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ค าน า 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2552 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ออกกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ
และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รายงานผล       
การประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาทราบ
และใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก การติดตามตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่สถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
เล่มนี้  เป็นเอกสารงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้รวบรวมและสรุปผล           
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ และใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2564 จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างด ี
 
 
 
 
               นางสาวนิวร  ผวิกระด้าง 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินงานด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด า เนินงาน               
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ดังนี้  
 1. ด าเนินการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา จุดเน้น บริบท ความต้องการ   
ทิศทางการจัดการศึกษา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา น ามาก าหนดมาตรฐานการศึกษา    
ของสถานศึกษา และเป้าหมายความส าเร็จที่สะท้อนคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดเกี่ยวกบัคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ส าหรับการส่งเสริม 
ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลโดยค านึงถึงบริบทของสถานศึกษา ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ   
 2. จัดท าแผนพัฒนาการการศึกษาของสถานศึกษา เป็นแผนระยะกลาง 5 ปี ด้วยการวิเคราะห์   
จุดแข็ง จุดอ่อนของปัจจัยภายในสถานศึกษา วิเคราะห์โอกาส และอุปสรรคของปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ก าหนดกรอบกลยุทธ์/กลยุทธ์
การพัฒนา ก าหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ประมาณการงบประมาณ ทรัพยากรที่ใช้สนับสนุน        
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3. น าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี     
(Action Plan) วิเคราะห์ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์งบประมาณ จัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ จัดท ารายละเอียดของโครงการ กิจกรรมให้ครอบคลุมมาตรฐานของสถานศึกษา
ด้านคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สนองนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 4. พัฒนาสถานศึกษาโดยด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามระยะเวลที่ก าหนด บรรลุผล
ตามเป้าหมาย โดยก าหนดหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ            
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
โดยการการรายงานผลการด าเนินโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  
 5. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหนว่ยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
  

 ผลการด าเนินงาน 
 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม : ระดับดีเลิศ 
 ผลการด าเนินงาน การจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีเลิศ จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องตาม
มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ 
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คุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับดีเลิศ 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม       
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  
 
2. หลักฐานสนับสนุน :  
 2.1 รางวัลสถานศึกษา 

  1. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประกวดกล่าวค าอาราธนาใน
 พระพุทธศาสนาพิธี ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี 2564 
 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ ชิ งโล่
 พระราชทาน สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

2. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  3 ประกวดวาดภาพระบายสี                 
 ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี 2564 กิจกรรมพัฒนา
 เยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จ
 พระกษฐิาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
  2.2 รางวัลผู้บริหารและครู 

1. นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น
 ประจ าปี 2563 จากกระทรวงศกึษาการ 

  2. นายสอหมาด  หมันเร๊ะ  ได้เข้าร่วมการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ ระดับชั้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ปีการศึกษา 2564    
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  3. นายบุริศร์ สุขสุวรรณ    ได้เข้าร่วมการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ ระดับชั้น
 มัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ปีการศึกษา 2564        

 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. นายสอหมาด  หมันเร๊ะ  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณความ
 เป็นครู” ประจ าปี พ.ศ. 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. นางยุพเยาว์ ชูช่วย  ได้รับรางวัล  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิต
 วิญญาณความเป็นครู” ประจ าปี พ.ศ. 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
  2.3 รางวัลนักเรียน 

 1. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประกวดกล่าวค าอาราธนาใน
 พระพุทธศาสนาพิธี ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี 2564 
 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ  ชิงโล่
 พระราชทาน สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 จ านวน 13 คน 

 2. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  3 ประกวดวาดภาพระบายสี               
 ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี 2564 กิจกรรมพัฒนา
 เยาวชน เนื่ องในสัปดาห์วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ  ชิ ง โล่พระราชทาน                   
 สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ านวน 4 คน 
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  3. นักเรียนได้ผ่านการอบรมค่าย Reunion NBIY8 ภาคใต้ตอนบน ผ่านระบบออนไลน์ 
 ในหัวข้อ ค้นหาตัวตน โมเดลสมรรถนะ KSL 31220 จัดโดยชมรมเยาวชนสร้างชาติ        
 จ านวน 10 คน 
  4. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม Walailak TCAS’65 Dek-Rian’65 เตรียมตัวให้พร้อม 
 จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 20 คน 
  5. นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “Find your way, Find your success” กิจกรรม 
 “ค้นหาและรู้จักตัวเอง เพ่ือเลือกคณะที่ใช่” จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 20 คน 
 

3. กลยุทธ์สถานศึกษา(Strategy)  
  กลยุทธ์ที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2   กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     

4. ค าขวัญของโรงเรียน 
“การเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กิจกรรมเด่น  เน้นชุมชน” 

          
 5. เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  “ โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ ” 
 

 6. อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
  “ รักการเรียนรู้  อยู่อย่างมีความสุข  ” 

 
          

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบล สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านสระแก้ว เลขที่ 250 หมู่ที่ 5 ต าบลสระแก้ว         
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช e-mail sakaewrattanawit@hotmail.com, www.sakr.ac.th. 
เดิมสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนชื่อโรงเรียนสระแก้ววิทยา ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน       
พ.ศ. 2500 โดยนายฝาก รัตนสมบัติ  เป็นเจ้าของ  นายบรรจบ รัตนสมบัติ เป็นผู้จัดการ ต่อมาเมื่อวันที่    
1 มิถุนายน พ.ศ. 2527  เจ้าของได้โอนโรงเรียนให้กับกรมสามัญศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสระแก้ว
วิทยา เป็นโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้ชื่อย่อว่า ส.ว. และมีผู้บริจาคที่ดินเพ่ิมเติมรวม 35  ไร่  2  งาน    
50 ตารางวา  ดังนี้ 

