖๗ ๒๔.๕๕ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ๔๔.๓๙ ๒๓.๒๑ ๓๓.๐๘ ๓๕.๔๓ ๒๕.๕๔ 

เทียบ ๒ ปีย้อนหลงั +เพิ่ม/-ลด +๒.๖๐ +๐.๗๔ +๕.๒๒ -๐.๒๔ +๐.๙๙ 

ร้อยละที่เพิ่ม/ลด +๖.๒๒ +๓.๒๙ +๑๘.๗๔ -๐.๖๗ +๔.๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 



 
๒๔ 

1.๗  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 25๖๓ 
       ๑.๗.๑  แหล่งเรียนรู้ภายใน 
 ๑)  ห้องสมุด    

เป็นอำคำรแยกต่ำงหำก  ขนำด  ๕๕๐  ตำรำงเมตร   
จ ำนวนหนังสือในห้องสมุด  ๑๖,๐๐๐   เล่ม 

  กำรสืบค้นหนังสือและกำรยืม-คืน ใช้ระบบ  ICT  

๒)  ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องเครือข่ำยไร้พรมแดน จ ำนวน      ๑   ห้อง 

  ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์     จ ำนวน      ๘   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์     จ ำนวน      ๔   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ จ ำนวน      ๑ ห้อง 
  ห้องสังคมศึกษำ ฯ  จ ำนวน      ๑ ห้อง 
  ห้องสุขศึกษำและพลศึกษำ จ ำนวน      ๑   ห้อง 
  ห้องศิลปะ   จ ำนวน      ๑ ห้อง 
  ห้องดนตรี   จ ำนวน      ๑ ห้อง 
  ห้องนำฏศิลป์   จ ำนวน      ๑ ห้อง 
  ห้องอุตสำหกรรม   จ ำนวน      ๓ ห้อง 
  ห้องคหกรรม   จ ำนวน      ๓   ห้อง 
  ธนำคำรโรงเรียน   จ ำนวน     ๑     ห้อง 
  สวนเกษตร   จ ำนวน     ๑    สวน 
   ห้องสภำนักเรียน   จ ำนวน     ๑    ห้อง 
 

๑.๗.๒  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช ้
จ านวนคร้ัง/ปี 

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑. อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย 
๒. ม.นเรศวร 
๓. ม.รำชภฏัอุตรดิตถ์ 
๔. วัดศรีนิโครธำรำม 
๕. โรงพยำบำลศรีสังวร 
๖. ชุมชนของนักเรียน 

๑ 
๒ 
๓ 

๑๐ 
๕ 

๑๔ 

ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

งำนอนำมัยโรงเรียน 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
 



 
๒๕ 

 ๑.๗.๓ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู/ ผู้เรียน ในปีกำรศึกษำที่รำยงำน 
 

ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
จ านวน
ครั้ง/ปี 

เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

เจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำล 
ศรีสังวร 

-  ยำเสพติดและสุขอนำมัย 
-  กำรกู้ชีพ CPR 

๓ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
ศรีส ำโรง 

- กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ๒ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ต ำรวจจรำจร สภ.ศรีส ำโรง - กฎจรำจร 
- ยำเสพติด 

๔ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

วิทยำลัยกำรอำชีพศรีส ำโรง - อำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ 
- แนะแนวกำรศึกษำต่อ 

๓ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ธนำคำรออมสิน - กำรออมเพ่ืออนำคต ๒ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เทศบำลศรีส ำโรง - กำรฆ่ำลูกน้ ำยุงลำย 

- รณรงค์เมำไม่ขับ 
๑๐ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ - แนะแนวกำรศึกษำต่อ ๘ กิจกรรมแนะแนว 
ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดสุโขทัย - กฎหมำยและกำรลดควำม

รุนแรงในครอบครัว 
๑ กลุ่มสำระฯสังคมศึกษำฯ 

พระใบฎีกำปิยวัฒน์  ปิยวฑฺฒโก - กำรสวดมนต์  อบรม
ศีลธรรม 

๑๐๐ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดสุโขทัย - กำรอบรมใบขับข่ี ๑ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ส ำนักงำน กกต.จังหวัดสุโขทัย - กำรออกเสียงเลือกตั้งตำม

ระบอบประชำธิปไตย 
๑ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

นำงสำวสำยทิพย์  อ๊อดพันธ์และ
คณะ 

- หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

นำงสำวนลิน   ชลชำญกิจ - กำรตรวจลูกน้ ำยุงลำย ๔ งำนอนำมัยโรงเรียน 
นำยณรงค์เวศ  คุ้มสำ - กฎหมำยเด็กและเยำวชน ๑ กลุ่มสำระฯสังคมฯ 
แหล่งเรียนรู้กำรเกษตร - กำรปลูกพืชไฮโดรโปรนิค ๑ กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ 
สวนป่ำในชุมชน - ส ำรวจต้นไม้(เซต) ๓ กลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์ 
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ - เซต , ควำมน่ำจะเป็น ๑๒ กลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์ 
เกษตรกรในชุมชน - รอบรู้เรื่องปุ๋ย ๓ กลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์ 
 

      



 
๒๖ 

  แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖๓ จ าแนกตามระดับชั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
ช้ัน 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 

ห้อง 
สมุด 

ห้อง
คณิต 

ศำสตร ์

ห้อง
วิทยำ 
ศำสตร ์

ห้อง 
คอม 

พิวเตอร ์

ศูนย์
สังคม 

ห้อง 
แนะ
แนว 

สนำม
กีฬำ 

แหล่ง
เรียนรู ้
ปศพพ.
(เกษตร) 

แหล่ง
เรียนรู ้
ปศพพ.
(ธนำคำร
โรงเรียน) 

แหล่ง
เรียนรู ้
ปศพพ.
(ห้อง 
สภำ

นักเรียน) 

ม.๑ ๒๖๒ ๒๖๒ ๖๓ ๒๖๒ ๒๖๒ ๒๖๒ ๓๘ ๒๖๒ ๒๖๒ ๒๕๐ ๒๕๒ 

ม.๒ ๒๕๗ ๒๕๗ ๑๑๖ ๒๕๗ ๒๕๗ ๒๕๗ ๑๕๖ ๒๕๗ ๒๕๗ ๒๕๐ ๒๕๐ 

ม.๓ ๒๓๘ ๒๓๘ ๑๔๑ ๒๓๘ ๒๓๘ ๒๓๘ ๑๓๓ ๒๓๘ ๒๓๘ ๒๒๖ ๒๒๖ 

ม.๔ ๒๓๓ ๒๑๐ ๘๔ ๑๖๔ ๒๓๓ ๒๓๓ ๒๓๓ ๒๓๓ ๒๓๓ ๒๒๐ ๒๒๐ 

ม.๕ ๑๘๔ ๑๖๕ ๖๒ ๙๑ ๑๘๔ ๑๘๔ ๑๘๔ ๑๘๔ ๑๘๔ ๑๗๑ ๑๗๑ 

ม.๖ ๑๙๘ ๑๕๔ ๗๙ ๑๓๑ ๑๙๘ ๑๙๘ ๑๙๘ ๑๙๘ ๑๙๘ ๑๗๒ ๑๗๒ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๑,๓๗๒ ๑,๒๘๖ ๕๔๕ ๑,๑๔๓ ๑,๓๗๒ ๑,๓๗๒ ๙๔๒ ๑,๓๗๒ ๑,๓๗๒ ๑,๐๖๙ ๑,๐๗๑ 

 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – ๑๙  ทางโรงเรียนจึงงดกิจกรรมการออก
นอกโรงเรียน  จึงไม่น าเสนอแผนภูมิการใช่แหล่งเรียนรู้ภายนอก 



 
๒๗ 

๑.๘  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๐ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๓ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๒๑ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๖๗ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำ ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและ 
               ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๔ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
               และวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำท 
                  ของสถำนศึกษำ  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน 
                 รักษำมำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง 
                 กับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๗๒ ดี 

  ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ สรุประดับคุณภำพ จ ำนวนตวับ่งชี้ 

  ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ กรณีขอปรับกำรประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ ...... ดีมำก ๙ 

  ไม่ไดร้ับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ เนื่องจำก ................................................... ด ี ๒ 

 พอใช้ ๑ 
 ต้องปรับปรุง ๐ 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐ 



 
๒๘ 

๑.๙  ข้อมูลแผนการเรียน 
  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ที่แตกต่าง
กันไป  โดยพัฒนาด้านวิชาการและด้านสังคมให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  สร้างจิตส านึกให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  สังคมและท้องถิ่น  โดยน ามาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากล  ได้แก่  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent  Study)  นอกจากนี้ยังบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงไปในทุกรายวิชา  ซึ่งนักเรียนที่จะจบการศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การจบ
หลักสูตรสถานศึกษาตามที่ก าหนดในคู่มือวัดและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมป์ 
  หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  จัดการศึกษาใน ๒ ระดับ  ได้แก่  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓  นั้นทางโรงเรียนได้แบ่ง
แผนการเรียน  ดังนี้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 

๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ห้องพิเศษ   ห้อง ๑ 
๒) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ห้อง ๒ – ๓ 
๓) แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาอังกฤษ  ห้อง ๔ 
๔) แผนการเรียนห้องศิลป์ทั่วไป  ห้อง ๕ – ๗ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 
๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ห้องพิเศษ   ห้อง ๑ 
๒) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ห้อง ๒  
๓) แผนการเรียนศิลป์ – คณิต  ห้อง ๓ – ๔ 
๔) แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา  ห้อง ๕ 
๕) แผนการเรียนห้องศิลป์ทั่วไป  ห้อง ๖ 
 
ซึ่งการก าหนดแผนการเรียนนั้นทางโรงเรียนได้น าความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน   

ผู้ปกครอง  และชุมชน  มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถและ
ทักษะที่เพียงพอต่อการศึกษาต่อในสาขาที่ตนเองมีความสนใจและความถนัด  รวมทั้งสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๙ 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผลกำรประเมิน   

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

ร่องรอย/หลักฐาน 
ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี ดีเลิศ ๑.  โครงกำรและสรุปโครงกำร 
ที่สนับสนุนในมำตรฐำนท่ี ๑ ได้แก ่
- พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพตดิและโรคเอดส ์
- ป้องกันแก้ไขพฤติกรรม 
- ห้องเรียนสีขำว   
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมมำตรฐำนสังคมและชุมชนแก่
นักเรียน 
- ส่งเสริมประชำธิปไตยภำยใน
โรงเรียน 
- พัฒนำงำนกิจกรรมทั่วไปฝ่ำยกิจกำร
นักเรียนและสมัพันธ์ชุมชน 
- To Be Number One 
- ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู ้
- ส่งเสริมสุขภำพพลำนำมยัของ
นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน 
- พัฒนำและปรับปรุงโรงอำหำร 
- ธนำคำรออมสินโรงเรียน 
- สหกรณโ์รงเรียน 
- ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร
บริหำรจดักำรหลักสูตร 
-  พัฒนำระบบเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรเรียน 
- พัฒนำตำมหลักสูตรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 
- ยกระดับคณุภำพผลสัมฤทธ์ิ 
- สนับสนุนกำรจดักำรเรียนรู ้
- พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  เรียนรว่ม 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดี ดีเลิศ 
        ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน  
กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 

๘๐ ๙๕.๒๑  

        ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณอภิปรำยแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

๘๐ ๙๕.๑๗  

        ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ๗๕ ๘๖.๒๔  

        ๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

๗๕ ๙๔.๑๙  

        ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

๘๐ ๖๔.๗๔  

        ๖) มีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน  และเจตคติ 
ที่ดีต่องำนอำชีพ 

๘๐ ๘๔.๖๓  

  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
        ๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

๙๐  ๙๕.๕๗  

        ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็น
ไทย 

๘๕  ๙๖.๗๙  

        ๓)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย 

๘๕  ๘๓.๗๒  

       ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ๘๕  ๙๑.๙๒  

       ๕)  นิสัยรักกำรอ่ำน ๗๕  ๘๐.๘๒ 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของนกัเรียน
ที่มีผลการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน - สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน  
- พัฒนำคุณภำพแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรยีน 
- ห้องเรียนอัจฉริยะ 
- สร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ใหผู้้เรยีนพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ 
- พัฒนำกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน(ลูกเสือ, แนะแนว) 
- หนึ่งปี  หนึ่งโครงงำน 
- ค่ำยรักกำรอ่ำน 
- กำรศึกษำเรียนรู้วิถีชีวิตทำงประวัติศำสตร ์
- พัฒนำศักยภำพทำงดนตรสีำกล 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯ ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
๒.  บันทึกกำรประชุม 
๓.  รูปถ่ำยกิจกรรม 
๔.  หนังสือรำชกำร 

 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๑.  กระบวนการพัฒนา 
   จำกกำรทบทวนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  น ำไปสู่กำร
วำงแผนร่วมกันในกำรพัฒนำคุณภำพศึกษำด้ำนผู้เรียนในปีกำรศึกษำ  ซึ่งโรงเรียนได้มีกระบวนกำรพัฒนำ
ผู้เรียน  ได้แก่ในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  พบว่ำ  เนื่องจำกในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  เกิด
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID – ๑๙)  ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรจัด
กำรศึกษำ  โรงเรียนไม่สำมำรถเปิดท ำกำรเรียนกำรสอนได้ตำมปกติ  ทำงโรงเรียนจึงได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำม
พร้อมของผู้ปกครองในกำรเรียนออนไลน์  หลังจำกนั้นจึงประชุมร่วมกันระหว่ำงคณะครูและผู้บริหำรเพื่อวำง
แผนกำรจัดกำรศึกษำและของควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  จึงเกิดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบ
ใหม่  ทั้งกำรเรียนออนไลน์  และกำรมำเรียนที่โรงเรียนแบบสลับกลุ่มเรียน  จนสถำนกำรณ์ดีข้ึนจึงกลับมำเปิด
กำรเรียนกำรสอนตำมปกติ   
  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ทำงโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  โดยเริ่มจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องเรียน  ที่เน้นย้ ำครูผู้สอน
ให้วิเครำะห์มำตรฐำนและตัวชี้วัด  และออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยสอดคล้องกับมำตรฐำน  
ตัวชี้วัดและเหมำะกับกับศักยภำพของผู้เรียน  และก ำหนดให้ครูมีกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  ได้แก่  กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อ DLIT  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ภำษำอังกฤษ 
(EIS)  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยสอดแทรกหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   กำรจัดกำรเรียนรู้โดยส่งเสริมนิสัย