นายฝาก  รัตนสมบัติ  บริจาค  8  ไร ่ 2  งาน  50 ตารางวา 
นายเอีย่ม  นางเชี้ยน  เอี่ยมคง  บริจาค  20  ไร่ 1 งาน  72  ตารางวา 
นายคล้อย - นางคล่อง  เพชรสง  บริจาค  1  ไร่  2  งาน  10 ตารางวา 
นายนิคม - นางนันทา  คงทน  และ นายฉลอง - นางปราณี พิมเสน บริจาค 5 ไร่ 18 ตารางวา 

mailto:sakaewrattanawit@hotmail.com
http://www.sakr.ac.th/
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ผู้บริหารโรงเรียน  
ผู้อ านยยาารโรงเรียน   
 นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง    หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 9098442 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท   สาขาวิชาเอก บริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  22 มิถุนายน 2561   
 
รองผู้อ านยยาารโรงเรียน 
 นายปัญญาวุฒิ  ธนาวุฒิ   หมายเลขโทรศัพท์ 086 - 0788994 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท   สาขาวิชาเอก บริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  18 พฤศจิกายน 2563   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อมูลผู้เรียน / ครู / ผู้บริหาร / บุคลากร 
 

ข้อมูลครูและบุคลากร 
ต าแหน่ง ระดับ ค.ศ. รวม 

ลูกจ้าง ครูผู้ช่วย 1 2 3 
ผู้อ านวยการโรงเรียน - - - - 1 1 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - - - 1 1 
คร ู 5 - 1 10 9 27 
รวม 5 - 1 10 9 29 

 
จ านวนนักเรียน  ม.ต้น ,  ม.ปลาย  (ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน  2564) 

ระดับชั้น ชาย   หญิง รวม 
ม.1 62 42 104 
ม.2 42 46 88 
ม.3 45 31 76 

รวม ม.ต้น 149 119 268 
ม.4 17 29 46 
ม.5 27 15 42 
ม.6 20 29 49 
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รวม ม.ปลาย 64 73 137 
รวมทั้งสิ้น 213 192 405 

ตราประจ าโรงเรียน 

  เป็นรูปสระน้ า  มีดอกบัวและเพชรในดวงอาทิตย์  ล้อมด้วยกรอบสามเหลี่ยม 

 

 

ความหมายของตราประจ าโรงเรียน 
กรอบเหลี่ยมด้านบน  หมายถึง  ความฉลาดเฉลียวหลักแหลมที่นักเรียนพึงมี 
เพชรในดวงอาทิตย์  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความสว่างในหนทางน าชีวิตไปสู่ความส าเร็จ 
สระที่มีดอกบัว  หมายถึง  ชื่อของโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  คือสระที่ก่อให้เกิดปัญญา 
น้ าในสระ  หมายถึง  ความเยือกเย็น  อ่อนน้อมถ่อมตนที่นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  

พึงมีต่อทุกคน 

สีประจ าโรงเรียน 

 น้ าเงิน – ขาว 
 น้ าเงิน  หมายถึง  ผู้ที่มีความหนักแน่น  สุขุม  เยือกเย็น 
 ขาว  หมายถึง  ผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตใจบริสุทธิ์  ยึดมั่นในศาสนา 

ปรัชญาโรงเรียน 

 “ นตถิ  ปญญา  สมาอาภา “ 
 “ แสงสว่าง  เสมอด้วยปัญญาไม่มี “ 

ค าขวัญโรงเรียน 

 “ การเรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  กิจกรรมเด่น  เน้นชุมชน “ 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 

 ดอกปาริชาต ิ

อักษรย่อโรงเรียน 

 ส.ว. 
 
3. ทิศทางโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
วิสัยทัศน์  (VISION) 
  มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
 
 พันธกิจ  (MISSION) 
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1. จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และมี

ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีทักษะ

อาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาทุกระดับตามหลักการ และส่งเสริมความสามารถ

ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
5. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย 
“ศาสตร์พระราชา” 

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์  (GOAL)  

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีทักษะอาชีพและพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง 
 3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข 

4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมได้เต็มศักยภาพของตนเอง 
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
6. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

 7. สถานศกึษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัย เพียงพอที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และตรงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8. ผู้เรียนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและสร้างนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
9. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
10. ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่า สืบสานประเพณี วัฒนธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย และ

สิ่งแวดล้อม 
11. ผู้เรียนสามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
12. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 13. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษา
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
นโยบายประจ าโรงเรียน 
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1. เร่งรัด พัฒนาให้มีการจัดองค์กร  โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้

บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
2. สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา  การจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 

 3. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ทันสมัยและหลากหลาย 
 4. สนับสนุน ส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 5. สนับสนุน ส่งเสริม และเร่งรัดพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมี
คุณลักษณะที่เหมาะสม 
 6. พัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 7. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  โดยการฝึกอบรม
และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีความ
เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี  และไม่เห็นแก่ตัว  มีความประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ปฏิบัติตน
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 8. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 9. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
 10. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และมี
วิจารณญาณ   มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ 
 11. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 12. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 13. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 
 14. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 15. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 16. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ  เพ่ือให้นักเรียนมีการหารายได้ระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 17. เร่งรัดพัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร  คือมีการวางแผนด าเนินการ  
ตามแผน ตรวจสอบประเมินผล  ปรับปรุงและรายงาน 