 
๓๑ 

รักกำรอ่ำน  รวมทั้งกำรรักสิ่งแวดล้อมผ่ำนโครงกำรสวนพฤษศำสตร์โรงเรียน  เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำผู้เรียนทั้ง
ด้ำนควำมรู้และคุณธรรมไปพร้อมๆ กัน  ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับผู้เรียน  จัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนกำรคิด  แสดงควำมคิดเห็น  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  มีกำร
มอบหมำยภำระงำน/ชิ้นงำนส ำคัญ  ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำกำรท ำงำนร่วมกัน  
สำมำรถอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำชิ้นงำน
และน ำเสนอผลงำนของตนได้อย่ำงสมเหตุสมผล  และในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำงๆ ในโรงเรียน เช่น 
กิจกรรมวันคริสมำสต์  กิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ เป็นต้น  นั้น  ทำงโรงเรียนได้เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดง
ศักยภำพของตนเองผ่ำนกิจกรรมที่จัดข้ึนอย่ำงหลำกหลำย  มีคณะกรรมกำรนักเรียนเป็นตัวแทนในกำรคิดและ
ด ำเนินกิจกรรม  โดยมีผู้บริหำรและคณะครูเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวก  ซึ่งกิจกรรมทุก
กิจกรรมที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้นนั้น  ล้วนมีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงรอบด้ำน  ทั้งด้ำน
ควำมรู้  กำรวำงแผนกำรท ำงำน  ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  กำรท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืน  และกำรยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  นอกจำกนั้นนักเรียนยังได้พัฒนำทักษะด้ำน
เทคโนโลยีด้วยกันจัดท ำเพจประชำสัมพันธ์โรงเรียน  เมื่อมีกิจกรรมต่ำงๆ นักเรียนจะท ำกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรมที่ตนเองได้ด ำเนินกำรลงในเพจที่จัดท ำข้ึนมำ  ในส่วนของครูก็จะน ำข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใน
โรงเรียนลงในเว็ปไซต์และวำรสำรของโรงเรียน  รวมทั้งแจ้งในกลุ่มไลน์ที่ตั้งข้ึนในแต่ละงำน  ซ่ึงในส่วนของ
โรงเรียนนั้นได้มกีำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีให้มีควำมพร้อมและทันต่อกำรใช้งำน  สนับสนุนให้ผู้สอนใช้สื่อ
และเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  พัฒนำและตรวจสอบกำรใช้งำนของห้องเรียน Smart  
Classroom  ซึ่งทำงโรงเรียนได้ท ำกำรติดตั้งโทรทัศน์ดิจิตอล  พร้อมกับระบบเครื่องเสียงเพ่ือช่วยสร้ำงควำม
สนใจให้กับผู้เรียน  ผู้เรียนได้เห็นรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย  รวมทั้งในบำงหน่วยกำรเรียนรู้จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจบทเรียนได้ง่ำยขึ้น  จุดเด่นของนักเรียนในโรงเรียนคือ ทำงโรงเรียนยังได้ก ำหนดให้นักเรียน
ทุกคนจัดท ำโครงงำนซึ่งจะช่วยพัฒนำอัตลักษณ์ของโรงเรียน  รวมทั้งพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
แนวทำงของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  โดยเพิ่มรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ (IS)  เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำ  กำรคิดวิเครำะห์  ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม    กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  
กำรใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะกำรน ำเสนอ  อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล  ซึ่งกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องเรียนเหล่ำนี้มีส่วนหล่อหลวมนักเรียนให้มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนิน
ชีวิต    นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนยังมีกำรจัดค่ำยพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยทั้งกำรจัดภำยใน
โรงเรียนและกำรรับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น ค่ำยพัฒนำศักยภำพทำงดนตรี  เป็นต้น  
นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนยังมีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในที่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด  
E – libraly  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  ห้องแนะแนว  เพ่ือให้บริกำรแก่นักเรียนในกำรสืบค้นควำมรู้ด้วย
ตนเอง  ส่งเสริมให้มีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกทั้งในท้องถิ่นและต่ำงท้องถิ่นอย่ำงหลำกหลำยทั้งในส่วนของ
กำรเพ่ิมควำมรู้และกำรสร้ำงประสบกำรณ์นอกห้องเรียนผ่ำนกิจกรรมทัศนศึกษำ  ซึ่งทำงโรงเรียนได้จัดให้กับ
นักเรียนทุกคน  ในส่วนของกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนั้นทำงโรงเรียนได้ขอควำมอนุเครำะห์จำกครู
อำวุโส  ศิษย์เก่ำและผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มสนใจในช่วงวันหยุด
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โรงเรียนได้จัดรำยวิชำแนะแนว  โดยมีครูที่จบสำขำแนะแนวโดยตรงเป็นผู้สอนและจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
อย่ำงหลำกหลำย  ด้วยกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน  ทั้งสำยอุดมศึกษำ
และสำยอำชีวศึกษำ  เพ่ือช่วยพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในควำมถนัดและควำมต้องกำรของตนเอง  
สำมำรถวำงแผนในกำรศึกษำต่อหรือกำรท ำงำนในอนำคต  ขอควำมอนุเครำะห์จำกวิทยำลัยกำรอำชีพศรี
ส ำโรงและส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบ (กศน.) ศรีส ำโรง  ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะอำชีพของนักเรียน  
เพ่ือเป็นกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน  และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพให้กับผู้เรียน 
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในส่วนของกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น  
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม โดยท ำกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  ที่เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน  เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนให้เติบโตอย่ำงสมบูรณ์  โดยกิจกรรมท่ีทำงโรงเรียนจัดท ำข้ึนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนทำงด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรมผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรทุกวัน  วันละ ๑ ระดับชั้น
ในช่วงเช้ำ  โดยมีคุณครูในแต่ละระดับชั้นเป็นผู้ดูแลกำรจัดกิจกรรม  และในบำงวันได้รับควำมอนุเครำะห์จำก
พระใบฎีกำปิยวัฒน์  ปิยวฑฺฒโก  เป็นผู้น ำกิจกรรมและเสวนำธรรม โดยได้รับควำมอนุเครำะห์จำกพระใบฎีกำ
ปิยวัฒน์  ปิยวฑฺฒโก  เป็นผู้น ำกิจกรรมและเสวนำธรรม มีกำรมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีควำมซื่อสัตย์
โดยกำรเก็บของได้และส่งคืนเจ้ำชอง  กำรส่งเสริมให้นักเรียนภูมิใจในควำมเป็นไทย  ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม  
ประเพณีและค่ำนิยมที่ดีงำมของไทย  รวมทั้งส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ด้วยกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญ
ต่ำงๆ ทั้งกำรจัดภำยในโรงเรียนและกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น กำรร่วมขบวนแห่ของอ ำเภอ
ศรีส ำโรงในงำนประเพณีลอยกระทง  เผำเทียนเล่นไฟ  จ.สุโขทัย  กำรร่วมกับเทศบำลศรีส ำโรงในกำรรณรงค์
เมำไม่ขับ  กำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  กำรร่วมกันก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย  กำรรณรงค์ออกเสียง
เลือกตั้งนำยกเทศมนตรี  เป็นต้น ร่วมกับส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง จัดอบรมกำรช่วยฟื้นคืนชีพ
พ้ืนฐำน (CPR)  ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดสุโขทัย  ให้ควำมรู้ในโครงกำรอัยกำรและสหวิชำชีพร่วมใจช่วยเหลือ
ผู้หญิง  เด็กและผู้ถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว  เป็นต้น  นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้ 
มีกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  โดยจัดรำยวิชำท้องถิ่นอ ำเภอศรีส ำโรง  เพ่ือให้
นักเรียนรู้จักชุมชนของตนเอง  รวมทั้งมีกำรออกไปใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ผู้เรียนได้วำงแผนกำรท ำงำน
พัฒนำทักษะกำรคิด  ในด้ำนของสุขภำพ  งำนโภชนำกำรได้มีกำรคัดเลือกร้ำนค้ำที่จะมำท ำกำรขำยสินค้ำใน
โรงอำหำรในโรงเรียนในรูปของคณะกรรมกำรประเมินทั้งในด้ำนคุณค่ำทำงโภชนำกำร  ควำมสะอำดและ
ปริมำณที่เพียงพอเหมำะสมกับรำคำ  เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำนักเรียนจะได้รับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำ  
สะอำดและปริมำณเพียงพอ  งำนอนำมัยโรงเรียนได้ท ำกำรดูแลทำงด้ำนสุขภำพอนำมัย  รวมทั้งกำรดูแล  
ควำมปลอดภัยทำงด้ำนร่ำงกำย  รวมทั้งด้ำนเพศ  โดยกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้  รณรงค์  จัดประกวดร้อง
เพลง  แต่งกลอนในงำนวันส ำคัญต่ำงๆ ได้แก่  วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก  วันเอดส์โลก  วันงดสูบบุหรี่  เป็น
กำรบูรณำกำรกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเป็นเวทีส่งเสริมศักยภำพของผู้เรียนตำมควำมถนัดของแต่ละบุคคล  ประสำน
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรดูแลภำวะสุขอนำมัยของทำงนักเรียน  เช่น กำรฉีดพ่นฆ่ำลูกน้ ำ
ยุงลำย  เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกของเทศบำลศรีส ำโรง  จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยและวินัยจรำจรกับต ำรวจ 
สภ.ศรีส ำโรง  จัดอบรม อย.น้อย  จัดอบรมกู้ชีพ CPR โดยประสำนควำมร่วมมือกับสำธำรณสุขอ ำเภอศรีส ำโรง  



 
๓๓ 

เป็นต้น  นอกจำกนี้ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ทำงโรงเรียนได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียน  โดยใช้กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ  ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนมีกำรคัดแยกขยะ  งำนสภำ
นักเรียนจัดตั้งธนำคำรขยะและท ำกำรรับซื้อขยะที่สำมำรถน ำไปรีไซเคิลได้จำกแต่ละห้องเรียน  และทำง
โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกเทศบำลศรีส ำโรงในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและ
เห็นควำมส ำคัญของกำรกำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียนอย่ำงยั่งยืนให้กับนักเรียนทุกคนรวมทั้ง
มีกำรทอดผ้ำป่ำขยะของแต่ละระดับชั้น  เพื่อให้นักเรียนให้ควำมส ำคัญกับปัญหำขยะและสิ่งแวดล้อม  มีกำร
ด ำเนินกำรธนำคำรโรงเรียน และธนำคำรโรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมสุดยอดนักออม  เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักกำร
ออม  ห้องสมุดโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง  เช่น  กำรมอบเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่ำน  
เป็นต้น  นอกจำกที่กล่ำวมำแล้วทำงโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ให้ครอบคลุมรอบด้ำน  
เช่น  โครงงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  กำรสวดมนต์นั่งสมำธิ  กำรออกก ำลังกำย  และกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรท ำอำหำร  งำนศิลปะ  งำนประดิดประดอย  เป็นต้น  เพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียน
อย่ำงหลำกหลำยทั้งด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์  สังคม  รวมถึงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย  ซึ่งกิจกรรม
ที่ทำงโรงเรียนได้จัดนั้นช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข   
๒.  ผลการด าเนินงาน 
  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน   ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  คิดค ำนวณและคิดวิเครำะห์  รวมทั้ง
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีได้ดี  รู้จักวำงแผน  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตำมหลักประชำธิปไตย   
กล้ำแสดงออกและแสดงควำมคิดเห็นหรือวิพำกษ์วิจำรณ์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหำควำมรู้
จำกสื่อและเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์  จ ำแนกแยกแยะได้ว่ำสิ่งไหนดี  ส ำคัญ  จ ำเป็น
รวมทั้ง ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่ำงๆ เลือกรับประทำนอำหำรที่สะอำดและมี
ประโยชน์  รักกำรออกก ำลังกำย  นักเรียนทุกคนสำมำรถเล่นกีฬำได้อย่ำงน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎ
กติกำของกลุ่ม  ของสถำนศึกษำ  ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยทุกประเด็นกำร
ประเมิน  มีเพียงประเด็นเดียวคือในส่วนของผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  พบว่ำยังต่ ำ
กว่ำค่ำเป้ำหมำยซึ่งเป็นเรื่องที่โรงเรียนต้องเร่งรัดและพัฒนำต่อไป  ทั้งนี้  มีผลกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์จำก
กำรประเมินในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๔ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

๑.๑.๑  มีความสามารถในการ
อ่าน  เขียน  การสื่อสาร  และ 
การคิดค านวณ (ซึ่งน าผลมาจาก
การประเมินของครูผู้สอนทุกคน  
โดยใช้โปรแกรมงานทะเบียน 
วัดผล SGS ข้อ ๑,๒,๕) 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๓ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๑ ๗๑.๒๔ ๒๒.๔๘ ๒.๘๖ 

ม.๒ ๕๑.๗๔ ๔๑.๖๗ ๒.๗๑ 

ม.๓ ๖๕.๖๓ ๓๒.๗๑ ๐.๐๐ 

ม.๔ ๘๘.๕๖ ๑.๐๖ ๐.๐๐ 

ม.๕ ๕๗.๑๐ ๓๙.๖๘ ๐.๒๗ 

ม.๖ ๙๐.๖๖ ๘.๐๘ ๐.๕๑ 

เฉลี่ยรวม ๗๐.๖๘ ๒๔.๕๓ ๑.๑๖ 
 

หมายเหตุ : มีนักเรียนบางส่วนมีผลการประเมินไม่ผ่าน  และบางส่วนไม่ถูก
ประเมิน  เนื่องจากออกกลางคัน 
 
     จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
เขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๒๑ 
 

 
 
 
 



 
๓๕ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
๑.๑.๒  ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
และแก้ปัญหา  
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๓ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับชั้น ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๑ ๗๐.๔๘ ๒๒.๘๖ ๓.๔๓ 

ม.๒ ๕๒.๑๓ ๔๑.๖๗ ๒.๓๓ 

ม.๓ ๖๖.๐๕ ๓๒.๓๐ ๐.๐๐ 

ม.๔ ๘๗.๒๙ ๑.๙๑ ๐.๒๑ 

ม.๕ ๕๕.๕๐ ๔๑.๐๒ ๐.๕๔ 

ม.๖ ๘๕.๖๑ ๑๓.๖๔ ๐.๐๐ 

เฉลี่ยรวม ๖๙.๕๒ ๒๕.๖๕ ๑.๒๐ 

 
จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา ในระดับดี 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๗ 
 

 
 
 



 
๓๖ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
๑.๑.๓  ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม   
 
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๓ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๑ ๔๑.๐๖ ๔๖.๐๑ ๑๒.๙๓ 

ม.๒ ๖๐.๓๑ ๒๘.๐๒ ๑๑.๖๗ 

ม.๓ ๗๙.๘๓ ๑๙.๓๓ ๐.๘๔ 

ม.๔ ๔๑.๓๘ ๔๒.๒๔ ๑๖.๓๘ 

ม.๕ ๔๑.๓๐ ๓๙.๑๓ ๑๙.๕๗ 

ม.๖ ๖๑.๑๑ ๑๗.๖๘ ๒๑.๒๑ 

เฉลี่ยรวม ๕๔.๑๗ ๓๒.๐๗ ๑๓.๗๖ 

 
       จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  ในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๔ 
 

 
 
 



 
๓๗ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
๑.๑.๔  ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
 
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศกึษา 25๖๓ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๑ ๗๑.๘๗ ๒๐.๑๕ ๗.๙๘ 

ม.๒ ๖๗.๗๐ ๒๓.๓๕ ๘.๙๕ 

ม.๓ ๗๙.๘๓ ๑๙.๓๓ ๐.๘๔ 

ม.๔ ๗๓.๗๑ ๒๔.๑๔ ๒.๑๕ 

ม.๕ ๘๐.๔๓ ๑๕.๒๒ ๔.๓๕ 

ม.๖ ๖๑.๑๑ ๒๘.๒๘ ๑๐.๖๑ 

เฉลี่ยรวม ๗๒.๔๔ ๒๑.๗๕ ๕.๘๑ 

 
       จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๙ 
 

 
 



 
๓๘ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑.๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา                             
        - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษากับค่าเป้าหมาย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา 25๖๓ จ าแนกตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการเรียน ๒.๕  

ขึ้นไป 
เกณฑ ์ ผลสัมฤทธิ ์

ภำษำไทย ๗๐ ๖๕.๒๕ 
คณิตศำสตร ์ ๗๐ ๕๓.๘๓ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี ๗๐ ๖๙.๓๖ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ๗๐ ๗๐.๖๗ 
สุขและพลศึกษำ ๗๐ ๘๔.๖๔ 
ศิลปะ ๗๐ ๗๘.๗๖ 
กำรงำนอำชีพ ๗๐ ๘๑.๒๘ 
ภำษำต่ำงประเทศ ๗๐ ๕๑.๕๑ 

เฉลี่ยรวม ๗๐ ๖๘.๙๑ 
       

       จากตารางพบว่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ระดับ ๒.๕ ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๑  
ซ่ึงต่ ำกวำ่เกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๐ 
  

 



 
๓๙ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑.๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรของ
สถานศึกษา                             
        - นักเรียนที่มี
ผลการเรียนเฉลี่ย 
๒.๕๐ ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดง  ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา 25๖๓   
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนเฉลีย่ ๒.๕ ขึ้นไป ทั้งหมด 

มีผลการเรียน ๒.๕๐ 
ขึ้นไป 

มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๒๖๒ ๑๒๔ ๔๗.๓๓ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๒๕๗ ๑๑๖ ๔๕.๑๔ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๒๓๘ ๑๕๘ ๖๖.๓๙ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๒๓๓ ๑๖๕ ๗๐.๘๒ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๑๘๔ ๑๑๑ ๖๐.๓๓ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๑๙๘ ๑๕๗ ๗๙.๒๙ 

รวม ๑๓๗๒ ๘๓๑ ๖๐.๕๗ 

รวมคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๗ 
      

      จากตารางพบว่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับ ๒.๕ 
ขึ้นไปในแต่ละระดับชั้น  คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๗  ซ่ึงต่ ำกวำ่เกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๐ 
  

 



 
๔๐ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 - ผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมแิสดง  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ๖  
ปีการศึกษา 25๖๑ – ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
๔๑ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
                                           
๑.๑.๖  มีความรู้   ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละของนักเรียนมีความรู้   ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๓ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๑ ๒๕.๙๕ ๕๓.๘๒ ๒๐.๒๓ 

ม.๒ ๓๓.๐๗ ๔๗.๘๖ ๑๙.๐๗ 

ม.๓ ๓๙.๐๘ ๓๒.๓๕ ๒๘.๕๗ 

ม.๔ ๔๗.๒๑ ๔๒.๙๒ ๙.๘๗ 

ม.๕ ๕๔.๓๕ ๓๘.๐๔ ๗.๖๑ 

ม.๖ ๗๐.๗๑ ๒๕.๒๕ ๔.๐๔ 

เฉลี่ยรวม ๔๕.๐๖ ๔๐.๐๔ ๑๔.๙๐ 

 
       จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความรู้   ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๐ 
 

 



 
๔๒ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑.๒.๑  คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดง  ร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ าแนกตามระดับ
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ 

ม.๑ ๘๓.๔๓ ๑๓.๙๑ ๐.๓๘ 

ม.๒ ๗๑.๓๒ ๑๔.๔๒ ๐.๕๘ 

ม.๓ ๗๕.๗๘ ๒๒.๕๗ ๐.๐๐ 

ม.๔ ๘๘.๗๗ ๐.๖๔ ๐.๒๑ 

ม.๕ ๘๒.๕๗ ๑๔.๔๘ ๐.๐๐ 

ม.๖ ๙๕.๒๐ ๔.๐๔ ๐.๐๐ 

เฉลี่ยรวม ๘๒.๘๕ ๑๓.๗๒ ๐.๒๒ 

 
       จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗ 
 

 
 
 
 
 



 
๔๓ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
๑.๒.๒  ความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทยของนักเรียน                                                    

 
แผนภูมิแสดง  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ 

ม.๑ ๙๒.๙๖ ๖.๑๐ ๐.๙๔ 

ม.๒ ๗๘.๑๐ ๑๘.๐๒ ๓.๘๘ 

ม.๓ ๘๘.๒๐ ๑๐.๑๕ ๑.๖๕ 

ม.๔ ๙๐.๖๘ ๐.๒๑ ๙.๑๑ 

ม.๕ ๘๖.๖๐ ๑๐.๔๖ ๒.๙๔ 

ม.๖ ๙๗.๒๒ ๒.๐๒ ๐.๗๖ 

เฉลี่ยรวม ๘๘.๙๖ ๗.๘๓ ๓.๒๑ 

 
       จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทยของนักเรียน   ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๙ 
 

 
 



 
๔๔ 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
๑.๒.๓  การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นสุขภาวะทาง
จิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็น
ธรรมต่อสังคมของนักเรียน                   

 
แผนภูมิแสดง  ร้อยละของผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็น 
ของผู้อ่ืนสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ 

ม.๑ ๕๕.๓๔ ๒๔.๔๓ ๒๐.๒๓ 

ม.๒ ๕๗.๕๙ ๒๑.๗๙ ๒๐.๖๒ 

ม.๓ ๖๑.๓๔ ๒๐.๕๙ ๑๘.๐๗ 

ม.๔ ๖๐.๕๒ ๒๐.๑๗ ๑๙.๓๑ 

ม.๕ ๗๗.๗๒ ๑๑.๔๑ ๑๐.๘๗ 

ม.๖ ๗๙.๒๙ ๑๒.๑๒ ๘.๕๙ 

เฉลี่ยรวม ๖๕.๓๐ ๑๘.๔๒ ๑๖.๒๘ 
 

       จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน  
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๒ 
 



 
๔๕ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
๑.๒.๔  สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 
         -  การเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม             

 
 
 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ระดับชั้น ร้อยละ 

ม.๑ ๙๖.๙๕ 

ม.๒ ๙๒.๒๒ 

ม.๓ ๙๔.๑๒ 

ม.๔ ๙๗.๔๒ 

ม.๕ ๙๗.๒๘ 

ม.๖ ๙๓.๙๔ 

เฉลี่ยรวม ๙๕.๒๖ 

 
       จากตารางพบว่านักเรียนที่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖ 
 

 



 
๔๖ 

              ประเด็น ผลการประเมิน 
 
      - การมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ของนักเรียน        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 
แผนภูมแิสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ 

ม.๑ ๖๑.๐๗ ๒๗.๔๘ ๑๑.๔๕ 

ม.๒ ๖๗.๗๐ ๑๘.๖๘ ๑๓.๖๒ 

ม.๓ ๗๖.๘๙ ๑๒.๑๙ ๑๐.๙๒ 

ม.๔ ๗๐.๓๙ ๑๕.๔๕ ๑๔.๑๖ 

ม.๕ ๗๗.๗๒ ๑๑.๙๕ ๑๐.๓๓ 

ม.๖ ๘๒.๘๓ ๙.๐๙ ๘.๐๘ 

เฉลี่ยรวม ๗๒.๗๗ ๑๕.๘๑ ๑๑.๔๓ 

 
      จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๘ 
 

 
 
 
 

 



 
๔๗ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
๑.๒.๕  การมีนิสัย 
รักการอ่าน             

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินนิสัยรักการอ่าน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับคุณภาพ 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๑ ๗๔.๘๖ ๒๓.๒๔ ๑.๙๐ 

ม.๒ ๖๕.๘๙ ๒๙.๘๔ ๔.๒๗ 

ม.๓ ๗๘.๒๖ ๒๐.๐๘ ๑.๖๗ 

ม.๔ ๙๐.๒๕ ๐.๔๒ ๙.๓๓ 

ม.๕ ๘๐.๙๗ ๑๕.๘๒ ๓.๒๑ 

ม.๖ ๙๔.๗๐ ๔.๕๕ ๐.๗๕ 

เฉลี่ยรวม ๘๐.๘๒ ๑๕.๖๖ ๓.๕๒ 

 
       จากตารางพบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินนิสัยรักการอ่าน ในระดับดีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๘ 
 

 
 
 



 
๔๘ 

๓.  จุดเด่น 
โรงเรียนได้น ำผลกำรประเมินตนเอง  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  มำร่วมกันวิเครำะห์และวำงแผนใน 

กำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  ทั้งด้ำนคุณภำพผู้เรียนและด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบกับมีกำร
เพ่ิมประเด็นกำรประเมินรักกำรอ่ำนในมำตรฐำนที่ ๑  และกำรพัฒนำโรงเรียนสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล  โดย
กำรสอดแทรกลงไปในทุกกิจกรรมทั้งกำรจัดกำรเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนำทักษะ  งำนหรือโครงกำรต่ำงๆ  ส่งผลให้
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผน  กำรคิดวิเครำะห์  กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  สำมำรถน ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำของตนเองอย่ำงเป็นระบบ  นักเรียนทุกคนมีผลงำนกำรสร้ำงนวัตกรรม  อันเนื่องมำจำกกำรที่โรงเรียน
ก ำหนดอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำว่ำ  “คิดวิเครำะห์ด้วยโครงงำน” และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็น “ร่วมคิด  
ร่วมท ำ”  และผลจำกกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  ส่งผลให้นักเรียนจ ำนวนมำกได้รับรำงวัลจำกเวทีกำร
แข่งขันต่ำงๆ ทั้งด้ำนวิชำกำร  ด้ำนทักษะและด้ำนควำมประพฤติ  ได้แก่  นักเรียนได้รับรำงวัลนวัตกรรมเยำวชน
ระดับชำติประเภทอุตสำหกรรมชุมชนขนำดกลำง  เจลล์แต้มสิวจำกสำรสกัดเมล็ดเพกำ  จำกส ำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ  ชนะเลิศกำรประกวดเรียงควำมในวันคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  ของอ ำเภอศรีส ำโรง  เป็นต้น 
   โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร  เป็นประจ ำทุกวัน  โดยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงวัดและโรงเรียน โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และขอรับกำร
ประเมินสถำนศึกษำพอเพียง  เพื่อเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยกำร
สอดแทรกลงไปในทุกงำน  กิจกรรม/โครงกำร  รวมทั้งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีควำม
ประพฤติด้ำนคุณธรรม  จริยธรรมและจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคม    มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน  นักเรียนมีเหตุ  มีผล  ยอมรับควำมคิดเห็นของเพ่ือนและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี  รู้จักกำรดูแลรักษำสุขภำพส่งผลให้ร่ำงกำยแข็งแรง  มีสมรรถภำพทำงกำย  น้ ำหนักและส่วนสูง
ตำมเกณฑ์  มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน  มีควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ช่วยบิดำมำรดำและผู้ปกครอง
ท ำงำนบ้ำน  รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน  ชุมชนและสังคม  จำกกำรหล่อหลอมทุกกิจกรรม
ดังกล่ำวส่งผลให้โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนระดับประเทศ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓  นักเรียนสำมำรถเป็นแกนน ำในกำรจัดกิจกรรมและให้ควำมรู้กับผู้ที่มีศึกษำดูงำนได้  นำงสำวศุภกำนต์  
นวรัตนำรมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/๑  ได้รับรำงวัลนักเรียนพระรำชทำน  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และในด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพร่ำงกำย  ทำงโรงเรียนมีผลกำรแข่งขันทำงด้ำนกีฬำอย่ำงหลำกหลำย
ประเภทและมีผลกำรแข่งขันในทุกระดับ  นักเรียนที่มีควำมสำมำรถได้รับกำรส่งเสริม  ให้พัฒนำเป็นนักกีฬำ
อำชีพและศึกษำต่อในด้ำนที่ตนเองถนัด  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  มีผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อใน
ระดับอุดมศึกษำในระดับสูง  ซึ่งทำงโรงเรียนได้สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับนักเรียนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  
มีควำมประพฤติดีและสร้ำงชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยกำรจัดหำทุนกำรศึกษำ  ท ำเกียรติบัตรให้นักเรียนเรียนดี  
รวมทั้งกำรมอบรำงวัลจำกกำรแข่งขันหน้ำเสำธงเป็นประจ ำ  เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
 
 
 



 
๔๙ 

๔.  จุดควรพัฒนา 
ถึงแม้ว่ำโรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึกท่ีดีต่อตนเองและ 

สังคม  แต่ยังพบว่ำมีนักเรียนบำงส่วนที่ยังคงต้องติดตำมแก้ไขและพัฒนำปลูกฝังต่อไป  ทั้งในเรื่องของคุณภำพ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในด้ำนคุณภำพผู้เรียนนั้น  พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำร
ทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ยังต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ซึ่งทำงโรงเรียนต้องหำแนวทำงใน
กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่อไป ส่วนในด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งพบว่ำมีผู้เรียนบำงส่วนให้
ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยีจนเกินไป  ท ำให้ขำดควำมสนใจในกำรเรียน  อีกทั้งสภำพสังคมในปัจจุบันท ำให้
นักเรียนขำดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและคนรอบข้ำง  รวมทั้งผู้เรียนบำงส่วนยังละเลยต่อระเบียบวินัยและขำดจิต
สำธำรณะ  จึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนให้มากขึ้น  จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นนิสัย 
รักการอ่านทุกที่ทุกเวลา  จากสื่อต่างๆ รอบตัว  และน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ร่องรอย/หลักฐาน 

  ๒.๑  มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ    
         ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ๑. โครงกำรที่สนับสนนุ 
- โครงกำรพัฒนำงำนบุคคล 
- โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำน 
- โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรม เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
- โครงกำรงำนอำคำรสถำนที่ 
- โครงกำรจัดตกแต่งภูมิทัศน ์
- โครงกำรพัฒนำตำมหลักสูตรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 
- โครงกำรนิเทศภำยใน 
- โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน 
- โครงกำรสวัสดิกำรคร ู
- โครงกำรระดมทรัพยำกรของ
สถำนศึกษำ 
๒. บันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขัน้พื้นฐำน 
๓. บันทึกกำรประชุมครูและบุคลำกร 
๔.  รูปถ่ำยกิจกรรม 

  ๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ 
         ของสถำนศึกษำ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

  ๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่ 
         เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน 
         ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ 
         ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

  ๒.๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม 
         เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

  ๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
         และสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร 
         เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
         เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 
         และกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

 
 



 
๕๐ 

ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
1.  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ด้วย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  คณะครูท าการศึกษาข้อมูล  สารสนเทศจากการนิเทศ  ติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษา  เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  โดยทางโรงเรียน
ได้ก าหนดการจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นปีการศึกษา  มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความ
เหมาะสม  รวมทั้งจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดัง
แผนภาพขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนจัดท ำกลยุทธ์ (แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๑ 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจัดท ำกลยุทธ์ (แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ)  

P (Plan) 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน 
 

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
 

ออกแบบ/จัดท ำแบบส ำรวจ/กำรเก็บข้อมูล ควำมคิดเห็น  
 

- รับทรำบบทบำทหนำ้ที่ขอบข่ำยกำรปฏิบัติงำน 
- รวบรวมรำยงำนกำรประเมินโครงกำร  
- จัดท ำข้อมูล AAR 

 - รวบรวมเอกสำรเพื่อเตรียมจดัท ำแผนพัฒนำ 
  คุณภำพกำรศึกษำ 
- จัดท ำประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  ภำยในสถำนศกึษำ 

 

D (DO) 
ส ำรวจควำมคิดเห็นจำกครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณะกรรมกำร

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนตัวแทนผูป้กครอง/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนวิเครำะห์โรงเรยีน 
 

ก ำหนดร่ำงวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ 
 

จัดเก็บแบบส ำรวจข้อมูล/ควำมคิดเห็น 
 (แบบจัดท ำ SWOT)  

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในรูปควำมสมัพันธ์
แบบเมตริกซ์ โดยใช้ตำรำง TOWS Matrix  

รำยงำนผู้บริหำรสถำนศกึษำประกำศร่ำง วสิัยทัศน์ 
พันธกจิ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ ให้ครูทกุคนทรำบ 
ปรับปรุง/แก้ไข  

 

C (Check) 
 

ประชุมครูเสนอร่ำงวิสัยทัศน์  
พันธกิจเปำ้ประสงค์  ยุทธศำสตร์ 

 

 
ประชุมครูเสนอร่ำงวิสัยทัศน์  

พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ 
 

จัดท ำร่ำงแผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) โดยคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน 
 

ไม่ผำ่น 
 

ผ่ำน 
 

ผ่ำน 
 ไม่ผำ่น 

 

A (Action) 

จัดท ำรูปเล่มแผนกลยุทธ์(แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) 
 