4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบล่าสุด (รอบ3) 
 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (2554-2558) ระดับดี        
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด้านมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2557 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้ง         

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ทุกกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ก าหนดเกณฑ์เป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เช่น การจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ซึ่งครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯ มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด การออกแบบการจัดท าแผนการจัด     
การเรียนรู้ที่วิเคราะห์ KPA เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง Active Learning จัดกิจกรรมให้นักเรียนมี
ทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) จัดท าหลักสูตรการสอนการออกแบบเทคโนโลยี และ
วิทยาการค านวณครบทุกระดับชั้น สนับสนุนให้ครูน าเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน  
โดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID - 19 ซึ่งปีที่ผ่านมามีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นแหล่งเรียนรู้ 
สั่งงาน  ส่งงาน  และให้ค าปรึกษา  จัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เพ่ือจัดไว้เป็นกลุ่ม
เฉพาะสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม และโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ซึ่งบูรณาการไว้ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาไทย สนับสนุนให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และนอกห้องเรียนด้วยกิจกรรม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ร่วมกับสวนสัตว์สงขลา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และจัดกิจกรรมสร้างเสริมเติมรู้   นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมชุมนุม  
โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โครงการให้ความรู้ทางการเงินและการลงทุนขั้นพ้ืนฐาน  
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้   

 
 
 
 
 
2.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชา

ประกอบด้วย  กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ลูกเสือ  เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุมและ
สาธารณประโยชน์  และต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในทุก
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ด้าน  ส่งผลให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  
  
ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ขอรายงานผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 2 ประเด็น พิจารณาดังนี้ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็น พิจารณา 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมายเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

69 86.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

70 87.11 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

80 87.20 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3) นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
อยู่ในระดับพอใช้ 

65 94.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.4) นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร น าเสนอ
ผลงาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

70 80.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.5) นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

60 81.48 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

92 89.78 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2.1) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

100 74.07 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2.2) นักเรียนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา โดยผ่าน กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน
และกิจกรรมที่หลากหลายได้เหมาะสมกับวัยและ
ระดับชั้นของผู้เรียน 

100 100 ตรงเป้าหมาย 

2.3) นักเรียนสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและ
ดูอย่างมีเหตุผลหรือเสนอ ความคิดเห็นเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

100 100 ตรงเป้าหมาย 

2.4) นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด ระดับดี 

80 83.95 สูงกว่าเป้าหมาย 
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ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมายเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

2.5) นักเรียน ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับดี 

80 90.86 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 100 100 ตรงเป้าหมาย 
3.1) นักเรียนมีผลงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างน้อยคนละ  1  ชิ้นต่อภาคเรียน 

100 100 ตรงเป้าหมาย 

3.2) นักเรียนสามารถจัดท าโครงงาน/ชิ้นงานจากการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

100 100 ตรงเป้าหมาย 

3.3) นกัเรยีนมีความสามารถน าความรู้จากการเรียนมา
สร้างนวัตกรรมได้ 

100 100 ตรงเป้าหมาย 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

97.50 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.1) นกัเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล และ น าเสนอผลงาน
ของตนเองได้ 

100 100 ตรงเป้าหมาย 

4.2) นักเรียนมีสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูล และน าเสนอด้วย Power Point ได ้

100 100 ตรงเป้าหมาย 

4.3) นกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท าแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อ 

100 100 ตรงเป้าหมาย 

4.4) นกัเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับดี 
 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80.00 56.65 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
5.1) นกัเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

80 49.73 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5.2) นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

80 51.42 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5.3) นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

80 51.74 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5.4) นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

80 63.70 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5.5) นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้น ไป 

80 74.19 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5.6) นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

80 48.03 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมายเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

5.7) นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

80 64.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5.8) นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

80 50.45 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

82.50 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

6.1) นกัเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต อย่างน้อย 1 อาชีพ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

6.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อม
ที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

85 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

6.3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อม
ในการประกอบอาชีพ 

87 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมการประเมินประเด็นพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
จากตารางที ่1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2564  พบว่า ผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน   
 จากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี พบว่านักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนด  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
เป็นผู้ที่มีค่านิยม จิตส านึกที่ดี  และมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  สามารถยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  และเคารพกฎกติกาตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

ส่วนด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  นักเรียนผ่านการทดสอบสมรรถนะ  
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา  นักเรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  ส่งผลให้นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ ด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม  
ทางโรงเรียนจึงมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรม โดยการปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์ 
โดยให้นักเรียนส่งภาพกิจวัตรประจ าวันที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว กิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สรุปผลการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์  กระบวนการจัดการเรียนสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรม  แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูงและดัชนีมวลกาย 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  
1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 

 3) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
 4) โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ / กิจกรรมแนะแนวการศึกษา / กิจกรรมแนว
อาชีพ / กิจกรรมแนะแนวสัญจร  
 5) กิจกรรมสร้างเสริมเติมรู้ 
 6) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 7) โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม 
 8) โครงการกิจกรรมลูกเสือไทย  นักศึกษาวิชาทหาร 
 9) โครงการพัฒนางานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
     1. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพ่ือแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถรวบรวม
ความรูที่ไดมาสรางสรรคเปนผลงาน ชิ้นงาน หรือ
นวัตกรรม โดยผูเรียนสามารถสรางสรรคผลงาน
ออกมาโดยใชกระบวนการการมีสวนรวมจากเพ่ือ 
รวมงาน หรือกระบวนการกลุม การท างานเปนทีม 
     2. นักเรียนสามารถยอมรับฟงความคิดเห็นบน
ความแตกตางที่หลากหลาย จึงสงผลใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามคาเปาหมายที่ได
ตกลงรวมกัน 
     3. นักเรยีนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักสวนสูงตามเกณฑ มี
ระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม จนเปน 
เอกลักษณของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชน 
เคารพกฎกติกา มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 
หนาที่  
     4. นักเรียนมีจดุเดนทางดานคุณลักษณะที่ดีใน
ตัวเองมีความพรอมในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา และมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาตอ  
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตออาชีพที่สุจริต เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมที่ดีตอไปในอนาคต 
    5. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
การแสวงหาความรูดวยตนเอง  ผ่านรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