ขอควำมเห็นชอบต่อประธำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

อนุมัติกำรใช้แผนกลยุทธ์/ประกำศใช้โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรกำรประกันคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

1. กำรประเมิน ปรับปรุงกำรด ำเนนิงำน     2. กำรเขียนโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร  3. กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร                  
4. กำรรำยงำนประเมินโครงกำร   5. กำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน(SAR)   6. รำยงำนต้นสังกัด 

 



 
๕๒ 

  ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนั้น  โรงเรียนได้จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนออกเป็น ๖ ฝ่ำย  
ได้แก่  ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยอ ำนวยกำร  ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ  ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ  ฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรม
นักเรียนและฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์  ซึ่งมีกำรมอบหมำยรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ก ำกับดูแล  
หัวหน้ำฝ่ำยงำนทั้ง ๖ ฝ่ำยและหัวหน้ำงำนในแต่ละฝ่ำย  ซึ่งในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  นั้นทำงโรงเรียนมีรอง
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนครบ ๓ ท่ำน  จึงแบ่งควำมรับผิดชอบท่ำนละ ๒ ฝ่ำย  ในส่วนของรูปแบบกำรบริหำรงำน
นั้น  โรงเรียนเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ตำม SSR - Model  ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ  
ได้แก่  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูและสังคม  โดยจัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ 
ครั้ง  เพื่อให้ผู้ปกครองสะท้อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของทำงโรงเรียน  รวมทั้งน ำเสนอแนวทำงจัดกำรศึกษำ
เพ่ือพัฒนำผู้เรียน  ส่วนนักเรียนให้มีกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนและสำมำรถน ำเสนอ
แนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสภำนักเรียนมำยังคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  จัดประชุมระดม
ควำมคิดเห็นทั้งจำกคณะครูและคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดยจัดให้มีกำรประชุมคณะครูอย่ำง
น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๒ ครั้ง  ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรสถำนศึกษำสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง  
เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือช่วยกันก ำหนดวิสัยทัศน์ของทำงโรงเรียน   
 ด้ำนกำรพัฒนำงำนวิชำกำร  ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ให้เป็นไปตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้คณะครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรพูดคุยปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ  
ท ำกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำและร่วมกันพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือให้มีควำมเหมำะสมในกำรใช้
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในปีกำรศึกษำต่อไป  นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
และงำนวิชำกำรสถำนศึกษำ  ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และหัวหน้ำงำนส ำคัญในงำนบริหำร
วิชำกำร  ซึ่งคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวจะมีกำรประชุมสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง  เพื่อร่วมปรึกษำ รับฟังปัญหำ  
รวมถึงกำรหำแนวทำงแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ครอบคลุมควำมต้องกำรทุกกลุ่มเป้ำหมำย  มีกำรจัดแผนกำรเรียนอย่ำงหลำกหลำยที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของทุกกลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มเช่น  นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษในปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓  โรงเรียนได้ท ำกำรทดลองเปิดห้องเรียนพิเศษคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
– ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๕  มีรำยวิชำเพ่ิมเติมภำษำจีน ส ำหรับนักเรียนที่มีควำมต้องกำรภำษำ 
ที่สำม  เปิดรำยวิชำเพ่ิมเติมงำนเกษตร  งำนอุตสำหกรรม  คหกรรม นอกจำกนี้โรงเรียนให้กำรสนับสนุนกำร
แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร กีฬำทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนำตนเองอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ ตลอดทั้งให้กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพ โดยครูแนะแนว และวิทยำกำรภำยนอก 
เป็นต้น 
 กำรพัฒนำบุคลำกรทำงโรงเรียนมีกำรส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
ทั้งจำกกำรอบรม  สัมมนำ ศึกษำต่อ ทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก  โรงเรียนเป็นหน่วยใน



 
๕๓ 

กำรจัดอบรมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โรงเรียนขอรับกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียงเพ่ือเป็นศูนย์กำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ครูได้พัฒนำศักยภำพของตนเอง  นอกจำกนี้ทำงโรงเรียน 
จัดให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  โดยคณะกรรมกำรนิเทศภำยใน ซ่ึง
จัดกำรนิเทศแบบ LS  คุณครูมีกำรจัดกลุ่มชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)  สมำชิกในกลุ่ม PLC มีกำร
พูดคุยเกีย่วกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ปัญหำที่ค้นพบและหำแนวทำงแก้ปัญหำร่วมกัน  ก ำหนดปฏิทินนิเทศ  
ออกนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้โดยสมำชิกในกลุ่ม PLC  เมื่อท ำกำรนิเทศกำรสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
คณะกรรมกำรนิเทศจะมีกำรสะท้อนผลกำรนิเทศให้ผู้เข้ำรับกำรนิเทศรับทรำบทันที  ในส่วนของงำน / 
กิจกรรม / โครงกำร  ก ำหนดให้มีกำรนิเทศโดยหัวหน้ำงำน  และจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรรำยงำนฝ่ำย
แผนงำน  ซึ่งจะช่วยให้ครูเกิดกำรพัฒนำตนเองในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและพัฒนำผู้รียน
ได้อย่ำงแท้จริง  ส่งเสริมให้ครูศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น  รวมทั้งกำรขอมีและขอเลื่อนวิทยฐำนะท่ีสูงขึ้น  ซึ่งจะ
เห็นได้จำกมีคณะครูที่ศึกษำต่อในระดับปริญญำโทจ ำนวน ๓ คน  และครูที่ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้น
ในปีที่ผ่ำนมำจ ำนวน ๒ ท่ำน และก ำหนดให้คณะครูท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนนั้น  ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ทำง
โรงเรียนมีอำคำรเรียนเพ่ิมเติม ๑ หลัง  ซึ่งใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.๕ และ ม.๖ ห้องปฺฏิบัติกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ ๔ ห้องเรียน  เมื่อมีอำคำรเพียงพอจึงงดกำรใช้อำคำรเก่ำซ่ึงมีสภำพช ำรุดอันอำจจะเป็น
อันตรำยกับนักเรียน  และทำงโรงเรียนได้ท ำกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่  ห้องปฏิบัติกำร  ห้องสมุด ปรับพื้นที่
หลังโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำเกษตร  จัดตกแต่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์  
รวมทั้งพัฒนำสื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ท ำกำรติดตั้งเครื่องเสียงในแต่ละห้องเรียน ให้มีควำมพร้อมและเอ้ือ
ต่อกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเต็มศักยภำพและปลอดภัย 
 ในส่วนของกำรดูแลนักเรียนทำงโรงเรียนยังได้มีกำรน ำระบบ PS School มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งจะเป็นระบบกำรเช็คชื่อนักเรียนมำโรงเรียน  กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ  กำร
ตัดคะแนนควำมประพฤติ  รวมทั้งกำรเช็คชื่อรำยคำบ  ซึ่งระบบดังกล่ำวจะเป็นช่องทำงติดต่อระหว่ำงโรงเรียน  
ครูที่ปรึกษำ  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  โดยผู้ปกครองสำมำรถดำวน์โหลดแอฟพลิเคชั่น  แล้วเข้ำไปดู
รำยละเอียดกำรมำเรียนของนักเรียนได้ตลอดเวลำ  สร้ำงช่องทำงกำรติดต่อภำยในโรงเรียนผ่ำนแอพพลิเคชั่น
ไลน์เพ่ือให้คณะครูสำมำรถแจ้งและรับข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงนี้  ซึ่งรวดเร็วและประหยัดทรัพยำกร  รวมทั้งมีกำร
ใช้โปรแกรม SGS ในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและแจ้งผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองรับทรำบ
อย่ำงรวดเร็ว   
๒.  ผลการพัฒนา 

๒.๑  สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภำพปัญหำควำม 
ต้องกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ  นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น  และ
สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปตำมแผนกำรศึกษำชำติ 
  ๒.๒  แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย  มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญตำมมำตรฐำน



 
๕๔ 

ต ำแหน่ง  ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน  ทันสมัย  น ำไปประยุกต์ใช้ได้  ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ
และมีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 

 ๒.๓  สถำนศึกษำมีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ให้ 
สอดคล้องกับสภำพปัญหำ  ควำมต้องกำรพัฒนำ  และนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ  โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำและรับผิดชอบ 

 ๒.๔  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรร่วม 
วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  และรับทรำบ  รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 ๒.๕  สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ  ก ำกับ ติดตำม  และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่เหมำะสม  เป็นระบบและต่อเนื่อง  เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  โดยปรับรูปแบบ
ตำมควำมเหมำะสมของบริบท 

 ๒.๖  สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำรและจัดกำรเชิงระบบ  โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  ยึดหลัก 
ธรรมำภิบำล  และแนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ 
  ๒.๗  สถำนศึกษำมีกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรพัฒนำกำรศึกษำจำกสมำคมศิษย์เก่ำ  ผู้ปกรอง
นักเรียนและเครือข่ำยอุปถัมภ์  ส่งผลให้สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  รวมทั้งมีควำม
พร้อมในด้ำนสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๒.๘  สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ  โดย
กำรส่งเสริมให้เข้ำร่วมกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งในสถำนศึกษำยังมีกำรจัดอบรม  ประชุมเพ่ือ
พัฒนำบุคลำกรเป็นประจ ำรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ขยำยผลกำรอบรม  
ประชุม  สัมมนำให้บุคลำกรอ่ืนๆ ในสถำนศึกษำรับทรำบ 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

 

แผนภูมิแสดง  ร้อยละของจ านวนที่ชั่วโมงท่ีครูได้รับการพัฒนาทาง
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๕๕ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การจัดหาทรัพยากร 
 
 
 

ผลการจัดหาทรัพยากร/วิธีการ 
       ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรส าหรับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยการระดมทรัพยากรในการ
พัฒนาโรงเรียน  ประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า  ในการจัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการ  ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน  มีการ
ระดมบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียน 
การสอน 
 

 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจาก
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนิเทศ ร้อยละ 

ยังไม่เคยได้รับกำรนิเทศ ๐ 

๑ ครั้ง/ภำคเรียน ๔.๗๖ 

๒ ครั้ง/ภำคเรียน ๒๙.๗๖ 

มำกกว่ำ ๒ ครั้ง/ภำคเรียน ๖๕.๔๘ 

 
       จากตารางพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
ศรีส าโรงชนูปถัมภ์ส่วนใหญ่ได้รับการนิเทศมากกว่า ๒ ครัง้/ภาคเรียน  
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๘ 
 

 



 
๕๖ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 

การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

แผนภูมิแสดง  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  จ าแนกตามรายการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจด้าน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน ๘๓.๒๔ ๘๔.๒๕ ๗๘.๓๘ 

กำรพัฒนำหลักสูตร ๘๗.๖๐ ๘๘.๑๒ ๘๑.๒๖ 

กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๘๓.๙๐ ๘๔.๐๕ ๘๓.๐๑ 

กำรบริกำรทำงกำรศึกษำอ่ืนๆ ๘๕.๒๗ ๘๔.๙๗ ๘๒.๑๕ 

ภาพรวมเฉลี่ย ๗๙.๒๘ ๘๔.๕๔ ๘๒.๐๓ 
 
 

          จากตารางพบว่า  ในภาพรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามี
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  
คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๘ , ๘๔.๕๔ และ ๘๒.๐๓  ตามล าดับ 
 
 

 

 
 
 
 



 
๕๗ 

3. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีกำรน ำผลกำรประเมินในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  มำวิเครำะห์และวำงแผนกำรด ำเนินงำน
ซ่ึงโรงเรียนมีกำรบริหำรและจัดกำรอย่ำงเป็นระบบแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมำภิบำล ภำยใต้ SSR – 
Model  มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน  มีกำรมอบหมำยรองผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำงำนดูแล
ฝ่ำยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกภำระงำน  มีกำรจัดปฏิทินปฏิบัติงำนและด ำเนินงำนตำมท่ีก ำหนด  
โดยทำงโรงเรียนได้ใช้เทคนิคกำรประชุมที่หลำกหลำยวิธี เช่น  กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม  กำรประชุม
ระดมสมองและกำรประชุมกลุ่ม  กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร  เช่น กำรใช้กลุ่มไลน์ของ
บุคลำกรในกำรแจ้งข่ำวสำรรำชกำร และแสดงควำมคิดเห็นในกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำหมำยที่ชัดเจน  มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ที่สอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศึกษำ  สภำพปัญหำ  ควำมต้องกำรพัฒนำ  และ
นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ  โรงเรียนมีกำรส่งเสริมให้ครูมีกำรพัฒนำตนเองเพ่ือให้พร้อมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่  ซึ่งจะเห็นได้จำก
มีคณะครูที่ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น  และมีครูที่มีวิทยฐำนะสูงขึ้นในรอบปีที่ผ่ำนมำจ ำนวน ๒  คน  และ
ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ  มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  ประเมินผล  โดยใช้
ระบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ LS  ซึ่งได้รับควำมอนุเครำะห์จำกมหำวิทยำลัยนเรศวรมำให้ควำมรู้และ
ช่วยพัฒนำครูให้สำมำรถด ำเนินกำรนิเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีกำรด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำนผลกำร
จัดกำรศึกษำ  สถำนศึกษำมีครูครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสอนตรงตำมวิชำเอกและควำมถนัด  มีจ ำนวน
เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  อีกทั้งสถำนศึกษำยังมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง  โดยกำรจัดอบรม  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิค  วิธีกำรสอน  รวมทั้งกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับกำรพัฒนำตนเองจำกหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง จำกผลกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรำงวัลผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัล 
SCQA โรงเรียนมำตรฐำนสำกล   
๔.  จุดควรพัฒนา 
  ๔.๑  กำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียนและชุมชน โดยให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนในกำรช่วยพัฒนำหลักสูตร 
   ๔.๒  กำรพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครองและเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง  รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ  
และกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
 ๔.๓  พัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีควำมยั่งยืนและบริกำรแก่ชุมชน 
 ๔.๔  ควรมีกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่ำงเป็นรูปธรรม  และแจ้งผลกำรประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ 



 
๕๘ 

 ๔.๕  กำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นระบบพร้อมใช้  และจัดเก็บไว้ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์  เช่น
ไว้บนเว็ปไซต์โรงเรียน  เพจงำนประชำสัมพันธ์หรือในไดร์ฟ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ร่องรอย/หลักฐาน 

   ๓.๑  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด 
          และปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไป 
          ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑๐๐ ๙๔.๘๗ ๑. โครงกำรที่สนับสนุน 
-โครงกำรนิเทศภำยใน 
-โครงกำรพัฒนำงำนวัดผลและ
ประเมินผลกำรเรียน 
-โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียน 
-โครงกำรพัฒนำข้อมูลระบบ
สำรสนเทศ 
-โครงกำรห้องเรียนอัจฉริยะ 
-โครงกำรค่ำยวิชำกำร 
-โครงกำรกลุ่มสำระ ๘ กลุ่ม
สำระ 
๒. หลักสูตรสถำนศึกษำและ
เอกสำรประกอบหลักสูตร 
๓.  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๔. เอกสำรทำงกำรศึกษำ (ปพ.) 
๕. แบบรำยงำนกำรนิเทศ
ภำยใน 
๖. โปรแกรม SGS, PS School 

   ๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และ 
          แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๙๐ ๙๖.๑๕ 

   ๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ๑๐๐ ๑๐๐ 

   ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำง 
          เป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