     1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนที่
หลากหลายให้กับนักเรียน 
     2. ส่งเสริมด้านความสามารถ เฉพาะบุคคล 
     3. จัดชุมชนวิชาชีพการเรียนรู้ 
     4. เร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล 
      5. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม 
      6. ส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย 
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนท าให้ลืม 
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
     7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนที่หลากหลายให้กับนักเรียน  โดยเพ่ิมกิจกรรมไว้ในโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ส่งเสริมด้านความสามารถ เฉพาะบุคคล โดยจัดท าหลักสูตรส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
3. ส่งเสริมชุมชนวิชาชีพการเรียนรู้  (PLC) ให้กับครูผู้สอน  โดยเพิ่มเป็นกิจกรรมในโครงการนิเทศ   

ภายใน 
4. ส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย โดยให้ครูสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้และ 

กิจกรรมในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา  

สถานศกึษามีการด าเนินการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  โดยค านึงถึงบริบทของสถานศึกษาและ
ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยได้ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือการด าเนินงานจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหาร เป็น 5 กลุ่มบริหาร โดยแต่ละกลุ่มมีการด าเนินงานที่มี
คุณภาพ ดังนี้ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้   พัฒนาผู้เรียน            
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  เชื่อมโยงกับการด ารงชีวิตของผู้เรียนในปัจจุบัน 
สถานศึกษาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  พร้อมทั้งประเมินผลการใช้หลักสูตรจากการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ก ากับติดตาม ประเมินผล              
การจัดการเรียนรู้ของครู ในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา            
โดยการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา มีระบบการนิเทศภายใน  โดยครูทุกคนจะได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 
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1 ครั้ง และมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  
 กลุ่มบริหารงานบุคคล มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ             
ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลกรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับความต้องการและ
งานที่รับผิดชอบ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)  
 กลุ่มบริหารงบประมาณ มีแผนการใช้งบประมาณประจ าปีและด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน         
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการวางแผน  นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน  
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนแบบปกติและ
ออนไลน์ตามสถานการณ์ คัดกรองนักเรียนรายบุคคล ติดตามดูแลควบคุมพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  
 กลุ่มบริหารทั่วไป มีแผนพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สะอาด สดชื่นร่มรื่น 
สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้   มีความปลอดภัย  มีคุณภาพ  มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อม  ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัด      
การเรียนรู้ส าหรับครู นักเรียนมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมี
ศูนย์บริการ USO NET ให้บริการคลอบคลุมทุกพ้ืนที ่เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพ  
 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์   

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ขอรายงานผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ   
การจัดการ พิจารณาดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการของชุมชน  ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ จึงมีการวางแผน
พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้องทั้งน า
แผนไปปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  ตามโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ดังนี้  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการพัฒนากลุ่มบริหาร 5 กลุ่ม  โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   โครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  โครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาทะเบียนและวัดผล และ
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  มีหลักสูตรของ
กลุ่มสาระ  การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เชื่อมโยงกับการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
ดูแลจัด    การเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกกลุ่ม รวมถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  ตามโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ  ดังนี้  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา  โครงการพัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสอดคล้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ 
(PLC) มาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  ตามโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  ดังนี้ 
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โครงการพัฒนากลุ่มบริหารบุคคล โครงการจ้างบุคลากรทางการศึกษา และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ               
มีแผนพัฒนาปรับปรงุสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความปลอดภัย  มีโครงการ
และกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน    มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูและนักเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามศักยภาพของผู้เรียน            
อย่างหลากหลายตามโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  ดังนี้ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน  
โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป โครงการพื้นที่สวยด้วยมือเรา และโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน     
ให้สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

5. สถานศึกษาจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา   โดยมีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           
เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  มีการพัฒนาเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ของโรงเรียน      
ให้เป็นศูนย์สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้งาน  มีระบบการจัดการสารสนเทศทางเทคโนโลยี 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   ตามโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  ดังนี้   
โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและโครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ 
 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      1. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ โดยการประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ที่ชัดเจนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ    
ผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ 
 
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา  
     2. ครผูู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล     การด าเนินงาน จัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะ
ครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจนเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

     1. สถานศึกษาควรด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ตามเป้าหมาย 
     2. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศ  
การประชาสัมพันธ์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
     3. สถานศึกษาควรมีการติดตามการด าเนินงาน
แต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

      3. การด าเนนิงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ    
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายใน            
ของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
     4. สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วม         
ในการจัดสภาพแวดล้อม ให้สะอาด สดชื่น ร่มรื่น 
สวยงามและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้            
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  
     5. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
เยี่ยมบ้าน คัดกรองนักเรียนรายบุคคล ติดตามดูแล
ควบคุมพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ  
ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  
 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1.  สถานศึกษาควรจัดท าระบบสารสนเทศ  ให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา   โดยจัดท า
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและทันสมัย 

2. สถานศึกษาควรพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                    
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผ่านกระบวนการวิจัยเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้   โดยจัดท าโครงการ
ค่ายวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8 กลุ่มสาระและโครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)    
ได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแบบ Active learning เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน      
การวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล  ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้ วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต สนับสนุนให้ผู้ เรียนรักการเรียนรู้และอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข          
ครูมีการน าผลการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการสะท้อนกลับ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน      
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวน   
การเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาโดยร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน        
การเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น (1) โครงการ
ส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน (2) โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (3) โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
(4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (5) โครงการกิจกรรมชุมนุม (6) โครงการกิจกรรมลูกเสือไทย 
นักศึกษาวิชาทหาร  
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2. ครูสามารถผลิตและใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด บัตรค า บัตรภาพ สื่อ วิดีโอ Google Classroom , Zoom, 
Google Meet , liveworksheet , Kahoot , blooket, plicker,class dojo และเกมส์ต่าง  ๆ เป็นต้น 
นอกจากนี้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ
โดยการใช้เทคโนโลยี เช่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และหน่วยงานภายนอก เป็นต้น  
 3. ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก จัดท าเอกสารในชั้นเรียนอย่างถูกต้อง             
มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล และน าผลการวิ เคราะห์ไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความสามารถและบริบทของผู้เรียน มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยมี        
การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ห้อง ไลน์กลุ่ม
การเรียนรู้แต่ละรายวิชา ช่องทางแชทกลุ่ม การประชุมผู้ปกครองและการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน      
เพ่ือจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง สถานศึกษายังมีนโยบายให้ครูที่ปรึกษา
เยี่ยมบ้านนักเรียนในความรับผิดชอบครบทุกคน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 
 4. ครูออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบตามหลักสูตร              
ของสถานศึกษาที่หลากหลายรูปแบบตามสภาพจริง โดยแบ่งสัดส่วนของการประเมินผลก่อนกลางภาค 
กลางภาค หลังกลางภาคและปลายภาค ครูทุกคนต้องท าแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
ตามปฏิทินที่ฝ่ายวิชาการก าหนด มีการสะท้อนกลับสู่ตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือลดอัตราการติด 0 ร มส 
มผ ของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย   
การเรียนรู้ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 5. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ตรงตามความต้องการของตนเอง โดยอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ 
อบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียนและน าไปสู่ การพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามประเด็นพิจารณา 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ขอรายงานผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   พิจารณาดังนี้ 

ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดี โดยมีหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ตามประเด็น ดังนี้  
 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าโครงสร้างรายวิชา  ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน         
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีโครงการนิเทศภายใน โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ซึ่งมีหลักฐานได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
และแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ (ปพ.5) และระบบงานทะเบียนวัดผล SGS 
 1.2 ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ
จริง โดยการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น และครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียน
ด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้าง
วินัยในการเรียนเชิงบวก ให้ก าลังใจนักเรียน ถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรง ใช้การสื่อสาร
โดยตรงกับนักเรียน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้
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และเรียนรู้อย่างมีความสุข จึงส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้ เรียน คุณภาพของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 1.3 ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการฝึก
ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง  
  
 
 
 
 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.1 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย โดยมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีหลักฐาน ได้แก่        
แผนการจัดการเรียนรู้  และแบบรายงานผลการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ      
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 2.2 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้            
ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน โครงการพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งมีหลักฐาน  ได้แก่ การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา และรายงานผลการจัดท าโครงการฯ 
 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.1 ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงบวก รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล โดยมีการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) การเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบปกติและออนไลน์ และ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ซึ่งมีหลักฐาน ได้แก่ รายงานผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
(SDQ) แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน และแบบรายงานผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 3.2 ครูทุกคนร่วมกับนักเรียนในการก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน โดยมีการด าเนินกิจกรรม
โฮมรูม และมีแบบบันทึกการโฮมรูมเป็นหลักฐาน 
 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 4.1 ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมา
พัฒนาผู้เรียน โดยมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีหลักฐาน ได้แก่ แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) 
และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.2 ครูมีเครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้  
โดยมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีหลักฐาน ได้แก่ แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ระบบงาน
ทะเบียนวัดผล SGS และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 5.1 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ใน           
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีโครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงาน
บุคคล ซึ่งมีหลักฐาน ได้แก่ แบบบันทึกการนิเทศภายใน และรายงานผลการอบรม 
 5.2 ครูมีวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  โดยมีการด าเนิน
โครงการวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงมีหลักฐาน ได้แก่ มีรายงานผลการด าเนินโครงการวิจัยในชั้นเรียน  
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 6. รายงานโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดโครงการและ
กิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ 

- โครงการทุนการศึกษา 
- โครงการเพชรรัตนวิทย์ 
- โครงการกิจกรรมลูกเสือไทย นักศึกษาวิชาทหาร   
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการพัฒนากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้สะอาด สดชื่น ร่มรื่นสวยงามบรรยากาศเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

     1.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เข้มแข็ง         
มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน ติดตามนักเรียนที่
ขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน  
     2. ใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้และด้านพฤติกรรม 
    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
สระแก้วรัตนวิทย์ มีความรู้ความสามารถและมีความ
ตั้งใจใน     การคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน สร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือ การศึกษา สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนอย่าง
เต็มตามศักยภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) 
   4. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรัก ความ
สามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 
 