๑๐๐ ๑๐๐ 

   ๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
          ย้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง 
          กำรจัดกำรเรียนรู้ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๑.  กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  โดยกำรด ำเนินงำนโครงกำร/  
กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย  โดยเริ่มจำกกำรก ำหนดให้ครูมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้
เป็นไปตำมศักยภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำน  ตัวชี้วัดของหลักสูตร  ก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้  มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนและธรรมชำติวิชำ  ทั้ง
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบเดี่ยว  แบบกลุ่ม  น ำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยมำใช้ใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  กำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนกำรคิด  กระบวนกำรใช้ปัญหำเป็นหลัก  รวมทั้งกำรจัดกิจกรรม



 
๕๙ 

กำรเรียนรู้แบบโครงงำน  ก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเรื่องต่ำงๆ ได้แก่  กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบ STEM  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ EIS  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน IS  กำรน ำสื่อและ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ DLIT  กำรสอดแทรกหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน ซึ่งอยู่ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  มีกำรสร้ำงข้อตกลงร่วมกันใน 
ชั้นเรียนระหว่ำงครูและนักเรียนในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน  เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ที่ดี  
และในทุกสิ้นปีกำรศึกษำ  งำนหลักสูตรได้จัดประชุมคณะครูเพื่อให้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้มีกำรประเมิน
กำรใช้หลักสูตร  ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ให้เป็นหลักสูตรเพ่ือกำรพัฒนำสู่ประชำคม
อำเซียนและมำตรฐำนสำกล  รวมทั้งกำรพัฒนำหลักสูตรตำมนโยบำยกำรศึกษำชำติ   โดยกำรปรับโครงสร้ำง
รำยวิชำ  หน่วยกำรเรียนรู้  นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนยังมีกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  สนับสนุนให้
ครูได้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำตนเองในกำรจัดกิจกรรมจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้นักเรียนทุกคน
มีส่วนร่วม  โดยลงมือปฏิบัติจริงจนสำมำรถสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกำรคิด 
เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน  ครูได้มอบหมำยภำระงำน  ชิ้นงำนให้นักเรียนได้พัฒนำองค์ควำมรู้ด้วย
ตนเอง   นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนยังได้พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  กำร
พัฒนำและใช้สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้  ส่งผลให้ครูมีกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  มี 
กำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น  ครูทุกคนท ำงำนวิจัยใน
ชั้นเรียนปีกำรศึกษำละ ๑  เรื่องและได้รับกำรตรวจให้ค ำแนะน ำจำกผู้เชี่ยวชำญ  คณะครูได้ตั้งกลุ่ม PLC 
เพ่ือให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันน ำเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียนร่วมกัน   
   ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้  ทำงโรงเรียนได้ก ำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผล 
ทั้งระหว่ำงเรียน  และสอบปลำยภำคเรียน  โดยใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง  เหมำะสมกับ
สภำพวิชำ  ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย  ทั้งกำรประเมินจำกแบบทดสอบ  กำรสังเกต  กำร
จัดท ำชิ้นงำนส ำคัญ (คุณครูทุกคนต้องก ำหนดชิ้นงำนส ำคัญแจ้งทำงโรงเรียนและแจ้งให้ผู้เรียนทรำบล่วงหน้ำ)  
ให้ครอบคลุมทั้งด้ำนควำมรู้  ทักษะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ส ำคัญ  โดยในส่วนของ
แบบทดสอบวัดผลกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียนนั้น  ทำงโรงเรียนได้ก ำหนดให้ครูผู้สอนสร้ำง
แบบทดสอบที่สอดคล้องกับมำตรฐำน  ตัวชี้วัดหรือผลกำรเรียนรู้  โดยอิงแบบทดสอบ O-Net,  PISA  และ
ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล  และผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน  รวมทั้งมีกำรจัดสอบวัดและประเมินผลตำมท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด โดยก ำหนดให้คณะครูต้อง
ส่งรำยงำนผลกำรพัฒนำผู้เรียน (ปพ.๕) อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๒ ครั้ง  โดยครั้งที่ ๑ ส่งหลังกำรทดสอกลำง
ภำคเรียนประมำณ ๑ และหลังกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ ๒ เพ่ือที่งำนวัดผลจะได้แจ้งผลคะแนนให้ผู้เรียน
ทรำบผ่ำนระบบ SGS และระบบ PS School  เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ปกครองนักเรียนทรำบคะแนนเก็บเป็นระยะ  
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้ผลคะแนนของตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำตนเอง 
 
 
 



 
๖๐ 

๒.  ผลการด าเนินงาน 
จำกกำรด ำเนินงำน / โครงกำร / กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย  เพ่ือพัฒนำให้ครูมีควำมสำมำรถใน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร  มีควำมสำมำรถในกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรเรียนรู้  มีควำมสุขในกำรเรียน 
โดยพบว่ำ 

๑) ครรู้อยละ ๙๔.๘๗  มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง   
เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เหมำะสมกับบริบทของวิชำและศักยภำพของผู้เรียน 
 ๒)  ครูร้อยละ ๙๖.๑๕  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมและเอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
 ๓)  ครูทุกคนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกตำมบริบทที่มีควำมเหมำะสมกับนักเรียนในแต่ละ
ห้องเรียน 
  ๔)  ทำงโรงเรียนมีระบบกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  ๕)  ครูทุกคนมีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เพื่อใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้  ซ่ึงส่งผลให้ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ ๓ อยู่ในระดับดีเลิศ 
๓. จุดเด่น 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ  เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและมีควำมเหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ  ครูมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  มีห้องเรียนและ
หอ้งปฏิบัติกำรที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  เช่น กำรพัฒนำห้องเรียน Smart classroom   กำรปรับปรุง
ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ  และครูมีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้  ครูมีควำมตั้งใจ  มุ่งมั่นในกำรพัฒนำ 
กำรสอนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  มีควำมรักในองค์กร มีควำมเสียสละ และมีกำรจัดกิจกรรมกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยและเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ผ่ำนกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรคิด  กำรปฏิบัติจริง   
มีกำรใช้วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย  ให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำกสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง  สถำนศึกษำมีครูครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสอนตรงตำมวิชำเอกและควำมถนัด  มีจ ำนวน
เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  อีกทั้งสถำนศึกษำยังมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง  โดยกำรจัดอบรม  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิค  วิธีกำรสอน  มีกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำตนเองจำกหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง  มีกระบวนกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็น
รูปแบบ  และส่งเสริมให้ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้มีบทบำทเป็นผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศในกลุ่มของตนเอง  ท ำให้
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  เพ่ือช่วยพัฒนำผู้เรียน  และมีกำรวัดและ
ประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ  กำรแจ้งผลกำรเรียนใช้เทคโนโลยีมำช่วยท ำให้ผู้เรียนได้รับทรำบผลกำรเรียน 
อย่ำงรวดเร็ว 
 



 
๖๑ 

๔. จุดควรพัฒนา 
  ทำงโรงเรียนควรมีกำรพัฒนำทีมช่วยเหลือให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและ 

น ำกระบวนกำรวิจัยมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อช่วยพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  ในส่วนของกำรวัดและ
ประเมินผลนั้น  ถึงแม้จะมีกำรแจ้งผลกำรวัดและประเมินผลอย่ำงเป็นระยะ  แต่พบว่ำมีนักเรียนบำงส่วนที่ยัง
ขำดควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเอง  มีผลกำรเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  และไม่ติดต่อขอแก้ไขผล
กำรเรียน  ส่งผลให้มีนักเรียนบำงส่วนที่มีผลกำรเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์  และส่งผลให้เมื่อถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  นักเรียนกลุ่มดังกล่ำวไม่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรพร้อมรุ่น  มีจ ำนวน
พอสมควร  ซึ่งควรมีกำรพัฒนำและแก้ปัญหำดังกล่ำวนี้  นอกจำกนี้เนื่องจำกโรงเรียนรับเป็นหน่วยฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครู   จึงมีนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเข้ำมำท ำกำรฝึกประสบกำรณ์ในโรงเรียน
จ ำนวนมำก  และส่วนใหญ่เป็นวิชำหลัก ซ่ึงนักศึกษำยังมีประสบกำรณ์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ค่อนข้ำง
น้อยและกำรควบคุมชั้นเรียนยังท ำได้ไม่ดีเท่ำท่ีควร  ดังนั้น  จึงควรมีพ่ีเลี้ยงที่มีประสบกำรณ์ท ำหน้ำที่ดูแลและ
ให้ค ำแนะน ำครูผู้ช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  และโรงเรียนควรน ำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นที่มีโอกำสจะสูญหำยมำจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนเพื่อช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ส ำคัญ 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
   ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ๔ ดีเลิศ 
  จำกผลกำรด ำเนินงำน  โครงกำร  และกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำประสบผลส ำเร็จตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำน  จำกผลกำรประเมินสรุปว่ำได้ระดับดีเลิศ  
ทั้งนี้เพรำะมำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน  อยู่ในระดับดีเลิศ  มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำ  อยู่ในระดับดีเลิศ  และมำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
อยู่ในระดับดีเลิศ 
  ทั้งนี้  ในปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ด ำเนินงำนโดยกำรน ำผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปี  ๒๕๖๒  มำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำโครงกำร  แผนงำน โดยด ำเนินกำร
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  ผ่ำนวงจรคุณภำพ  PDCA  เพ่ือหำ
แนวทำงในกำรพัฒนำสถำนศึกษำทั้งด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ  และ
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  แบบมีส่วนร่วมของนักเรียน  ครู  กรรมกำร
สถำนศึกษำ  ผู้ปกครอง  องค์กรชุมชน  มีกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมตำมนโยบำยและควำมต้องกำร
แก้ปัญหำของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ๒๕๖๓  และแผนยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำ  และแนวทำงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน  จำกนั้นโรงเรียนด ำเนินงำนตำม
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  และแผนยกระดับคุณภำพมำตรฐำน
กำรศึกษำที่ก ำหนดขึ้น  รวมทั้งสถำนศึกษำได้มีกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยที่
เป็นไปตำมปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำตำมสภำพของผู้เรียน  สอดคล้องกับจุดเน้นของสถำนศึกษำและ
สภำพของชุมชนท้องถิ่น  จนมีผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน



 
๖๒ 

ส่งผลให้ โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน  ระดับประเทศ  นักเรียนได้รับรำงวัลนักเรียน
พระรำชทำน  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และผู้เรียนยังได้รับรำงวัลในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันด้ำนวิชำกำร  
วิชำชีพ  กีฬำและกรีฑำ  ในทุกระดับ  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน  กำรสื่อสำรทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ  ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ  กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้ดี  และมี
ควำมประพฤติด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  ค่ำนิยมและคุณลักษณะตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดปรำกฏอย่ำงชัดเจน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๓ 

ส่วนที่ ๓  สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 

            โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ตำมมำตรฐำน 
สถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ดังนี้ 
 

ตาราง  แสดงร้อยละของเป้ำหมำยและผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรยีน ดี ดีเลิศ สูงกว่ำเป้ำหมำย 
        ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอำ่น เขียน กำรสื่อสำร และกำร
คิดค ำนวณ 

๘๐ ๙๕.๒๑  สูงกว่ำเป้ำหมำย 

        ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คดิอย่ำงมี
วิจำรณญำณอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปญัหำ 

๘๐ ๙๕.๑๗  สูงกว่ำเป้ำหมำย 

        ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ๗๕ ๘๖.๒๔  สูงกว่ำเป้ำหมำย 
        ๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

๗๕ ๙๔.๑๙ สูงกว่ำเป้ำหมำย 

        ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ๘๐ ๖๔.๗๔  ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
        ๖) มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน  และเจตคติที่ดตี่องำนอำชีพ ๘๐ ๘๔.๖๓ สูงกว่ำเป้ำหมำย 

  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
        ๑)  กำรมีคุณลักษณะและคำ่นิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

๙๐  ๙๕.๕๗  สูงกว่ำเป้ำหมำย 

        ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ๘๕  ๙๖.๗๙  สูงกว่ำเป้ำหมำย 
        ๓)  กำรยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำม
หลำกหลำย 

๘๕  ๘๓.๗๒  ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

       ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ๘๕  ๙๑.๙๒  สูงกว่ำเป้ำหมำย 
       ๕)  นิสัยรักกำรอ่ำน ๗๕  ๘๐.๘๒  สงูกว่ำเป้ำหมำย 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
  ๒.๑  มีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 
  ๒.๒  มีระบบบริหำรจดักำรคณุภำพของสถำนศึกษำ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่ำเป้ำหมำย 
  ๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่ เน้นคุณภำพผู้เรยีนรอบดำ้น 
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

  ๒.๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคีวำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่ำเป้ำหมำย 
  ๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคณุภำพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่ำเป้ำหมำย 

  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบรหิำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรยีนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 



 
๖๔ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

   ๓.๑  จัดกำรเรียนรู้ผำ่นกระบวนกำรคิดและปฏบิัติจริง  และ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑๐๐ ๙๔.๘๗ ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

   ๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรยีนรู ้

๙๐ ๙๖.๑๕ สูงกว่ำเป้ำหมำย 

   ๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรยีนเชิงบวก ๑๐๐ ๑๐๐ ตำมเป้ำหมำย 
   ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผล
มำพัฒนำผู้เรียน 

๑๐๐ ๑๐๐ ตำมเป้ำหมำย 

   ๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล ย้อนกลับเพื่อ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจดักำรเรียนรู้ 

๑๐๐ ๑๐๐ ตำมเป้ำหมำย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

จำกตำรำงข้ำงต้น  พบว่ำ  มำตรฐำนที่ ๑ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพ ดีเลิศ  มำตรฐำน 
ที่ ๒  มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพ ดีเลิศ  และมำตรฐำนที่ ๓  มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับคุณภำพ  
ดีเลิศ   
  เมื่อพิจำรณำรำยประเด็นพิจำรณำ  พบว่ำ  เป็นไปตำมเป้ำหมำย ๖  ประเด็นพิจำรณำ  สูงกว่ำ
เป้ำหมำย ๑๔  ประเด็นพิจำรณำ  และต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ๒  ประเด็นพิจำรณำ  เมื่อพิจำรณำโดยภำพรวมของ
กำรด ำเนินงำนแล้วสูงกว่ำเป้ำหมำยเป็นส่วนใหญ่ 

 ๓.๑  จุดเด่น 
         ๓.๑.๑  มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

   โรงเรียนมีกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  ทั้งด้ำนคุณภำพผู้เรียนและด้ำนคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์   โดยกำรสอดแทรกลงไปในทุกกิจกรรมทั้งกำรจัดกำรเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนำทักษะ  งำนหรือโครงกำร
ต่ำงๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผน  กำรคิดวิเครำะห์  กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  สำมำรถ
น ำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำของตนเองอย่ำงเป็นระบบ  นักเรียนทุกคนมีผลงำนกำรสร้ำงนวัตกรรม  อัน
เนื่องมำจำกกำรที่โรงเรียนก ำหนดอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำว่ำ  คิดวิเครำะห์ด้วยโครงงำน  และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนเป็น “ร่วมคิด  ร่วมท ำ”  และผลจำกกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  ส่งผลให้นักเรียนจ ำนวนมำก
ได้รับรำงวัลจำกเวทีกำรแข่งขันต่ำงๆ ทั้งด้ำนวิชำกำร  ด้ำนทักษะและด้ำนควำมประพฤติ   
        ๓.๑.๒  มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  โรงเรียนมีกำรน ำผลกำรประเมินในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  มำวิเครำะห์และวำงแผนกำรด ำเนินงำน
ซึ่งโรงเรียนมีกำรบริหำรและจัดกำรอย่ำงเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้ SSR – Model  มีกำรจัดท ำ



 
๖๕ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน  มีกำรมอบหมำยรองผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำงำนดูแลฝ่ำยงำนอย่ำงเป็น
รูปธรรมครอบคลุมทุกภำระงำน  มีกำรจัดปฏิทินปฏิบัติงำนและด ำเนินงำนตำมท่ีก ำหนด  โดยทำงโรงเรียน 
ได้ใช้เทคนิคกำรประชุมที่หลำกหลำยวิธี เช่น  กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม  กำรประชุมระดมสมองและกำร
ประชุมกลุ่ม  กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร  เช่น กำรใช้กลุ่มไลน์ของบุคลำกรในกำรแจ้ง
ข่ำวสำรรำชกำร และแสดงควำมคิดเห็นในกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้ำหมำยที่ชัดเจน  มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ที่
สอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศึกษำ  สภำพปัญหำ  ควำมต้องกำรพัฒนำ  และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  ที่
มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  โรงเรียนมีกำรส่งเสริม
ให้ครูมีกำรพัฒนำตนเองเพ่ือให้พร้อมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่  ซึ่งจะเห็นได้จำกมีคณะครูที่ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น  
และมีครูที่มีวิทยฐำนะสูงขึ้นในรอบปีที่ผ่ำนมำจ ำนวน ๒  คน  และครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
คุณภำพ  มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  ประเมินผล  โดยใช้ระบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
LS  ซึ่งได้รับควำมอนุเครำะห์จำกมหำวิทยำลัยนเรศวรมำให้ควำมรู้และช่วยพัฒนำครูให้สำมำรถด ำเนินกำร
นิเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีกำรด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ  สถำนศึกษำมีครูครบ
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสอนตรงตำมวิชำเอกและควำมถนัด  มีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
อีกท้ังสถำนศึกษำยังมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยกำรจัดอบรม  ประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรเทคนิค  วิธีกำรสอน  รวมทั้งกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตนเองจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง จำกผลกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนได้รับรำงวัล 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัล SCQA โรงเรียนมำตรฐำนสำกล   
         ๓.๑.๓  มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ  เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและมีควำมเหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ  ครูมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  มีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติกำรที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  เช่น กำรพัฒนำห้องเรียน Smart classroom   กำรปรับปรุง
ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ  และครูมีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้  ครูมีควำมตั้งใจ  มุ่งมั่นในกำรพัฒนำ 
กำรสอนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  มีควำมรักในองค์กร มีควำมเสียสละ และมีกำรจัดกิจกรรมกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยและเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ผ่ำนกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรคิด  กำรปฏิบัติจริง   
มีกำรใช้วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย  ให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำกสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง  สถำนศึกษำมีครูครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสอนตรงตำมวิชำเอกและควำมถนัด  มีจ ำนวน
เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  อีกทั้งสถำนศึกษำยังมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง  โดยกำรจัดอบรม  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิค  วิธีกำรสอน  มีกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำตนเองจำกหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง  มีกระบวนกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็น



 
๖๖ 

รูปแบบ  และส่งเสริมให้ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้มีบทบำทเป็นผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศในกลุ่มของตนเอง  ท ำให้
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  เพื่อช่วยพัฒนำผู้เรียน  และมีกำรวัดและ
ประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ  กำรแจ้งผลกำรเรียนใช้เทคโนโลยีมำช่วยท ำให้ผู้เรียนได้รับทรำบผลกำรเรียน 
อย่ำงรวดเร็ว 
 

๓.๒  จุดควรพัฒนา 
         ๓.๒.๑  มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ถึงแม้ว่ำโรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึกท่ีดีต่อตนเองและ 
สังคม  แต่ยังพบว่ำมีนักเรียนบำงส่วนที่ยังคงต้องติดตำมแก้ไขและพัฒนำปลูกฝังต่อไป  ทั้งในเรื่องของคุณภำพ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในด้ำนคุณภำพผู้เรียนนั้น  พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ยังต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ซึ่งทำงโรงเรียนต้องหำแนวทำงใน
กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่อไป ส่วนในด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งพบว่ำมีผู้เรียนบำงส่วนให้
ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยีจนเกินไป  ท ำให้ขำดควำมสนใจในกำรเรียน  อีกทั้งสภำพสังคมในปัจจุบันท ำให้
นักเรียนขำดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและคนรอบข้ำง  รวมทั้งผู้เรียนบำงส่วนยังละเลยต่อระเบียบวินัยและขำดจิต
สำธำรณะ  จึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนให้มำกขึ้น  จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นนิสัย 
รักกำรอ่ำนทุกที่ทุกเวลำ  จำกสื่อต่ำงๆ รอบตัว  และน ำเสนอผลงำนเป็นภำษำอังกฤษได้อย่ำงคล่องแคล่ว 
        ๓.๒.๒  มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
               ๑)  กำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียนและชุมชน โดย
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนในกำรช่วยพัฒนำหลักสูตร 
                ๒)  กำรพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครองและเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
จัดกำรศึกษำให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง  รับผิดชอบต่อผลกำรจัด
กำรศึกษำ  และกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
             ๓)  พัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีควำมยั่งยืนและบริกำร
แก่ชุมชน 
             ๔)  ควรมีกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำจำกผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่ำงเป็นรูปธรรม  และแจ้งผลกำรประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ 
             ๕)  กำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นระบบพร้อมใช้  และจัดเก็บไว้ในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส์  เช่นไว้บนเว็ปไซต์โรงเรียน  เพจงำนประชำสัมพันธ์หรือในไดร์ฟ 
               ๓.๒.๓  มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

  ทำงโรงเรียนควรมีกำรพัฒนำทีมช่วยเหลือให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและ 
น ำกระบวนกำรวิจัยมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อช่วยพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  ในส่วนของกำรวัดและ
ประเมินผลนั้น  ถึงแม้จะมีกำรแจ้งผลกำรวัดและประเมินผลอย่ำงเป็นระยะ  แต่พบว่ำมีนักเรียนบำงส่วนที่ยัง
ขำดควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเอง  มีผลกำรเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  และไม่ติดต่อขอแก้ไขผล



 
๖๗ 

กำรเรียน  ส่งผลให้มีนักเรียนบำงส่วนที่มีผลกำรเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์  และส่งผลให้เมื่อถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  นักเรียนกลุ่มดังกล่ำวไม่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรพร้อมรุ่น  มีจ ำนวน
พอสมควร  ซึ่งควรมีกำรพัฒนำและแก้ปัญหำดังกล่ำวนี้  นอกจำกนี้เนื่องจำกโรงเรียนรับเป็นหน่วยฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครู   จึงมีนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเข้ำมำท ำกำรฝึกประสบกำรณ์ในโรงเรียน
จ ำนวนมำก  และส่วนใหญ่เป็นวิชำหลัก ซึ่งนักศึกษำยังมีประสบกำรณ์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ค่อนข้ำง
น้อยและกำรควบคุมชั้นเรียนยังท ำได้ไม่ดีเท่ำท่ีควร  ดังนั้น  จึงควรมีพ่ีเลี้ยงที่มีประสบกำรณ์ท ำหน้ำที่ดูแลและ
ให้ค ำแนะน ำครูผู้ช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  และโรงเรียนควรน ำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นที่มีโอกำสจะสูญหำยมำจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนเพื่อช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ส ำคัญ 
 

   ๓.๓  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
จำกผลกำรปฏิบัติงำนในปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  โรงเรียนได้วำงแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เพ่ือให้บรรลุตำม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์  ด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ของแผน 
กลยุทธ์ตำมที่ก ำหนดไว้  คือ  ปรับสภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  และหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำและสร้ำงควำมตระหนักในชุมชน  เน้นควำมส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
เน้นกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขภำยใต้สภำพสิ่งแวดล้อมท่ีดี  ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวัน
ได้  ชุมชน  มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผู้เรียน  ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญำ  มีควำมสุข  และมีควำมเป็นไทย   
มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อ  และประกอบอำชีพ   
 โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  สรุปกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในอนำคต  ดังนี้  

๓. แผนปฏิบัติกำรที่ ๑  กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบระดับชำติ 
๔. แผนปฏิบัติกำรที่ ๒  จัดกิจกรรมบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด  กำรแก้ปัญหำและ 

พัฒนำทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน   
 ๓.  แผนปฏิบัติกำรที่ ๓  พัฒนำศักยภำพครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล   
 ๔. แผนปฏิบัติกำรที่ ๔  กำรพัฒนำควำมร่วมมือของเครือข่ำยผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรศึกษำ  ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   

๕. แผนปฏิบัติกำรที่ ๕  พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ  หลักสูตร   
กระบวนกำรเรียนรู้  กำรนิเทศกำรสอนและกำรวิจัย 

๕. แผนปฏิบัติกำรที่ ๖  พัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
 
 

 



 
๖๘ 

๓.๔  ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 

 ๑.  กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีควำมขำดแคลนทุนทรัพย์   เนื่องจำกภำวะกำร
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID – ๑๙)  และเศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร  
มีรำยได้ไม่แน่นอนประกอบกับรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรในปีนี้ค่อนข้ำงต่ ำ  ส่งผลให้ผู้ปกครองหลำยท่ำนได้รับ
ควำมเดือดร้อน 

๒.  งบประมำณเพ่ือซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ เช่น อำคำร ๑ และอำคำร ๒  ซึ่งเป็นอำคำร
ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ  ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์  
 ๓.  วัสด ุ อุปกรณ์  ในห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์  และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๔.  กำรจัดอบรม  เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็นภำษำอังกฤษให้กับคณะครู 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๙ 

 

ภาคผนวก 
 

-  ประกำศโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์เร่ือง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
  -  ประกำศโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์เร่ือง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

-  ค ำส่ัง  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ที่  ๑๙๙ / ๒๕๖๓  เร่ือง  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

- ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
-   ประมวลภำพกิจกรรม งำน โครงกำรในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
๗๐ 

 
 

 
 

ส่วนรำชกำร   โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  ๓๘ 

ที ่      -                                             วันที่   ๑๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง     ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

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

เรียน    ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  
 

กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ครั้งที่  ๓ / ๒๕๖๓  วันที่ ๕  มิถุนำยน พ.ศ. 
๒๕๖๓  ณ ห้องเกียรติยศ  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ได้พิจำรณำมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ซ่ึงประกอบด้วย  มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน  มำตรฐำนที่ ๒  
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  และมำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ  รวมทั้งหมด ๓ มำตรฐำน 

 

   เพ่ือให้ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ได้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ซึ่งส่งผลสู่กำรพัฒนำ
ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ  และรำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  รวมถึงกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนต่อไป 
 

จึงเรียนมำเพ่ือขอลงนำมให้ควำมเห็นชอบประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

 
 ลงชื่อ   
                          (นำยมนตรี  คงเจริญ) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ควำมเห็นประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
...........................เห็นชอบ........................... 
................................................................... 

 
         ......................................................... 
               (นำยสมชำย  ธรรมปรีชำ) 
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  บันทึกข้อความ 



 
๗๑ 

 
ประกาศโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

โดยทีม่ีกำรประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร   ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหำคม  ๒๕๖๑  เพ่ือใช้เป็นหลักในกำรเทียบเคียงส ำหรับ
สถำนศึกษำ  หน่วยงำนต้นสังกัด  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ในกำรพัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุน  
ก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  ซึ่งสถำนศึกษำอำจก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้  โดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์  จุดเน้นของ
สถำนศึกษำและนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด 

โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์จึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
เพ่ือกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกำรมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชำชนในชุมชน  ให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกันเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  กำรประเมินคุณภำพภำยในและเพ่ือ
รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จงึประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

     ประกำศ ณ วันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
       (นำยมนตรี   คงเจริญ) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๒ 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

.........................................................................................................  
มำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีจ ำนวน ๓ มำตรฐำน  ได้แก่ 
มำตรฐำนที่ ๑   คุณภำพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ ๒   กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
มำตรฐำนที่ ๓   กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
        ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 

      ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน 
                    ควำมคิดเห็น  และแก้ปัญหำ 

      ๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
        ๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
       ๖) มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน  และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          ๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
         ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
         ๓)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย 

       ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
       ๕)  นิสัยรักกำรอ่ำน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑  มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
  ๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  ๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ 
                   ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

๒.๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 



 
๗๓ 

๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๔ 

 
ประกาศโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
มำตรำ ๙ (๓)  ได้ก ำหนดกำรจัดระบบ  โครงสร้ำงและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักที่ส ำคัญข้อหนึ่ง  
คือมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ  และจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภท  และ
มำตรำ ๔๘  ให้หน่วยงำนต้นสังกัด  และสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  และให้
ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของของกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้องด ำเนินกำรต่อเนื่อง  โดยมี
กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสำธำรณชน  
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำและเพ่ือเป็นกำรรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ฉะนั้น  อำศัยควำมในมำตรำ ๙ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง   ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหำคม  ๒๕๖๑  
และโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ในกำรประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  วันที่  ๕  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓  และกำรมี 
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชำชนในชุมชนให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกัน  จึงประกำศก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  เพ่ือเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและเป็นหลักเทียบเคียง
ส ำหรับกำรส่งเสริมและก ำกับดูแลในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  กำรตรวจสอบ  กำรประเมินผล  และกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ให้บรรลุควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

     ประกำศ ณ วันที่  ๑๐  กรกฎำคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
       (นำยมนตรี   คงเจริญ) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 



 
๗๕ 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
ฉบับลงวันที่ ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน / 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดี 
        ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และ 
            กำรคิดค ำนวณ 

ร้อยละ ๘๐ 

        ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ        
            อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

ร้อยละ ๘๐ 

        ๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕ 
        ๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร้อยละ ๘๐ 
        ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ ๗๐ 
        ๖) มีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน  และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ ร้อยละ ๘๐ 
  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
        ๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  ร้อยละ ๙๐ 
        ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ร้อยละ ๘๕ 

        ๓)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ 
             ควำมหลำกหลำย 

ร้อยละ ๘๕ 

       ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ร้อยละ ๘๕ 

       ๕)  นิสัยรักกำรอ่ำน ร้อยละ ๗๕ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
  ๒.๑  มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

  ๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 



 
๗๖ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน / 
ประเด็นการพิจารณา 

    ๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน 
           ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ดีเลิศ 

    ๒.๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ดีเลิศ 

    ๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
           กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

ดีเลิศ 

    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร 
           จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 

    ๓.๑  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง   
           และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

    ๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
           ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๐ 

    ๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๑๐๐ 

    ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผล 
           มำพัฒนำผู้เรียน 

ร้อยละ ๑๐๐ 

    ๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนำ 
           และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๗ 

 

 
 

 
ค าสั่ง  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

ที่  ๑๙๙ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

…………………………………………………… 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ สำระส ำคัญในหมวดที่ ๖  มำตรฐำนและกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มำตรำ  ๔๗  เพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ  ให้เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง   โดยให้สถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  มำตรำ ๔๘  ให้
สถำนศึกษำจัดท ำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
เปิดเผยต่อสำธำรณชน  เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
 โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จงึแต่งตั้งคณะบุคลำกรเพ่ือประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  และ
จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓  ขึ้น  เพ่ือสนองพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  และ
เป็นข้อมูลส ำหรับกำรพัฒนำกำรศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไป  ดังต่อไปนี้ 
 
๑.  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 

นำยมนตรี   คงเจริญ  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
 นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  กรรมกำร 
  นำงสำวอัมพวัน   ด่วนเดิน รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  กรรมกำร 
  นำยพิเชษ     ปุญญำ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  กรรมกำร 
 นำงสำวสำยทิพย์   อ๊อดพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนกงไกรลำสวืทยำ กรรมกำร 

นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
นำงสำวนฤมล  สุดเงิน  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ ติดตำม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้เป็นไป

ตำมกระทรวงฯ 
 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     นายกมลพรรณ   จ้อยสูงเนิน 
 หน้าที ่ ก ำกับ  ติดตำม  ช่วยเหลือ  ดูแล  แก้ปัญหำและประเมิน   
คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 