   5. ครูทุกคนวิเคราะห์หลักสูตร และตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรแกนกลาง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับมาตรฐาน

     1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผู้สอนของแต่ละกลุ่ม
สาระฯ เพ่ือให้ได้แนวคิด ส่งเสริม/การแก้ปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน 
     2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
น าผลการวิจัยไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัด ตลอดจน ออกแบบการวัดผลและประเมินผล
ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัด และเน้น กระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในช่วงสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   โคโรนา (COVID-19) 
  6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดบรรยากาศให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
    7.  โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  ด้วย
การเข้าร่วมกจิกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ   
 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
 

1.  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2.  กระบวนการพัฒนา   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน        
การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถ
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ในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยสถานศึกษามีการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดเกณฑ์เป้าหมายของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เช่น      
การจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่ มสาระการเรียนรู้   ซึ่งครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯ             
มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด การออกแบบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่วิเคราะห์ KPA      
เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง Active Learning จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิต 
ในศตวรรษที่ 21   (3R 8C) จัดท าหลักสูตรการสอนการออกแบบเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ       
ครบทุกระดับชั้น สนับสนุนให้ครูน าเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะในสถานการณ์ 
COVID - 19 ซึ่งปีที่ผ่านมา มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นแหล่งเรียนรู้ สั่งงาน  ส่งงาน  และให้
ค าปรึกษา  จัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เพ่ือจัดไว้เป็นกลุ่มเฉพาะสอนในรายวิชา
เพ่ิมเติม และโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ซึ่งบูรณาการไว้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย 
สนับสนุนให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และนอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมโครงการศึกษา      
แหล่งเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ร่วมกับสวนสัตว์สงขลา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะ และจัดกิจกรรมสร้างเสริมเติมรู้   นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมชุมนุม  โครงการพัฒนางาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ โครงการให้ความรู้ทางการเงินและการลงทุนขั้นพ้ืนฐาน  โครงการพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   2) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มี มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์          
ช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ  
เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุมและสาธารณประโยชน์  และผ่านการประเมินคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในทุกด้าน  ส่งผลให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ  
โดยการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID - 19 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  โดยค านึงถึงบริบทของ
สถานศึกษาและความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง   โดยได้ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง        
เพ่ือการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน  มีระบบการบริหารจัดการที่มคีุณภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จัดโครงสร้างการบริหาร เป็น 5 กลุ่มบริหาร โดยแต่ละกลุ่ม              
มีการด าเนินงานที่มีคุณภาพ ดังนี้ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสามารถตรวจสอบได้  พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  เชื่อมโยงกับการด ารงชีวิตของผู้เรียนในปัจจุบัน สถานศึกษา
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  พร้อมทั้งประเมินผลการใช้หลักสูตรจากการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
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หลักสูตร    การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สามารถ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ก ากับติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของครู
ในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีระบบการนิเทศ
ภายใน          โดยครูทุกคนจะได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  

 กลุ่มบริหารงานบุคคล มีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ             
ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลกรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับความความ
ต้องการและงานที่รับผิดชอบ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)  
 กลุ่มบริหารงบประมาณ มีแผนการใช้งบประมาณประจ าปีและด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน         
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการวางแผน  นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน  
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนแบบปกติและ
ออนไลน์  ตามสถานการณ์ COVID - 19 คัดกรองนักเรียนรายบุคคล ติดตามดูแลควบคุมพฤติกรรม
นักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  
 
 
 กลุ่มบริหารทั่วไป มีแผนพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สะอาด สดชื่นร่มรื่น 
สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้   มีความปลอดภัย  มีคุณภาพ  มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อม  ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัด      
การเรียนรู้ส าหรับครู นักเรียนมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต             
โดยมีศูนย์บริการ USO NET ให้บริการคลอบคลุมทุกพ้ืนที ่เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพ  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  มีกระบวนการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแบบ Active learning เพ่ือส่งเสริม  
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ     
ความสนใจและความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต สนับสนุนให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูมีการน าผลการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการสะท้อนกลับ              
ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง        
การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวน   
การเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาโดยร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

2. ครูสามารถผลิตและใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด บัตรค า บัตรภาพ สื่อ วิดีโอ Google Classroom , Zoom, 
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Google Meet , liveworksheet , Kahoot , blooket, plicker,class dojo และเกมส์ต่าง  ๆ เป็นต้น 
นอกจากนี้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้              
ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูล
สารสนเทศโดยการใช้เทคโนโลยี เช่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และหน่วยงานภายนอก      
เป็นต้น  
 3. ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดท าเอกสารในชั้นเรียนอย่างถูกต้อง             
มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์ไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความสามารถและบริบทของผู้ เรียน มีการดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ               
โดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ห้อง 
ไลน์กลุ่มการเรียนรู้แต่ละรายวิชา ช่องทางแชทกลุ่ม การประชุมผู้ปกครองและการประชุมผู้ปกครอง      
ชั้นเรียน เพ่ือจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง สถานศึกษายังมีนโยบายให้    
ครทูี่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนในความรับผิดชอบครบทุกคน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 4. ครูออกแบบการวัดและประเมินผลการ เรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบตามหลักสูตร              
ของสถานศึกษาที่หลากหลายรูปแบบตามสภาพจริง โดยแบ่งสัดส่วนของการประเมินผลก่อนกลางภาค 
กลางภาค หลังกลางภาคและปลายภาค ครูทุกคนต้องท าแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
ตามปฏิทินที่ฝ่ายวิชาการก าหนด มีการสะท้อนกลับสู่ตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือลดอัตราการติด 0 ร มส 
มผ ของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 5. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ตรงตามความต้องการของตนเอง โดยอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ 
อบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียนและน าไปสู่ การพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป 