๒.๑  มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 



 
๗๘ 

          ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
      นำงวรวรรณ    พิมพ์แสง  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
     นำงนิตยำ   มั่งมี   คณะท ำงำน 
     นำงสำววันเพ็ญ   เพชรมี  คณะท ำงำน 
     นำงสำวกมลลักษณ์   ชิงชัย  คณะท ำงำน 
     นำงสำวบุษรำภรณ์    โพธิท์อง  คณะท ำงำน 
     นำงสำวสุธำทิพย์   พูลเลิศ  คณะท ำงำน 
     นำงสำวสุภำวิณี    รอดฉ่ ำ  คณะท ำงำน 
       นำงสำวเรวดี    เพ็ญศรี   เลขำนุกำรคณะท ำงำน 
         ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        นำยฉลวย    ลิ้นจี ่   หัวหน้ำคณะท ำงำน 
       นำงชุลี    ครุธแก้ว   คณะท ำงำน 
      นำงวิไลพร   ฝั้นสกุล   คณะท ำงำน 
       นำงสำวกนต์รพี   เพิ่มพูน  คณะท ำงำน 
        นำยบุญฤทธิ์    อยู่คร   คณะท ำงำน 
      นำงรุจิรำ  คลังคง   คณะท ำงำน 
      นำงสุภัทรำ   พุทธกรณ์  คณะท ำงำน 
      นำยวันโชค   ขวัญเมือง  คณะท ำงำน 
      นำยรณวรรธน์   ทรัพย์ประเสริฐ คณะท ำงำน 
      นำยมำนพ    จันทร์หอม  เลขำนุกำรคณะท ำงำน 
 หน้าที ่ ให้ข้อมูล  เตรียมเอกสำรที่เก่ียวข้องกับประเด็นกำรประเมิน  ประเมินผลตำมประเด็นกำร
ประเมินและสรุปผลกำรประเมิน  เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 
 นางสาวอัมพวัน   ด่วนเดิน 
 หน้าที ่ ก ำกับ  ติดตำม  ช่วยเหลือ  ดูแล  แก้ปัญหำและประเมิน   
คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 
   ๒.๒  มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
    นำงสำวสมสมร    ทีภูเวียง  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำงอรุญ  ปวีร์   สิทธิกร   คณะท ำงำน 
   นำงสุพิชฌำย์   นวรัตนำรมย์  คณะท ำงำน 
   นำยวัชรกฤษณ์    อินมี   คณะท ำงำน 
  นำงสำวจันท์ปภำ   เพิ่มพูน  คณะท ำงำน 
  นำงสำวกรรณิกำร์   หมูปิน  คณะท ำงำน 
  นำงสำวปรำริชำติ   กุศล   คณะท ำงำน 



 
๗๙ 

  นำงสำววิจิตรำ   ฉลวย   คณะท ำงำน 
  นำงรวีวรรณ    สุขรอด   เลำนุกำรคณะท ำงำน 
 หน้าที ่ ให้ข้อมูล  เตรียมเอกสำรที่เก่ียวข้องกับประเด็นกำรประเมิน  ประเมินผลตำมประเด็นกำร
ประเมินและสรุปผลกำรประเมิน  เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 

นายพิเชษ   ปุญญา 
 หน้าที ่ ก ำกับ  ติดตำม  ช่วยเหลือ  ดูแล  แก้ปัญหำและประเมิน   
คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 
  ๒.๓  มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   นำงชุติมำ    สวนปลิก   หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำงสุรินทร์พร   มีหินกอง   คณะท ำงำน 
  นำยไตรรงค์   กล่ ำบุตร   คณะท ำงำน 
  นำยสมบัติ  ประจุ   คณะท ำงำน 
  นำยเชษฐำ   เพชรคง   คณะท ำงำน 
  นำยชวลิต    ร ำขวัญ   คณะท ำงำน 
  นำยธรรมรัตน์   เขำเหิน   คณะท ำงำน 
  นำงสำวปิยำณี   บูรณะชำติ  คณะท ำงำน 
  นำงสำวจินตนำ   อิ่มพิทักษ์  คณะท ำงำน 
  นำงนิตยำ    มั่งมี    เลขำนุกำรคณะท ำงำน 
 หน้าที ่ ให้ข้อมูล  เตรียมเอกสำรที่เก่ียวข้องกับประเด็นกำรประเมิน  ประเมินผลตำมประเด็นกำร
ประเมินและสรุปผลกำรประเมิน  เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประเมิน 
 คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 
 นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
 นำงสำวสมสมร   ทีภูเวียง   คณะท ำงำน 
 นำงวรวรรณ   พิมพ์แสง   คณะท ำงำน 
 นำยฉลวย   ลิ้นจี ่   คณะท ำงำน 
 นำงสำวสำยบัว   มูลทำ   คณะท ำงำน 
 นำงสำวเรวดี   เพ็ญศรี   คณะท ำงำน 
 นำงสำวนฤมล  สุดเงิน   เลขำนุกำรคณะท ำงำน 
 หน้าที ่ รวบรวบข้อมูล  ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรพิจำรณำและสรุปผลกำรประเมิน   
ที่คณะกรรมกำรประเมินแต่ละมำตรฐำนส่งมำ 
 
 



 
๘๐ 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารายงาน 
 คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 

นำงสำวสโรชินทร์    ประสมศรี  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
 นำงสำวเนำวรัตน์  โต๊ะเครื่อง  คณะท ำงำน 

นำงสำวนฤมล  สุดเงิน   เลขำนุกำรคณะท ำงำน 
หน้าที ่ ด ำเนินกำรรวบรวมและติดตำมผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  และจัดท ำรำยงำน

ต้นสังกัด  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และมีประสิทธิภำพ 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  หำกมี
ปัญหำหรือขัดข้องประกำรใด  ให้แจ้งคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำทรำบ  เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไข  ให้กำรจัดกำรส ำเร็จลุล่วง  และบังเกิดผลดีต่อทำงโรงเรียน
สืบไป 
         สั่ง   ณ   วันที่  ๓๐  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

      (นำยมนตรี   คงเจริญ) 
                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๘๑ 

ผลงานดีเด่นในรอบปีทีผ่่านมา 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
สถานศึกษา โรงเรียนได้รับรำงวัล  สภำนักเรียนต้นแบบ  ระดับประเทศ - สพฐ. 

โรงเรียนขอรับกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง  เพ่ือเป็นต้นแบบ
สถำนศึกษำพอเพียงตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

- สพฐ. 

รำงวัลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ (Integrity & Tranparency  AssessmentOnline)  
ระดับ B ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล) 

- สพม.๓๘ 

ผลงำนประชำสัมพันธ์ในระดับยอดเยี่ยม  อันดับ ๓ -สพม.๓๘ 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 

๑. นำงกัญลดำ  แสงศิลป์ 
 
- รำงวัลครูดีศรีส ำโรง 

 
- สมำคมผู้ประกอบวิชำชีพครู
และผู้บริหำรสถำนศึกษำศรีส ำโรง 

๒. นำงสำวกนต์รพี   เพิ่มพูล - รำงวัลครูดีศรีส ำโรง - สมำคมผู้ประกอบวิชำชีพครู
และผู้บริหำรสถำนศึกษำศรีส ำโรง 

๓. นำงสำวจันท์ปภำ   เพิ่มพูล - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนร่วมแข่งขัน
กีฬำเปตอง  กีฬำนักเรียนนักศึกษำ  
รำงวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 

๔. นำยฉลวย   ลิ้นจี ่ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนร่วมแข่งขัน กีฬำ
นักเรียนนักศึกษำ   
   - รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
ฟุตซอล รุ่นอำยุ ๑๘ ปีหญิง 
    - รำงวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ฟุตบอล 
รุ่นอำยุ ๑๘ ปีหญิง 
    - รำงวัลชนะเลิศ  ทุ่มน้ ำหนัก  
รุ่นอำยุ ๑๘ ปี ชำย 
    - รำงวัลชนะเลิศ  ขว้ำงจักร รุ่นอำยุ 
๑๘ ปี ชำย 
    -  รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒  
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร รุ่นอำยุ ๑๘ ปี หญิง 

- สพม.๓๘ 



 
๘๒ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๕. นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนร่วมแข่งขัน กีฬำ

นักเรียนนักศึกษำ   
   - รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑ ฟุตบอล  
อบจ.สุโขทัย 
    - รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑ 
ฟุตบอล  ชิงแชมป์ จ.สุโขทัย 
    - รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั ๓ 
ฟุตบอล ไทยเดนมำร์ค 

 
 
- อบจ.สุโขทัย 
 
- สมำคมกีฬำ จ.สโุขทัย 
 
- บริษัทนมไทยเดนมำร์ค 

๖. นำงสำวสุพรรษำ  แจ้งแก้ว - รำงวัลครูดีศรีส ำโรง - สมำคมผู้ประกอบวิชำชีพครู
และผู้บริหำรสถำนศึกษำศรีส ำโรง 

๗. นำยเชษฐำ  เพชรคง ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรำงวัล
ชนะเลิศอันดับ ๑ กำรประกวด To Be 
Number One Idol จ.สุโขทัย 

- ส ำนักงำนสำธำรณสุข จ.สุโขทัย 

๘. นำงสำวสุภำวิณี  รอดฉ่ ำ - รำงวัลครูดีศรีส ำโรง - สมำคมผู้ประกอบวิชำชีพครู
และผู้บริหำรสถำนศึกษำศรีส ำโรง 

๙. นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย - รำงวัลครูดีศรีส ำโรง - สมำคมผู้ประกอบวิชำชีพครู
และผู้บริหำรสถำนศึกษำศรีส ำโรง 

๑๐. นำงสำวปำริชำติ  กุศล - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬำ
วอลเลย์บอลชำยหำด ยูโร่เค้กไทย
แลนด์ บีช  วอลเลย์บอล ๒๐๒๐ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬำ
วอลเลย์บอลชำยหำด กำรแข่งขันกีฬำ
ระหว่ำงโรงเรียนส่วนกลำง ส่วน
ภูมิภำค ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ รุ่นอำยุ ๑๘ ปีชำย 

- ภำคเหนือ 
 
 
- สมำคมกีฬำ จ.สุโขทัย 

๑๑. นำยเชำวลิต  ร ำขวัญ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรยีนร่วมแข่งขันกีฬำ
วอลเลย์บอลชำยหำด ยูโรเ่ค้กไทยแลนด์ บีช  
วอลเลย์บอล ๒๐๒๐ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรยีนร่วมแข่งขันกีฬำ
วอลเลย์บอลชำยหำด กำรแข่งขันกีฬำ
ระหว่ำงโรงเรียนส่วนกลำง ส่วนภมูิภำค 
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นอำยุ 
๑๘ ปีชำย 

- ภำคเหนือ 
 
 
- สมำคมกีฬำ จ.สุโขทัย 



 
๘๓ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๒. นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำ
รมย์ 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรยีนไดร้ับรำงวัลนวัตกรรม
เยำวชน ประเภทอุตสำหกรรมชุมชนขนำด
กลำง  เจลล์แต้มสิวจำกสำรสกัดเพกำ 
 

- ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ  (NIA) 

๑๓. นำงสำวฐิตินำฏ  ปันโงน - รำงวัลครูดีศรีส ำโรง - สมำคมผู้ประกอบวิชำชีพครู
และผู้บริหำรสถำนศึกษำศรีส ำโรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๔ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
๑. เด็กหญิงณัฐพร  ฟักโต 
๒. เด็กหญิงเบญญำภำ ไชยมั่น 
๓. เด็กหญิงนภิสรำ  ชั่งทอง 

- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2กำรประกวด
กำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (science 
show)  

- ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อ
กำรศึกษำพิษณุโลก 

๔. นำงสำวภัทรพร  เพ็ชรกลม 
   

- รองชนะเลิศอันดับ ๒  กำรประกวด To 
be number one idol 

- ส ำนักงำนสำธำรณสุข  
จ.สุโขทัย 

๕. นำยชัยวัฒน์  สำหร่ำย 
   

- รองชนะเลิศอันดับ ๒  กำรประกวด To 
be number one idol 

- ส ำนักงำนสำธำรณสุข  
จ.สุโขทัย 

๖. นำยธีรภัทร์  แสงจันทร ์ - ชนะเลิศอันดับ ๑  กำรประกวด To be 
number one idol 

- ส ำนักงำนสำธำรณสุข  
จ.สุโขทัย 

๗. นำงสำวอุ้มบุญ  ทับชุ่ม - รองชนะเลิศอันดับ ๓  กำรประกวด  
To be number one idol 

- ส ำนักงำนสำธำรณสุข  
จ.สุโขทัย 

๘.  นำยศรศัย  คล้ำยวิเชียร 
๙.  นำยณัฐวุฒิ  เกิดมี 
๑๐. นำยพีรพัฒน์  สุขฟอง 
๑๑. นำยนพสิทธิ์ หล่ ำสุข 

-  รองชนะเลิศอันดับ ๒ กำรแข่งขันเปตอง 
ชำย  กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ ๔๒ รอบตวัแทนเขตกำร
แข่งขันที่ ๖ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 

๑๒. นำยรัฐนนท์   อินนำค  
๑๓. นำยรติรัตน์   คล่องแคล่ว 
๑๔. นำยก้องภพ   ไทยบุตร 
๑๕. นำยจักรพงษ์   จุ้ยคลัง 
๑๖. นำยพสธร เชิดชูไทย  
๑๗. นำยชัชชัย   สุขมำ  
๑๘. นำยเทวำรัณย์   นำคมี 
๑๙. นำยจิรพงษ์   จันทร์ทิม 
๒๐.นำยกนกศักดิ์   เคลือบแก้ว 
๒๑. นำยนนทกร   มะเรือง 
๒๒. นำยธีรภัทร   บุญมั่น 
๒๓. นำยกฤษณะ   สังคโห 
๒๔. นำยภูธเนศ   ตุ่นแก้ว  
๒๕. นำยมนตกำนต์   เกตุพันธ์ 

- รองชนะเลิศอันดับ ๑  ฟุตซอล ชำย กำร
แข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค จังหวัดสุโขทัยประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
-  ชนะเลิศอันดับ ๑  กีฬำฟุตบอล 7 คน 
บำงกระทุ่มคัพ ประจ ำปี 2563   
ณ สนำมกีฬำจังหวัดพิษณุโลก 
-รองชนะเลิศอันดับ ๑  ฟุตบอล ชำย  
รุ่น ๑๘ ปี   กำรแข่งขันฟุตบอลไพรมิสเตอร์
คัพประจ ำปี2563 
 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 

 
 



 
๘๕ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
๒๖. เด็กหญิงสุทธิกำตน์ วงศ์อิสสระ 
๒๗. เด็กหญิงพิชชำพร  ใจทิพย์ 
๒๘. เด็กหญิงสุวนันท์  น้อยอ่ ำ 
๒๙. เด็กหญิงพิจิตตรำ  รอจิต 
๓๐. เด็กหญิงรุจิรำ  แสงอรุณ 
๓๑. เด็กหญิงณัฐนรี  เป็นสุข 
๓๒.นำงสำวนรำวัลย์  โวหำรพจน์ 
๓๓. นำงสำวนันทิยำ  แหวนบัว 
๓๔. นำงสำวนริสำ  สักกำระ 
๓๕. นำงสำวณัฐธิชำ  พละทรัพย์ 

- รองชนะเลิศอันดับ ๑  ฟุตซอลหญิง 
กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค จังหวัดสุโขทัยประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 

๓๖. นำยจุลจักร   จันทร์อิ่ม 
๓๗. นำยนพสิทธิ์   หล่ ำสุข 
   

- รองชนะเลิศอันดับ ๑  เปตอง คู่ชำย 
กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค จังหวัดสุโขทัยประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 

๓๘. นำยณัฐวุฒิ   เกิดมี 
๓๙. นำยพีรพัฒน์   สุขฟอง 
๔๐. นำยศรชัย   คล้ำยวิเชียร 

- ชนะเลิศอันดับ ๑  เปตอง ประเภททีม
ชำย  กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จังหวัดสุโขทัย
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 

๔๑. นำยธนธรณ์   สำยทับทิม 
๔๒. นำยดุลยวิทย์   พุทธรัตน 
๔๓. นำยมนัส   อินทร์จันทร์ 
๔๔. นำยกิตติพงษ์   บุญพันธ์ 
๔๕. นำยณัฐวุฒิ   ทับยำ 
๔๖. นำยธีรพงษ์   เฟื่องพันธ์ 
๔๗. นำยณัฐวุฒิ   เปียบุญ 
๔๘. นำยเจษฎำ   พุ่มบุตร 
๔๙. เด็กชำยภำณเุทพ   ทองอนันต์ 
๕๐. เด็กชำยนนทกร   ยิ้มรอด 
๕๑. เด็กชำยชัยนันท์   แสนผอ่ง 
๕๒. เด็กชำยฐิติพงศ์   ดงผดุง 
 

- รองชนะเลิศอันดับ ๒ วอลเลย์บอลชำย 
กำรแข่งขนักีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค จังหวัดสุโขทัยประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 



 
๘๖ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
๕๓.เด็กหญิงพัณณิตำ  มีเหลือง 
๕๔.เด็กหญิงกิตยำ  แสงจันทร ์
๕๕.เด็กหญิงณัฐณิชำ  สีใส 
๕๖.เด็กหญิงภำนุมำศ  เมฑนิล 
๕๗.เด็กหญิงรัตน์เกล้ำ  เพ็ชรเสนำ  
๕๘.เด็กหญิงกฤติกำนต์  เขียวฤทธิ์ 
๕๙.เด็กหญิงจิรพิญญำ  มำตรอินท 
๖๐.เด็กหญิงอรอุมำ  เจ๊กหนู 
๖๑.นำงสำวจุฑำทิพย์  สุขเสริฐ 
๖๒.นำงสำววำรนิทร  เชื้อนำค 
๖๓.นำงสำวนพวรรณ  โพธิ์อนนัต์
๗๐.นำงสำวนภนันท  จนัทร์พรม 
๗๑.นำงสำวชมพนูุช  รืน่รส 
๗๒.นำงสำวอรพินท์  ถำวร 
๗๓.นำงสำวศศิวรรณ  ศรีเขื่อนแก้ว
๗๔.นำงสำวกมลชนก  ยันต์วิเศษ 

- ชนะเลิศอันดับ ๑  ฟุตซอลหญิง 
กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค จังหวัดสุโขทัยประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 

๗๕.นำยกิตติภพ   เพ็ชรคง 
๗๖.นำยเมธำ   ดีชม 

- รองชนะเลิศอันดบั ๑  วอลเลย์บอลชำยหำด
ทีม B ชำย  กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จังหวัดสุโขทัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
- รำงวัลชนะเลิศ  อันดบั ๑  กำรแข่งขัน
วอลเลย์บอลชำยหำด  กีฬำชิงแชมป์จังหวัด
สุโขทัย ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทยั 
 
 
 
- โรงเรียนศรีส ำโรงชนปูถัมภ์ 

๗๗.นำยพีรพงศ์   ครุฑธำ  
๗๘.นำยวีรภัทร   สุทธนันท์
  

- รองชนะเลิศอันดับ ๒  วอลเลย์บอล
ชำยหำดทีม A ชำย  กำรแข่งขันกีฬำ
ระหว่ำงโรงเรียนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
จังหวัดสุโขทัย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
- รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑  กำรแข่งขัน
วอลเลย์บอลชำยหำด  กีฬำชิงแชมป์จังหวัด
สุโขทัย ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 
 
 
 
 
- โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๗ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
๗๙.นำยโชคทวี  ปั้นสังข ์ - ชนะเลิศอันดับ ๑  ขว้ำงจักรและทุ่ม

น้ ำหนัก ชำย  กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำง
โรงเรียนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จังหวัด
สุโขทัยประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 

๘๐.นำยณัฐวุฒิ  ศิริทอง - รองชนะเลิศอันดับ ๑  ทุ่มน้ ำหนัก ชำย  
กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค จังหวัดสุโขทัยประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 

๘๑.นำงสำวอรพิน   ถำวร - ชนะเลิศอันดับ ๑  เดินทน ๓,๐๐๐ เมตร  
และรองชระเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร  
กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค จังหวัดสุโขทัยประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 

๘๒.นำงสำววรัญทยำ  จันทรท์อง - รองชนะเลิศอันดับ ๑  เดินทน ๓,๐๐๐ 
เมตร  กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จังหวัดสุโขทัย
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 

๘๓.นำงสำวกมลวรรณ  ต่ำงถ่ิน - รองชนะเลิศอันดับ ๒  วิ่ง ๔๐๐ เมตร  
กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค จังหวัดสุโขทัยประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 

๘๔.นำงสำวศุภวรรณ  แซ่จ๋ำว - รองชนะเลิศอันดับ ๒  วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร  
กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค จังหวัดสุโขทัยประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 

๘๕.เด็กหญิงพิจิตตรำ  รอจิต 
๘๖.เด็กหญิงณัฐนรี  เป็นสุข 
๘๗.นำงสำววิลัยวรรณ  วิจิตศรี 
๘๘.นำงสำวนลินนิภำ  เพ็ชรนิล 
๘๙.นำงสำวสุภัสสรำ  ค ำเมฆ 
๙๐.นำงสำวกมลวรรณ  ต่ำงถิ่น 

- รองชนะเลิศอันดับ ๒  วิ่ง ๔  ๑๐๐ 
เมตร  กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค จังหวัดสุโขทัย
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

- ส ำนักงำนกีฬำ  จ.สุโขทัย 



 
๘๘ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
๙๑.เด็กชำยอภริักษ์   ขวำนทอง 
๙๒.เด็กชำยธนำกร   ฤทธิ์ขันต ์
๙๓.เด็กชำยชิษรุพำส   พันธ์แก้ว 
๙๔.เด็กชำยอภิวัฒท์   คงรอด 
๙๕.เด็กชำยณวัฒน์   ป้องขันต์ 
๙๖.เด็กชำยศภุกร   ปำนทอง 
๙๗.เด็กชำยพีรพัฒน์   พันทวี 
๙๘.เด็กชำยนฤพร   แท่นทอง 
๙๙.เด็กชำยพรรษำ   เจรญิท ำ 
๑๐๐.เด็กชำยรัฐภมูิ   พละทรัพย ์
๑๐๑.เด็กชำยธรรมสรณ์   บัวผัน 
๑๐๒.เด็กชำยพชรพล   แสงสุวรรณ 
๑๐๓.เด็กชำยกิตตศิักดิ์   ทับยำ 
๑๐๔.เด็กชำยรุ่งรดิศ   แจ้งกรณ ์
๑๐๕.เด็กชำยสริำยุ   จินนิน 
๑๐๖.เด็กชำยอัศวิน   เกตุพันธ ์
๑๐๗.เด็กชำยสังสติ   ไกรทอง 

- รองชนะเลิศอันดับ ๑  ฟุตบอล ชำย  
รุ่น ๑๓ ปี  กีฬำฟุตบอลเยำวชนจงัหวัดสุโขทัย 
ต้ำนยำเสพติด ครั้งท่ี 3 ประจ ำปี  
2563  ทะเลหลวงคัพ 

- องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สุโขทัย 

๑๐๘.นำยภำนุพงศ์   สังข์ทอง 
๑๐๙.นำยพลำกร   อรณุจันทร ์
๑๑๐.นำยเกรียติศักดิ์   จันทร์ศร ี
๑๑๑.นำยพลำกร   คล่องแคล่ว 
๑๑๒.นำยสิทธิพล   ศรศร ี  
๑๑๓.นำยปยิวัตร   ภู่พัฒน ์  
๑๑๔.นำยธรีวัฒน์   จั่นจีน  
๑๑๕.นำยถริวุฒิ   กล่ ำบุตร  
๑๑๖.นำยอัษฎำวุธ   ตุ่มกร  
๑๑๗.นำยมำดล   น้อยมั่น  
๑๑๘.นำยตรภีพ   แก้วนำค  
๑๑๙.นำยจตุรภุช   ล ำมะสะ 
๑๒๐.นำยชนำธิป   เทียนบุตร  
๑๒๑.นำยวันชนะ   ทับทิมทอง 
๑๒๒.นำยณัฐพงษ์   พุดสลัด 
๑๒๓.นำยเกรียงไกร   ยันต์วิเศษ 
๑๒๔.นำยกฤตภพ   บัณฑติเจรญิกุล 
๑๒๕.นำยสุวรรณ   บำนนคร 

- รองชนะเลิศอันดับ ๑  ฟุตบอล ชำย  
รุ่น ๑๕ ปี  กีฬำฟุตบอลเยำวชนจงัหวัดสุโขทัย 
ต้ำนยำเสพติด ครั้งท่ี 3 ประจ ำปี  
2563  ทะเลหลวงคัพ 
-  รองชนะเลิศอันดับ ๓  ฟุตบอล ชำย  
รุ่น ๑๕ ปี  กีฬำฟุตบอลไทยเดนมำร์ค  ประจ ำปี 
2563 รอบคัดเลือกตัวแทนภำคเหนือตอนล่ำง 
- รองชนะเลิศอันดับ ๒  ฟุตบอล ชำย  
รุ่น ๑๔ ปี   กำรแข่งขันฟุตบอลไพรมิสเตอร์คัพ
ประจ ำปี2563 
-  
 

- องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สุโขทัย 



 
๘๙ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
๑๒๖.เด็กชำยอภิรักษ์   ขวำนทอง 
๑๒๗.เด็กชำยธนำกร   ฤทธ์ิขันต์ 
๑๒๘.เด็กชำยชิษรุพำส   พันธ์แก้ว 
๑๒๘.เด็กชำยอภิวัฒท์   คงรอด 
๑๒๙.เด็กชำยณวัฒน์   ป้องขันต์ 
๑๓๐.เด็กชำยศุภกร   ปำนทอง 
๑๓๑.เด็กชำยพีรพัฒน์   พันทวี 
๑๓๒.เด็กชำยนฤพร   แท่นทอง 
๑๓๓.เด็กชำยพรรษำ   เจริญท ำ 
๑๓๔.เด็กชำยรัฐภมูิ   พละทรัพย ์
๑๓๕.เด็กชำยธรรมสรณ์   บัวผัน 
๑๓๖.เด็กชำยพชรพล   แสงสุวรรณ 
๑๓๗.เด็กชำยกิตตศิักดิ์   ทับยำ 
๑๓๘.เด็กชำยรุ่งรดิศ   แจ้งกรณ ์
๑๓๙.เด็กชำยสริำยุ   จินนิน 
๑๔๐.เด็กชำยอัศวิน   เกตุพันธ ์
๑๔๑.เด็กชำยสังสติ   ไกรทอง 

- รองชนะเลิศอันดับ ๑  ฟุตบอล ชำย  
รุ่น ๑๓ ปี  กีฬำฟุตบอลเยำวชนจงัหวัดสุโขทัย 
ต้ำนยำเสพติด ครั้งท่ี 3 ประจ ำปี  
2563  ทะเลหลวงคัพ 
- รองชนะเลิศอันดับ ๒  ฟุตบอล ชำย  
รุ่น ๑๔ ปี   กำรแข่งขันฟุตบอลไพรมิสเตอร์คัพ
ประจ ำปี2563 
 

- องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สุโขทัย 

๑๔๒งเด็กชำยพันธิตร   โพธิ์รอด 
๑๔๓.นำยศรเทพ   เทพภักด ี

- รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑  กำรแข่งขัน
วอลเลย์บอลชำยหำด  กีฬำชิงแชมป์จังหวัด
สุโขทัย ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

-โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ ์

๑๔๔. นำงสำววรรณวลี  จันทร์วงศ์ 
๑๔๕. นำงสำวกนกวรรณ  บุญทิม 
๑๔๖. นำงสำววนสัพร  สิทธิแสง 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
๙๐ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภไ์ดจ้ัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผูเ้รียนอยำ่งรอบด้ำน  ทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรูแ้ละด้ำนจิตใจ เช่น 
กำรจัดกิจกรรมทำงดำ้นศำสนำ  ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนวิชำกำร  ด้ำนกีฬำ  ด้ำนวิชำชีพ  ด้ำนทักษะชีวิต  เป็นต้น  
ทั้งกำรจัดกจิกรรมภำยในโรงเรียนและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกมำช่วยในกำรจดักิจกรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
     จำกกำรจัดกิจกรรมพัฒนำอย่ำงหลำกหลำย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลกำรแข่งขันทำงด้ำนวิชำกำร  ด้ำนกีฬำ
และด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่ำงหลำกหลำย  ท ำให้ผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๑ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 



 
๙๑ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภไ์ดจ้ัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผูเ้รียนอยำ่งรอบด้ำน  ทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรูแ้ละด้ำนจิตใจ เช่น กำร
จัดกิจกรรมทำงด้ำนศำสนำ  ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนวิชำกำร  ด้ำนกีฬำ  ด้ำนวิชำชีพ  ด้ำนทักษะชีวิต  เป็นต้น  ท้ัง
กำรจัดกิจกรรมภำยในโรงเรียนและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกมำช่วยในกำรจดักิจกรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

  

ผลทีเ่กิดจากการพัฒนา 
     จำกกำรจัดกิจกรรมพัฒนำอย่ำงหลำกหลำย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลกำรแข่งขันทำงด้ำนวิชำกำร  ด้ำนกีฬำ
และด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่ำงหลำกหลำย  ท ำให้ผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๑ อยู่ในระดับ ดเีลิศ 



 
๙๒ 

การบริหารจัดการ 
    โรงเรียนมีระบบการบริหารที่เป็นไปตามวงจร PDCA มีการกระจายอ านาจการบริหารแบบมสี่วนร่วมผ่านหัวหน้างาน  
หัวหน้าระดับ  หัวหน้าเวรประจ าวนั  โดยไดร้ับค าแนะน าจากคณะกรรมการสถานศึกษา  มีการส่งเสรมิ  สนับสนุนให้บุคลากร
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ทั้งจากการอบรม  สัมมนา ศึกษาต่อ ท้ังจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  จัด
ให้มีการนิเทศการจัดการเรยีนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครัง้  มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนทั้งในส่วนของอาคารสถานท่ี  ห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งพัฒนาสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่าง
รอบด้าน  และไดร้ับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ และชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
     จำกกระบวนกำรบริหำรจักกำรที่มีประสิทธิภำพ  ส่งผลใหส้ถำนศึกษำได้รบัควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรส่งเสริม
และสนบัสนุนกำรจัดกำรศึกษำใหม้ีคุณภำพ  ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูไ้ดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  มี
อำคำรสถำนท่ีและสิ่งแวดล้มที่พรอ้มในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน  ท ำให้ผลกำรประเมินมำตรฐำนท่ี ๒  
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

 



 
๙๓ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
โรงเรียนด าเนินการส่งเสรมิให้ครูจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/กิจกรรม 

อย่างหลากหลาย  ได้แก่  การทบทวนการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา  การบูรณาการการจดัการเรียน
การสอนในเรื่องต่างๆ ได้แก่  การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM , EIS , IS  การน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT  ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรสั COVID – ๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
     จำกกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงรอบด้ำน  ส่งผลให้ครูมีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์  ส่งผลให้ 
ผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๓ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 