 
3. ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมครูให้พัฒนานักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ ครูออกแบบจัดการเรียนรู้  วัดผลประเมินผลที่ เหมาะสมตามสภาพจริง ท าให้ผู้ เรียน                
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 86.03 ผู้เรียน มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 
89.78 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสาร ร้อยละ 100  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 56.65 และ      
มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 100 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์จึงมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้ที่มีค่านิยม จิตส านึก   
ที่ดี  และมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย โดยการปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยให้นักเรียน     
ส่งภาพกิจวัตรประจ าวันที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว กิจกรรมทางศาสนา 
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ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สรุปผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์  กระบวนการจัดการเรียนสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 
 
 

ส่วนด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  นักเรียนผ่านการทดสอบสมรรถนะ    
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา  นักเรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย   ส่งผลให้นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ              
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึ กษาชาติ      
จึงมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พร้องทั้งน าแผนไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  มีการด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  มีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เชื่อมโยงกับการด ารงชีวิตในปัจจุบัน ดูแลจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  
ทุกกลุ่ม รวมถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้      
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน   

นอกจากนี้โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ เอ้ือต่อ       
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีแผนพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ      
การเรียนรู้  มีความปลอดภัย  มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูและนักเรียน  เปิดโอกาส    
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ได้จัดหา พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา  มีการพัฒนาเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ของโรงเรียน ให้เป็นศูนย์สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
และง่ายต่อการใช้งาน  มีระบบการจัดการสารสนเทศทางเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้   

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าโครงสร้างรายวิชาทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน    
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการคิด และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ใน   
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การจดักิจกรรมการเรียนรู้จริง โดยการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น และ 
ครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) โดยการเสริมแรง      
มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวก ให้ก าลังใจนักเรียน ถ่ายทอดความรัก 
มากกว่าการใช้ความรุนแรง ใช้การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข จึงส่งผลให้การจัดการเรี ยนการสอน 
คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายในการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    
โคโรนา (COVID-19) ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ใน     
การจัดการเรียนการสอน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) การเยี่ยมบ้าน
นักเรียนแบบปกติและออนไลน์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ครูมีเครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์   
การประเมนิผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยมีการนิเทศภายใน และท าวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียน 
      1. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
แสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถรวบรวมความรทูี่ได
มาสรางสรรคเปนผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม โดยผู
เรียนสามารถสรางสรรคผลงานออกมาโดยใช
กระบวนการการมีสวนรวมจากเพ่ือ 
รวมงาน หรือกระบวนการกลุม การท างานเปนทีม 
     2. นักเรยีนสามารถยอมรับฟงความคิดเห็นบนความ
แตกตางที่หลากหลาย จึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนไปตามคาเปาหมายที่ไดตกลงรวมกัน 
     3. นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนักสวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินัย มี
คุณธรรมจริยธรรม จนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
เปนที่ยอมรับของชุมชน เคารพกฎกติกา มีจิตสาธารณะ 
และรับผิดชอบหนาที่  
 

     4. นักเรียนมีจุดเดนทางดานคุณลักษณะที่ดีในตัวเอง
มีความพรอมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมี
เจตคติที่ดีตอการศึกษาตอ  
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตออาชีพที่สุจริต เพ่ือพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน 
     1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนที่
หลากหลายให้กับนักเรียน 
     2. ส่งเสริมด้านความสามารถ เฉพาะบุคคล 
     3. จัดชุมชนวิชาชีพการเรียนรู้ 
     4. เร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล 
      5. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม 
      6. ส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย 
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนท าให้ลืม 
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
      7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค ์
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ตนเองและสังคมที่ดีตอไปในอนาคต 
    5. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีการ
แสวงหาความรดูวยตนเอง  ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      1. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยการประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทีช่ัดเจนมี
การปรับแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา  ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา  
     2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล     
การด าเนินงาน จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้น
การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 
 
 
      3. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ    
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายใน            
ของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
     4. สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วม         
ในการจัดสภาพแวดล้อม ให้สะอาด สดชื่น ร่มรื่น 
สวยงามและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้            
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  
     5. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
เยี่ยมบ้าน คัดกรองนักเรียนรายบุคคล ติดตามดูแล
ควบคุมพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ  

 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      1. สถานศึกษาควรด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ตามเป้าหมาย 
     2. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศ    
การประชาสัมพันธ์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
     3. สถานศึกษาควรมีการติดตามการด าเนินงาน
แต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
     1.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เข้มแข็ง มีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน ติดตามนักเรียนที่ขาด
เรียนติดต่อกัน 3 วัน  
     2. ใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้และด้านพฤติกรรม 
    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
สระแก้วรัตนวิทย์ มีความรู้ความสามารถและมีความ
ตั้งใจในการ คิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ผลิตสื่อการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ การศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือมุ่งพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) 
   4. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรัก ความ
สามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 
   5. ครูทุกคนวิเคราะห์หลักสูตร และตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรแกนกลาง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับมาตรฐานตัวชี้วัด 
ตลอดจน ออกแบบการวัดผลและประเมินผลที่สัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ มาตรฐาน และตัวชี้วัด และเน้น 
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   
โคโรนา (COVID-19) 
  6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
    7.  โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนด้วยการ
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ   
 

 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
     1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของครูผู้สอนของแต่ละกลุ่มสาระฯ 
เพ่ือให้ได้แนวคิด ส่งเสริม/การแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน 
     2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
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 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนที่หลากหลายให้กับนักเรียน โดยเพิ่มกิจกรรมไว้ในโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. ส่งเสริมด้านความสามารถ เฉพาะบุคคล โดยจัดท าหลักสูตรส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
 3. ส่งเสริมชุมชนวิชาชีพการเรียนรู้  (PLC) ให้กับครูผู้สอน  โดยเพิ่มเป็นกิจกรรมในโครงการนิเทศ   
ภายใน 
 4. ส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย โดยให้ครูสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
และกิจกรรมในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 5.  สถานศึกษาควรจัดท าระบบสารสนเทศ  ให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา   โดยจัดท า
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและทันสมัย 
 6. สถานศึกษาควรพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                    
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผ่านกระบวนการวิจัยเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้   โดยจัดท าโครงการ
ค่ายวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   8 กลุ่มสาระและโครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 
 7. ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

การประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

แบบบันทึกการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ค าชี้แจง ให้สถานศึกษา ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
 

1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ความพร้อมด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
ด้านกายภาพ 
1) การจัดห้องเรียนต่อ

ระดับชั้น 
 

  มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับช้ันที่เปิดสอน 3  มาก 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ัน 2 ระดับช้ัน                                                                                        2  ปานกลาง 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ันมากกว่า 2 ระดับช้ัน                                                                                         1   น้อย 

2) ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ / 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและพร้อม
ใช้งาน                                                                                        

3  มาก 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแตไ่ม่
พร้อมใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแตพ่ร้อมใช้งาน                                                                                        

2  ปานกลาง 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ และไม่
พร้อมใช้งาน                                                                                            

1   น้อย 

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรยีนการสอน 

  มีสื่อเทคโนโลยสี่งเสริมการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย และครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้                                                                                     

3  มาก 

  มีสื่อเทคโนโลยสี่งเสริมการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย แต่ไม่
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

2  ปานกลาง 

  มีสื่อเทคโนโลยสี่งเสริมการเรยีนรู้ไม่หลากหลาย และไม่ครบ 1   น้อย 
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รายการ แนวการพิจารณา 

ระดับ 
ความพร้อม 

ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้                                                                                                                                  
ด้านบุคลากร 
1) ผู้บริหารสถานศกึษา   มีผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                          3  มาก 

  มีผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 
  ไม่มีผู้อ านวยการ/ผูร้ักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา  
1   น้อย 

2) จ านวนครู    มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา                                                                                    
  มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมีครู
ไม่ครบทุกระดบัช้ันแต่ครบทุกรายวิชา 
  มีจ านวนครูไม่ครบทุกระดับช้ัน และไม่ครบทุกรายวิชา                                                                                          

3  มาก 
2  ปานกลาง 
1   น้อย 

3)  จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยการพัฒนา
ตนเองของครูระดับการศึกษา
ขั้ นพื้ น ฐ าน  ทั้ ง หมด ใน 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ช่ัวโมงขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 
  ช่ัวโมงเฉลี่ยระหว่าง 10 - 19 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ช่ัวโมง                                                                                          1   น้อย 

4)  จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยการเข้า
ร่วมกิจกรรม PLC ของครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้ ง หมด ในปี ก ารศึ กษา 
ที่ผ่านมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ช่ัวโมงขึ้นไป                                                                                                                                                                                3  มาก 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 25 ช่ัวโมง                                                                                          1   น้อย 

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

6) ของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน 
      คุณภาพฯ กับครูทุกคน                                                                                     

3  มาก 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน 
      คุณภาพฯ กับครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน 
      คุณภาพฯ     

1   น้อย 

ด้านการสนับสนุนจากภายนอก 
1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง   ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เขา้ร่วมประชุมหรือกจิกรรมของ

สถานศึกษา  
3  มาก 

  ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา  

2  ปานกลาง 

  ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรม
ของสถานศึกษา  

1   น้อย 

2) การมี ส่ วนร่ วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อป ี

3  มาก 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา 2-3 
ครั้งต่อป ี

2  ปานกลาง 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา 1   น้อย 
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รายการ แนวการพิจารณา 

ระดับ 
ความพร้อม 

น้อยกว่า 2 ครั้งต่อป ี          
                           

 

3) การสนับสนุนจากหน่วยงาน /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง  

  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 

 

3  มาก 

  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไมส่่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาหรือ ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อ
การพัฒนาสถานศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไมส่่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา                                      

1   น้อย 

สรุประดับความพร้อม 
 

มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ....9..... รายการ 
มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ....3..... รายการ 

มีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย ....0..... รายการ 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
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 ประจ าปีการศึกษา 2564  
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปีการศึกษา 2564 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ปีการศึกษา 2564 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2564 
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เกียรติบัตร/รางวัลของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 
51 รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2564 (Self-Assessment Report : SAR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โลร่างวัลของผู้บริหาร 
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เกียรติบัตร/รางวัลของคณะครู 
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เกียรติบัตร/รางวัลของนักเรียน 
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เกียรติบัตร/รางวัลของนักเรียน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมพัฒนาตนเองของครู 
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ภาพการด าเนินงานประกันคณุภาพ 
การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ภาพการด าเนินงานประกันคณุภาพ 
การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 



 
58 รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2564 (Self-Assessment Report : SAR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


